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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у студентів системи 

знань з теоретичних та практичних засад стратегічного бюджетування, 

опанування механізму його впровадження враховуючи особливості 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу 

- здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; 

-   структурування та консолідування бюджетів підприємства;  

-   бюджетне організування та мотивування;  

- загальні положення щодо здійснення бюджетного контролювання та 

регулювання на підприємстві.. 

 

Програмні результати навчання: 

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем 

- збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та не фінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

- застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику; 

- готувати і обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

- вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні 

роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

- застосовувати облікові методи в управлінні бізнесом та систематизувати 

останні нормативні та методичні зміни в обліковій системі. 



Короткий зміст курсу: 

Суть і принципи стратегічного бюджетування. Стратегічне 

цілепокладання. Стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

Аналіз стратегічних позицій. Вибір і оцінка стратегії планування. Процес 

реалізації стратегії. Стратегія і управлінський потенціал організації. 

Стратегічне бюджетування соціального розвитку сільськогосподарського 

підприємства обраної стратегії. 


