
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  

Кафедра обліку і оподаткування 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у 

здобувачів теоретичних знань та практичних навичок з методики і 

організації стратегічного управлінського обліку в системі бухгалтерського 

обліку, опрацювання питань побудови стратегічного бухгалтерського 

обліку підприємства, як складової формування і незалежного 

функціонування облікового процесу. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної 

діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної 

оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень;  

- здатність підготовки та використання облікової інформації як основи 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством, впроваджувати політику підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;  

- здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації;  

- здатність формулювати завдання, розробляти методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства; 

 - здатність оцінювати фінансово-економічний стан суб'єктів 

господарювання; обчислювати резерви підвищення рівня ефективності їх 

функціонування у внутрішньому та зовнішньому середовищах з метою 

прогнозування розвитку на майбутнє, розв'язування економічних проблем і 

формування на цій основі релевантних управлінських рішень. 

Програмні результати навчання:  

- демонструвати вміння розробки внутрішньофірмових стандартів і форм 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання;  

- аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 

інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

- визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта 

господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, 

використовуючи сучасні техніки аналізу;  

- готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю;  

- демонструвати вміння розробки внутрішньофірмових стандартів і форм 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання;  



- аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 

інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

 

Короткий зміст курсу. Стратегічний управлінський облік в системі 

комплексного менеджменту суб’єктів господарювання. Оцінка витрат в 

стратегічному управлінському обліку. Управління витратами 

господарюючими суб’єктами. Планування господарської діяльності та 

складання кошторисів. Аналіз відхилень. Гнучкий кошторис. Трансфертне 

ціноутворення. Фінансові показники діяльності підрозділів господарюючих 

суб’єктів. Вимірювання релевантних доходів та витрат для прийняття рішень. 

Аналіз інвестиційних рішень. Використання результатів стратегічного 

управлінського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Складання звітності для цілей стратегічного управлінського обліку 

 

; 


