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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» 

розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 

р. (протокол  № 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Стратегічний управлінський облік (Strategic management accountingards) – це сукупність 

принципів, методів, форм, прийомів прогнозування управлінських рішень, які виникають 

при реалізації завдань управлінського обліку.  

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: Стратегічний управлінський 

облік як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів з 

дисциплін таких, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік 

активів», «Фінансовий облік пасивів», «Управлінський облік», «Фінансовий моніторинг». 

Метою вивчення 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. 

 Завдання  навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів цілісної системи 

знань щодо методології стратегічного обліку та прогнозування звітності. У результаті вивчення 

дисципліни здобувачі повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, 

методику й технології ведення стратегічного обліку та складання прогнозної управлінської 

звітності, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, 

теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення  аналізу 

управлінської звітності з метою прийняття подальших релевантних стратегічних рішень. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних аспектів останніх 

розробок з методики і організації різних складових стратегічного управлінського обліку. 

 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною 

дисципліною «Стратегічний управлінський облік» 
Результати навчання за навчальною дисципліною Методи 

навчання 

Засоби 

діагностики 

1. Знання:  

1.1 економічного змісту стратегічних напрямків 

розвитку підприємств, вміти розвивати та 

підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові 

методи роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та 

управління; 

лекція, 

семінарське 

заняття, дискусія, 

дискурс 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та 

командних 

завдань, Case-

study, 

контрольна 

(модульна) 

робота, дискурс, 

.екзамен. 

1.2 додаткових принципів та методів при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій; 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

1.3 інноваційних  технологій, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики 

підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання 

 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

1.4 внутрішньофірмових стандартів і форм 

управлінської та іншої звітності суб’єктів 

господарювання; 



5 

 

1.5 аналізу фінансових та нефінансових даних для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень; 

1.6 обґрунтовуваного вибору і порядку застосування 

управлінських інформаційних технологій для 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації; 

1.7 проектування, планування і проведення пошукових 

і розвідувальних робіт, їх інформаційного, 

методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення. 

2. Уміння/навички:  
2.1 виявляти, ставити та вирішувати проблеми.; семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискурс 

Презентація, 

дискурс, перевірка 

виконання 

індивідуальної 

(командної) 

роботи, бліц 

опитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, Case study, , 

контрольна 

(модульна) 

робота, залік 

2.2 генерувати нові ідеї (креативність); семінарське 

заняття, розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

2.3 до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій, 

дискурс, Case 

study 

2.4 формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу; 

2.5 аналізувати, оцінювати та обґрунтовувати вибір 

оптимальної управлінської облікової політики; 

2.6 визначати майбутню та теперішню вартість 

стратегічних операцій; 

семінарське 

заняття, 

розв’язок 

модельованого 

завдання 

2.7 організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з  

вимогами менеджменту підприємства. 

3. Комунікація: 

 здатність працювати у міжнародному просторі, 

вироблення у здобувачів практичних навиків 

командної роботи, спрямованих на: 

3.1) складання стратегічних прогнозів, забезпечення 

відповідного зворотного зв’язку з: 

- інвесторами (банками, приватними та 

інституційними інвесторами, фінансовими 

аналітиками, рейтинговими агенціями, фондовими 

біржами тощо); 

- державними органами та іншими групами 

інтересів, які мають відношення суб’єктів 

господарювання ; 

3.2.) проведення стратегічного налізу звітності, що 

складено на основі стратегічних прогнозів та  

вирішення актуальних проблем із використанням 

відповідних методів і прийомів отримання, зберігання й 

здійснення первинного обліку та складання фінансової 

звітності за допомогою  сучасних технічних засобів. 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія,   

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

 

 

Перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

вирішених 

конкретних задач 

та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, екзамен 

4. Відповідальність і автономія: 
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 продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за креативність  ведення стратегічного 

обліку складання стратегічної  звітності, яка може 

впливати на діяльність міжнародних компаній в цілому 

чи окремі її складові, зокрема при: 

4.1) обґрунтуванні стратегічних методів ; 

4.2) аналізі та виборі елементів управлінської 

облікової політики; 

4.3) розробці практичних рекомендацій щодо 

поліпшення прийняття стратегічних управлінських 

рішень  суб’єкта господарювання; 

4.4) розробці рекомендацій щодо оптимізації 

стратегічного фінансового результату. 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних задач 

та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, залік 

 
 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин 

Очна (денна) форма Заочна форма 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
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ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

 

К
о
н

та
к
тн

і 

за
н

я
тт

я 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Місце стратегічного управлінського обліку в загальній системі 

стратегічного менеджменту 

Тема 1. Стратегічний 

правлінський облік в системі 

комплексного менеджменту 

суб’єктів господарювання. 

1 1 - 1 4 1 1 4 

Тема 2. Оцінка витрат в 

стратегічному управлінському 

обліку. 

2 1 - 1 5 1 1 5 

Тема 3. Управління витратами 

господарюючими суб’єктами. 
1 1 - 1 5 1 1 5 

Тема 4. Планування 

господарської діяльності та 

складання кошторисів. 

1 1 - 1 5 1 1 6 

Тема 5. Аналіз відхилень. 

Гнучкий кошторис. 

2 1 - 1 5 
2 1 

6 

Тема 6. Трансфертне 

ціноутворення. 

1 1 - 1 5 
2 1 

6 

Тема 7. Фінансові показники 

діяльності підрозділів 

господарюючих суб’єктів. 

1 1 - 1 5 2 1 6 
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Тема 8. Аналіз «витрати обсяг 

продукції-прибуток» (СVР). 

Умови невизначеності. 
1 1 - 1 5 2 1 6 

Тема 9. Вимірювання 

релевантних доходів та витрат 

для прийняття рішень. 

2 1 - 1 5 1 1 6 

Тема 10. Аналіз інвестиційних 

рішень. 
2 1 - 1 4 1 1 6 

Тема 11. Лінійне програмування 

для цілей стратегічного 

управлінського облік. 

1 1 - 1 4 1 1 6 

Тема 12. Використання 

результатів стратегічного 

управлінського обліку для 

прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

1 1 - 1 4 1 1 6 

Виконання вибіркового завдання 
- - -  10 - - 10 

Контрольна (модульна) робота 
- 2 - - - 2 - - 

Підготовка до контрольної 

(модульної) роботи 
- - - - 10 - - 10 

Виконання підсумкової 

контрольної роботи 
- 2 - - - 2 - - 

Усього: 16 16 - 12 76 20 12 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом: годин 120 120 

кредитів 4 4 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 1. Стратегічний управлінський облік в системі  

комплексного менеджменту суб’єктів господарювання. 

Організаційні етапи та інформаційне забезпечення  стратегічного управлінського 

обліку. Місце стратегічного управлінського обліку в менеджменті господарюючого 

суб’єкта.  

 

ТЕМА 2.  Оцінка витрат в стратегічному управлінському обліку. 

 Метод найменших квадратів і тести на достовірність. Криві навчання. 

 

ТЕМА 3. Управління витратами господарюючими суб’єктами. 
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           Аналіз ланцюжка цінності. Калькулювання цільових витрат. Функціональне 

калькулювання собівартості. Витрати на якість. 

 

ТЕМА 4. Планування господарської діяльності та складання кошторисів. 
Види кошторисних систем. Кошторис з нульовою базою. Кошторис на основі видів 

діяльності(функціонального калькулювання собівартості (АВС)). Кошторис за стадіями 

життєвого циклу. 

 

ТЕМА 5. Аналіз відхилень. Гнучкий кошторис. 

Відхилення обсягу виробництва за ефективністю і за потужністю. Відхилення за 

асортиментом основних матеріалів і за виходом продукції. Відхилення по реалізації. 

Відхилення за часткою і розміром ринку. 

 

ТЕМА 6. Трансфертне ціноутворення. 

Поняття і цілі трансфертного ціноутворення. Методи трансфертного 

ціноутворення. Міжнародне трансфертне ціноутворення. 

ТЕМА 7. Фінансові показники діяльності підрозділів  

господарюючих суб’єктів. 

Функціональні і децентралізовані організаційні структури. Надходження на 

інвестиції (Рентабельність інвестицій (RОІ)). Залишковий дохід/Залишковий прибуток 

(RI). Економічна додана вартість (EVA). 

 

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

невизначеності. 

Методика аналізу «витрати – обсяг продукції – прибуток». Аналіз беззбитковості 

для декількох видів продукції. Аналіз «витрати – обсяг продукції – прибуток» в умовах 

невизначеності. 

 

ТЕМА 9. Вимірювання релевантних доходів та витрат для прийняття 

рішень. 

Релевантні та не релевантні витрати і доходи. Спеціальне рішення про ціну 

реалізації продукції (рішення про спеціальне замовлення). Рішення про власне 

виробництво чи закупівлю. Додавання сегменту (клієнта, продукції) чи відмова від нього 

(неї). Заміна обладнання. Рішення про асортимент продукції при обмеженнях по 

потужності. Теорія обмежень чи облік пропускної здатності. 

 

ТЕМА 10. Аналіз інвестиційних рішень. 

Огляд методів оцінки інвестиційних проектів. Релевантні грошові потоки та 

оподаткування. 

 

ТЕМА 11. Лінійне програмування для цілей стратегічного 

управлінського обліку. 

Сутність лінійного програмування. Цільова функція і обмеження в алгебраїчному 

вигляді. 

 

ТЕМА 12.  Використання результатів стратегічного управлінського 

обліку для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Можливості використання результатів стратегічного управлінського обліку для 

обґрунтування управлінських рішень. Стратегічний управлінський облік для визначення 

стратегій і забезпечення ефективного функціонування підприємств в динамічному бізнес-

середовищі. 
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3.ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів 

навчання здобувачів 

Курс складається з одного змістовного модулю (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 12. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

заліком.  
Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може також 

здійснюватися на базі платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного 

відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams тощо) 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів 

(включно). У цьому разі він вважається таким, що не виконав вимоги робочої 

програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість; отримує право за 

власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про 

надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами 

і освітніми програмами; 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, лабораторних, 

контактних), не відпрацювавши їх. У цьому разі рішення про недопущення до заліку / 

написання підсумкової контрольної роботи приймається деканом факультету до 

початку екзаменаційної сесії. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни у формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання рівня 

засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу на підставі результатів 

поточного контролю: 

− роботи на семінарських, практичних, лабораторних, контактних заняттях або 

заняттях в дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт та завдань для 

самостійного опрацювання здобувачів (до 50 балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами 

на останньому / передостанньому навчальному занятті. 

Під час виконання підсумкової контрольної роботи / контрольної (модульної) 

роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених 

викладачем. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні 
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друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, 

додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) 

вважається порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього 

здобувача від виконання контрольної роботи та оцінити результати її виконання в 0 

балів. 

Підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів, отриманих  здобувачем упродовж усього 

навчального семестру та систематично зафіксованих в Електронному журналі. 

Підсумкова оцінка автоматично вноситься до залікової відомості навчальної 

дисципліни. Виставлення підсумкової оцінки в залікову відомість не вимагає 

обов’язкової присутності здобувача. 

Здобувач, який набрав за результатами підсумкового контролю у формі заліку 

менше 20 балів (включно) та/або пропустив більш як 50% практичних занять 

(семінарських, контактних), не відпрацювавши їх, вважається таким, що має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю 

навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним 

планом відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за 

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх 

послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувачі, які за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрали 

21-59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох 

разів: один раз науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який викладав 

відповідну навчальну дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників відповідної кафедри) протягом перших чотирьох тижнів 

наступного семестру. В обох випадках загального підсумкового оцінювання 

результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх поточного контролю. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з 

навчальної дисципліни набрав менше 60 балів, вважається таким, що має академічну 

заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну 

в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної 

освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним 

графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної 

дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох 

навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 

Як виняток, здобувачам надається можливість дострокового складання заліків, 

екзаменів, дистанційних екзаменів у випадках: 

− невідкладного лікування на період проведення сесії; 

− вагітності і пологів; 

− офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

− наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, 

нормативні документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліків надається деканом факультету за 

умови, що на момент подання заяви здобувач отримав не менше 50% від 

максимально можливої кількості балів за результатами поточного контролю з 

навчальної дисципліни. 

Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

“Стратегічний управлінський облік» (форма підсумкового контролю – залік) 
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Види навчальної діяльності здобувача Розподіл балів за формами 

навчання 

Очна (денна) Заочна 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних заняттях, 

заняттях у дистанційному режимі) 

 

30 балів 

 

20 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 10 балів 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

10 балів 20 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт 

здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції. 

 

 

Додаткові (заохочувальні) бали 

 (до 10 балів) 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 50 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 

100 балів 100 балів 

Підсумкова кількість балів з 

навчальної дисципліни 

100 балів 100 балів 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою    

ECTS здійснюється в такому порядку: 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни. 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік» або її окремого компонента можливе в таких 

випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або інших країн) відповідно до Положення про включене 

навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «КНЕУ ім. 

В. Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про порядок 
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реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», 

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти 

відповідно до Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 
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