
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПФП7; 

2. Назва: Стратегічний управлінський облік; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової спеціалізації (підготовки); 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міклуха О.Л., кандидат 

економічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен мати знання і вміння зі 

стратегічного управління витратами, яке базується на стратегічному позиціонуванні і аналізі 

витратоутворюючих чиників. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств, Бухгалтерський обік в галузях 

народного господарства, Облік і звітність СМП; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Організація і методика аудиту, Фінансовий аналіз   

12. Зміст курсу: (перелік тем) Управлінський облік у системі стратегічного управління 

підприємства. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень. Основи розробки стратегій 

підприємства. Стратегічні альтернативи діяльності підприємства. Організаційне забезпечення 

реалізації стратегії: системи, структура, співробітники. Програмно-цільове управління та 

управлінські рішення. Оцінка вигід і витрат в стратегічному управлінському обліку . Прийняття 

управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. Конкурентна стратегія: сутність та основні 

принципи. Стратегічний управлінський облік запасів. Стратегічний управлінський облік грошових 

коштів.. Стратегічний управлінський облік інвестиційних проектів. Аналіз стратегічного потенціалу 

підприємства. Використання в стратегічному управлінні показників фінансової звітності. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Ансофф И. Стратегічне управління/ Під ред. Л.И. Євенко: Пер. з англ. – М.: Економіка, 

1989. – 519 с.  

2. Вахрушина М.А Стратегический управленческий учет: полный курс МВА / М.А. 

Вахрушина, М.И Сидорова, Л.И.Борисова. – М.: Рид Групп, 2011. - 192 с.  

3. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручн. – 3-тє вид. –К.: Лібра, 2006. – 704 с. 

4. Терехова В.А. Стратегический управленческий учет: состояние и развитие в зарубежных 

странах // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, 2000, № 4, С. 9-12.  

5. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): моногр. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

–   лекції з використанням презентацій, 

– практичні заняття (ситуаційні завдання/ділові ігри/бізнес-кейси/дискусія/комунікативний 

метод/моделювання ситуацій/наукові диспути/круглі столи/ інше). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів, залік): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-

наукових робіт.    

 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      О.Л. Міклуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COURSE DESCRIPTION 

1. Course code: ПФП7. 

2. Course title: Strategic management accounting;. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: ІI (master's degree). 

5. Year of study: 5. 

6. Semester. 10. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4,5. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Olesya Mikluha, Ph.D, associate professor, department of 

accounting and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses Use. 

9. Learning outcomes. 
Аfter studying the discipline the student must have knowledge and skills in strategic cost management based 

on strategic positioning and analysis of cost factors. 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 
11. Required previous courses: Accounting, Financial accounting, Organization of primary accounting, 

Reporting. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Financial analysis. 
12. Course content: Management accounting in the system of strategic management of the enterprise. 

Essence, principles and requirements for managerial decisions. Basics of enterprise strategy development. 

Strategic alternatives to enterprise activity. Organizational support for strategy implementation: systems, 

structure, staff. Software-targeted management and management solutions. Estimation of benefits and 

expenses in strategic management accounting. Adoption of managerial decisions in conditions of risk and 

uncertainty. Competitive strategy: essence and basic principles. Strategic management accounting of stocks. 

Strategic management accounting of funds .. Strategic management accounting of investment projects. 

Analysis of the strategic potential of the enterprise. Use in the strategic management of indicators of 

financial reporting.. 
13. Recommended reading: 

1. Ansoff I. Strategic Management / ed. L.I. Eveno: Per. from english - Moscow: Economics, 1989. - 

519 pp. 

2. Vakhrushina MA Strategic Management Accounting: Full-time MBA / MA Vakhrushina, MI 

Sidorova, L.I. Borisova. - Moscow: Reid Group, 2011. - 192 p. 

3. Head of SF Management accounting: handbook. - 3rd kind. -K .: Libra, 2006. - 704 p. 

4. Terekhova VA Strategic Management Accounting: State and Development in Foreign Countries // 

Accounting in Budget and Non-Profit Organizations, 2000, No. 4, pp. 9-12. 

5. Pushkar MS Creative accounting (creation of information for managers): monogr. - Ternopil: 

Card-blanche, 2006. - 334 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 practical lessons hours, 89 independent work hours. Together - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of the 7-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

Developer: Olesya Mikluha 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


