
Анотація навчальної дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік» 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. 

Метою опанування навчальної дисципліни є формування у здобувачів теоретичних 

знань та практичних навичок з методики і організації стратегічного управлінського 

обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами 

господарювання, які діють в конкурентному середовищі. Вивчення на 

бакалаврському рівні дисциплін «Управлінський облік» та «Економічний аналіз» 

надає базові знання для розуміння аспектів формування управлінської інформації 

для задоволення потреб внутрішніх користувачів. Дисципліна «Стратегічний 

управлінський облік» орієнтована на формування системи сучасних знань, яка 

поєднує облікові концепції щодо прийняття ефективних управлінських рішень з 

метою формування ділової стратегії суб’єктів господарювання, спрямованих на 

забезпечення стійких конкурентних переваг в бізнес-середовищі. 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач 

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. 

Здобувачі повинні вміти: застосовувати, аналізувати і оцінювати результати 

отримані з використанням інструментів управління витратами і стратегічного 

управлінського обліку; застосовувати різноманітні види кошторисних систем і 

аналізувати виробничі і ринкові відхилення; застосовувати методи трансфертного 

ціноутворення, аналізувати і оцінювати результати компанії від застосування 

методів трансфертного ціноутворення; застосовувати, аналізувати і оцінювати 

результати діяльності підрозділів; розуміти і застосовувати аналіз «витрати - обсяг 

продукції - прибуток» для декількох видів продукції і в умовах невизначеності; 

застосовувати аналіз релевантних витрат для прийняття управлінських рішень; 

застосовувати обґрунтовані інвестиційні рішення з використанням методів оцінки 

капітальних вкладень. 

 Здобувачі повинні знати: інструменти управління витратами і стратегічного 

управлінського обліку; застосовування різноманітних видів кошторисних систем і 

методів трансфертного ціноутворення, аналіз і оцінку результатів компанії від 

застосування методів трансфертного ціноутворення;, аналіз і оцінку результатів 

діяльності підрозділів; аналіз «витрати - обсяг продукції - прибуток» для декількох 

видів продукції і в умовах невизначеності; відмінності між релевантними і 

нерелевантними витратами для прийняття управлінських рішень. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Вивчення даної науки дозволить фахівцям приймати управлінські рішення 

стратегічного характеру на різних стадіях розвитку бізнесу, врахував вплав факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Набуті знання дозволять прогнозувати 

діяльність суб’єктів господарювання, формувати думки про необхідність зміни 

існуючої стратегії управління, змінювати стратегічні зони господарювання, 

підвищувати конкурентоспроможність, виявляти сильні та слабкі ланки 

господарювання та формувати перспективні напрями розвитку господарюючих 

суб’єктів. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

 ТЕМА 1. Стратегічний управлінський облік в системі комплексного 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

 ТЕМА 2. Оцінка витрат в стратегічному управлінському обліку. 



 ТЕМА 3. Управління витратами господарюючими суб’єктами.. 

 ТЕМА 4. Планування господарської діяльності та складання кошторисів. 

 ТЕМА 5. Аналіз відхилень. Гнучкий кошторис. 

 ТЕМА 6. Трансфертне ціноутворення. 

 ТЕМА 7. Фінансові показники діяльності підрозділів господарюючих 

суб’єктів. 

 ТЕМА 8. Аналіз «витрати обсяг продукції-прибуток» (СVР). Умови 

невизначеності. 

 ТЕМА 9. Вимірювання релевантних доходів та витрат для прийняття рішень. 

ТЕМА 10. Аналіз інвестиційних рішень. 

 ТЕМА 11. Лінійне програмування для цілей стратегічного управлінського 

обліку. 

 ТЕМА 12. Використання результатів стратегічного управлінського обліку для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

Ходзицька Валентина Василівна – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського  обліку та 

консалтингу, valentinakneu@yahoo.com 
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