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ВСТУП 

 

 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Стратегічний 

управлінський облік» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістра спеціальності «Облік і оподаткування». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Стратегічний управлінський 
облік» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю облік і оподаткування. Вивчення курсу передбачає 
наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Звітність 
підприємств», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Фінансовий 
аналіз», «Облік за міжнародними стандартами». Цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

 

 

Анотація  

 

Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» є невід’ємним 
складником формування професійної компетентності й важливою передумовою 
академічної та професійної мобільності студентів. Стратегічний управлінський 
облік (SMA) - поєднує стратегічні бізнес-цілі з інформацією про управлінський 
бухгалтерський облік, забезпечуючи побудову прогнозної моделі, яка допомагає 
керівництву приймати управлінські-рішення. Програма розрахована на 
студентів, які раніше вивчали управлінський облік.  

 

Ключові слова: Стратегічний управлінський облік, стратегія, моделі 

управління запасами, моделі фінансового управління, моделі управління 

ризиками 

 

Strategic management accounting is considered to be an integral component of 
formation of professional competence and an important prerequisite for academic and 
professional mobility of the students. Strategic management accounting (SMA) is the 
merging of strategic business objectives with management accounting information to 
provide a forward looking model that assists management in making business 
decisions. The program is designed for the students who have previously studied the 
Management Accounting. 

 

Key words: Strategic management accounting,  strategy, inventory management 
models, models of financial management, risk management models 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 071 «Облік і 
оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
5-й 2-й 

Семестр 
Загальна кількість годин – 
135 

10-й 3-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
реферат 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних –3 
самостійної роботи 
студента – 5 

Рівень вищої освіти: 
магістрський 

24год. 2год 
Практичні, семінарські 
22год. 8год 

Самостійна робота 
89год. 125год 

Індивідуальні завдання: 

--- 

Форма контролю: 
залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить: 

для денної форми навчання – 51% до 49%. 
для заочної форми навчання – 8% до 92%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: підготовка до виконання професійних обов’язків з стратегічного 

управлінського обліку, яке поєднує стратегічні бізнес-цілі з інформацією про 
управлінський бухгалтерський облік, забезпечуючи побудову прогнозної моделі, 
для прийняття управлінських рішень.  

Завдання: ознайомлення з методами та інструментами в області 
управлінського статегічного обліку 

Знання ти вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

знати основні категорії теорії стратегічного управлінського обліку, 
методичні основи оцінки стратегічного потенціалу підприємства, види стратегій 
підприємства та їх особливості; інструментарій оцінки альтернативних 
стратегічних варіантів та обґрунтування найбільш доцільної стратегії, методи 
стратегічного планування. 

вміти оцінити зовнішнє оточення підприємства та виявити його загрози та 
можливості, оцінити поточний стан та перспективу розвитку підприємства та 
дослідити його сильні і слабкі сторони; розробити альтернативні варіанти 
розвитку підприємства; обґрунтувати найбільш доцільні варіанти розвитку 
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підприємства та сформувати його стратегію; розробити організаційне 
забезпечення реалізації обраної стратегії, а також створення системи 
стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному 
ринковому середовищі. 

  
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи 
Тема 1. Управлінський облік у системі стратегічного управління 

підприємства (2 год) 
Сутність стратегічного управлінського обліку. Основні завдання 

стратегічного управлінського обліку.  Принципи стратегічного управлінського 
обліку 

Тема 2. Сутність, принципи і вимоги до стратегічних управлінських рішень 

(2 год) 
Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення. 

Принципи управління як основа управлінських рішень. Вимоги, що висуваються 
до управлінських рішень. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських 
рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Моделювання при прийнятті 
управлінських рішень. 

Тема 3. Основи розробки стратегій підприємства (2 год) 
Алгоритм розробки та реалізації стратегії підприємства. Основні етапи 

розробки й реалізації стратегії підприємства. Поняття  місії підприємства. Зміст і 
структура стратегічного плану підприємства. Стратегічні плани і стратегічні 
проекти. Ключові показники ефективності в системі стратегічного планування. 
Моделі та методи стратегічного планування. 

Тема 4. Стратегічні альтернативи діяльності підприємства  (2 год) 
Історична зміна стратегій. Характеристика видів базової та альтернативних 

стратегій. Функціональні і ресурсні стратегії. Способи здійснення стратегій. 
Чинники, що впливають на вибір стратегії. 

Тема 5. Організаційне забезпечення реалізації стратегії: системи, структура, 
співробітники. (2 год) 

Взаємозв’язок стратегії та оргструктури. Переваги та недоліки різних типів 
організаційних структур. Сучасні організаційні структури управління: 
горизонтальні, сітьові та віртуальні, їх переваги та недоліки. Типи профілів 
організаційної культури. Методи оцінки профілю організаційної культури. 

Тема 6. Програмно-цільове управління та управлінські рішення (2 год) 
Зміст та умови застосування програмно-цільового управління. Поняття 

програми у програмно-цільовому методі. Паспорт програми. Показники оцінки 
ефективності програми. 

Тема 7. Оцінка вигід і витрат в стратегічному управлінському обліку (1 год) 
Модель аналізу вигід і витрат. Оцінка вигід і витрат. Визначення варіантів 

вибору. Аналіз чутливості.  
Тема 8. Конкурентна стратегія: сутність та основні принципи. (2 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Різновиди конкурентних стратегій. Стратегія наступу. Стратегія оборони. 
Характерні ознаки конкурентних стратегій (згідно з підходом М. Портера) 

 

Змістовий модуль 2. Стратегічний управлінський облік показників  
підприємства 

Тема 9. Стратегічний управлінський облік запасів (1 год) 
Класифікація моделей управління запасами. Модель оптимальної партії 

замовлення (модель Уилсона). Модель АВС. Нормування як метод оптимізації 
матеріальних запасів 

Тема 10. Стратегічний управлінський облік грошових коштів(2 год) 
Сутність фінансового управління, його мета і завдання. Дескриптивні, 

предикативні й нормативні моделі фінансового управління. Моделювання 
грошових потоків. Методи оцінки поточної та майбутньої вартості коштів.  

Тема 11. Стратегічний управлінський облік інвестиційних проектів(1 год) 
Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. 
Метод приведеної величини доходу; метод внутрішньої норми 

прибутковості; метод аннуїтету; метод динамічного терміну окупності. Сценарії 
і математичні моделі. 

Тема 12. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 
невизначеності (1 год) 

Суть та значення ситуаційного аналізу. Методи кейс-аналізу. Види ситуацій, 
у яких необхідно приймати управлінські рішення  (в умовах визначеності, 
невизначеності та ризику). Аналіз ситуації господарюючого суб'єкта. 

Моделювання ризиків при прийнятті рішень. Розподіл ризиків. Методи 
оцінки ризику. 

Тема 13. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства. (1 год) 
Методи оцінки ринкових можливостей. Індикаторні та матричні методи. 

Етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства 
Тема 14. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства (1 год) 
Технологія РЕST-аналізу, Аналіз ситуації та конкуренції  в галузі. SWOT-

аналіз. 
Тема 15. Бюджетування і контроль. (1 год)  
Методика складання бюджетів. Організація контролю за виконанням 

бюджету. Контроль на основі гнучких бюджетів 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи 

 
Тема 1. Управлінський облік 
у системі стратегічного 
управління підприємства  

9 2 1   6       

Тема 2. Сутність, принципи 
і вимоги до стратегічних 
управлінських рішень  

9 2 1   6 
 

     

Тема 3. Основи розробки 
стратегій підприємства  

9 2 1   6 
4 

2 2    

Тема 4. Стратегічні 
альтернативи діяльності 
підприємства 

9 2 1   6 
 

     

Тема 5. Організаційне 
забезпечення реалізації 
стратегії: системи, 
структура, співробітники.  

9 2 1   6 

 

     

Тема 6. Програмно-цільове 
управління та управлінські 
рішення  

9 2 1   6 
 

     

Тема 7. Оцінка вигід і 
витрат в стратегічному 
управлінському обліку  

8 1 1   6 
 

     

Тема 8. Конкурентна 
стратегія: сутність та 
основні принципи.  

9 2 1   6 
 

     

Разом за змістовим модулем 1  
 

71 15 8   48 
 

     

Змістовний модуль 2. Стратегічний управлінський облік показників  підприємства  
Тема 9. .Стратегічний 
управлінський облік запасів 

9 1 2   6 2  2    

Тема 10. Стратегічний 
управлінський облік 
грошових коштів 

10 2 2   6 2  2    

Тема 11. Стратегічний 
управлінський облік 
інвестиційних проектів 

9 1 2   6       

Тема 12. Прийняття 
управлінських рішень в 
умовах ризику та 
невизначеності  

10 2 2   6 2  2    

Тема 13. Аналіз 
стратегічного потенціалу 
підприємства.  

9 1 2   6       
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Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 14. Стратегія 
зовнішнього розвитку 
підприємства  

9 1 2   6       

Тема 15. Бюджетування і 
контроль 

8 1 2   5       

Разом за змістовим модулем 2 
 

64 9 14   41       

Усього годин 135 24 22   89 135 2 8   125 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з\п 

Назва тем Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання  
1 2 3 4 
 Змістовний модуль 1. Теоретичні основи   

 Тема 1. Управлінський облік у системі стратегічного 
управління підприємства  

1  

 Тема 2. Сутність, принципи і вимоги до стратегічних 
управлінських рішень  

1  

 Тема 3. Основи розробки стратегій підприємства  1 2 
 Тема 4. Стратегічні альтернативи діяльності підприємства 1  
 Тема 5. Організаційне забезпечення реалізації стратегії: 

системи, структура, співробітники.  
1  

 Тема 6. Програмно-цільове управління та управлінські 
рішення  

1  

 Тема 7. Оцінка вигід і витрат в стратегічному управлінському 
обліку  

1  

 Тема 8. Конкурентна стратегія: сутність та основні принципи.  1  

 Змістовний модуль 2. Стратегічний управлінський облік 

показників  підприємства 
  

 Тема 9. .Стратегічний управлінський облік запасів 2 2 
 Тема 10. Стратегічний управлінський облік грошових коштів 2 2 
 Тема 11. Стратегічний управлінський облік інвестиційних 

проектів 

2  

 Тема 12. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 
невизначеності  

2 2 

 Тема 13. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.  2  
 Тема 14. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства   2  
 Тема 15. Бюджетування і контроль 2  
Всього 16 8 
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8. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год. занять. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 
8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з\п 

Назва тем Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання  
1 2 3 4 
 Змістовний модуль 1. Теоретичні основи 

1 Тема 1. Управлінський облік у системі стратегічного 
управління підприємства  

6 9 

2 Тема 2. Сутність, принципи і вимоги до стратегічних 
управлінських рішень  

6 9 

3 Тема 3. Основи розробки стратегій підприємства  6 9 
4 Тема 4. Стратегічні альтернативи діяльності підприємства 6 9 
5 Тема 5. Організаційне забезпечення реалізації стратегії: 

системи, структура, співробітники.  
6 9 

6 Тема 6. Програмно-цільове управління та управлінські 
рішення  

6 9 

7 Тема 7. Оцінка вигід і витрат в стратегічному управлінському 
обліку  

6 9 

8 Тема 8. Конкурентна стратегія: сутність та основні принципи.  6 9 

 Змістовний модуль 2. Стратегічний управлінський облік показників  підприємства 
9 Тема 9. .Стратегічний управлінський облік запасів 6 9 
10 Тема 10. Стратегічний управлінський облік грошових коштів 6 9 
11 Тема 11. Стратегічний управлінський облік інвестиційних 

проектів 

6 9 

12 Тема 12. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 
невизначеності  

6 9 

13 Тема 13. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.  6 9 
14 Тема 14. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства  6 9 
15 Тема 15. Бюджетування і контроль 5 8 
Всього 89 125 

 

10. Методи навчання 

Викладання лекційного курсу здійснюється із застосуванням: 
мультимедійного супроводу окремих презентаційних питань курсу; 
обговоренням ситуаційних завдань При проведенні практичних занять 
передбачається застосування роздаткових матеріалів, розв’язання практичних 
ситуацій, дискусійне обговорення проблемних питань, тестовий контроль. 

 

11. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 
письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
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теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові 
задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 
-  підготовка та презентація реферату, мінілекції; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте, містить окремі не 

суттєві недоліки ( висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте, містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 100 
Т1, Т2 … Т12 – теми змістових модулів 

Подальша деталізація балів наводиться у методичних вказівках для 
практичних занять та самостійної роботи. 
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Сума набраних балів та оцінка за 4-бальною шкалою оприлюднюються до 
початку екзаменаційної сесії у електронному журналі академічної групи. 
Конвертація 100-бальної шкали у 4-бальну здійснюється за таблицею. 

Шкала оцінювання  
Сума 
балів 

Оцінка за національною шкалою (залік) 

90-100 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 Незараховано з можливістю повторного складання 
1-34 Незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Для оформлення додатка до диплома європейського зразка після закінчення 
сесії денної та заочної форм навчання оцінювання за шкалою ECTS проводиться 
шляхом конвертації кількості балів з навчальної дисципліни в оцінки ECTS. 

 
13. Методичне забезпечення  

1. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення  навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський 
облік» для студентів спеціальності – 071 «Облік і оподаткування»,  рівень вищої 
освіти – магістерський, галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» 
денної та заочної форм навчання . – Рівне: НУВГП.- 2017. - 30 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

14. Рекомендована література 

Базова література: 
1. Ансофф И. Стратегічне управління/ Під ред. Л.И. Євенко: Пер. з англ. – 

М.: Економіка, 1989. – 519 с. 
2. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посіб. – Д.-К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. –440 с.  
3. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С. 

Управленческий учет / пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 
878 с.  

4. Вахрушина М.А Стратегический управленческий учет: полный курс МВА / 
М.А. Вахрушина, М.И Сидорова,Л.И.Борисова. – М.: Рид Групп, 2011.-192 с.  

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

6. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебн.; пер. с англ.; 
–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1071 с.  

7. Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору 
підприємства: Монографія. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 
2004. 

8. Колосок В.М. Методологія розвитку стратегічного управління великих 
промислових підприємств:Монографія. -  Маріуполь,2012.  
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9. Корецький М. Х., Дацій Н. В., Пельтек Л. В. Управлінський облік: Навч. 
посібник.  Київ: ЦУЛ, 2007. 

10. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): 
моногр. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с.  

11. Уорд К.Стратегический управленческий учет / Пер. с англ. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2002. – 448 с. 

Допоміжна література 
1. Шайкан А.В. Збір та обробка інформаційних потоків системою 

бухгалтерського обліку в умовах стратегічного управління підприємством / А.В. 
Шайкан / Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник 
наукових праць. Вип. 4 (13). - Чернівці, БДФА, 2008. - С. 378-382. (Економічні 
науки). (0,3 д.а.). 

15. Цифровий репозиторій 

1. Брітченко І. Г., Князевич А. О. Контролінг :  Навч. посібник. - Рівне: 
Волинські обереги, 2015. – 279с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

2. Гарнага О.М. Аналітичне забезпечення стратегічного управління: 
Монографія. - Рівне, НУВГП, 2012. -  208с. / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

3. Мізюк Б.М. Стратегічне управління:Підручник. - 2-ге вид., перероб. і 
доп.-Львів:Магнолія 2006, 2007. - 392с.- / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

16. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 7. Цифровий 
репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


