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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Стратегічний управлінський облік» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»». 

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 робочої програми 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 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності»,  

Метою вивчення дисципліни є –  формування у студентів 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 (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної 

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

вивчення дисципліни студенти 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 дисципліни є вивчення теоретичних аспектів останніх розробок з 

методики і організації різних складових стратегічного управлінського обліку. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. Знання: 
фундаментальних концепцій стратегічного управлінського обліку, набутих у процесі 

навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької 

роботи; критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на 

межі предметних галузей.  

2. Уміння: 

розв'язувати складні завдання і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження 

дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

3. Комунікація: 
здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати 

управлінські навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансів, 

банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

4. Автономність та відповідальність:  

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або 

управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування, за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою 

є автономним та самостійним. 
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Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програм «Облік і аудит» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» відповідно 

до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою 

усно і письмово при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки 

і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання.  
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)   

СК01.  Здатність формувати та 

використовувати облікову 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях 

підвищення ефективності, 

результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

ПР07.  Розробляти внутрішньофірмові стандарти 

і форми управлінської та іншої звітності 

суб’єктів господарювання. 

СК02. Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 7 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень.  

СК05. 

 

Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства 

в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності 

інформації. 

ПР14.  Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 
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СК07. Здатність формулювати 

завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

ПР19.  Вміти проектувати, планувати і проводити 

пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Стратегічний управлінський облік»   представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за дисципліною «Стратегічний управлінський облік» відповідно до освітньо-

професійної програми «Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Зн2 Ум1 К1 АВ3 

СК01  Здатність формувати та 

використовувати облікову 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу 

 

Зн1 

 

Ум1  АВ1 

СК02 Здатність організовувати обліковий 

процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у 

відповідності з 7 вимогами 

менеджменту підприємства. 

  К1 

 

АВ2 

 

СК05 

 

Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації.  

 

Зн1, 

Зн2 

 

 

Ум1  АВ1 

СК07 Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями 

підприємства. 

 

 

Зн1 

 

 

Ум1  АВ1 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС): 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

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

С
 

К
о
н

та
к
тн

і 

за
н

я
тт

я 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

С
 

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 - 2 3 1 2 4 

Тема 2. Оцінка витрат в 

стратегічному управлінському 

обліку. 

2 1 - 2 4 1 2 4 

Тема 3. Управління витратами 

господарюючими суб’єктами. 
1 1 - 2 4 2 2 4 

Тема 4. Планування 

господарської діяльності та 

складання кошторисів. 

1 1 - 2 4 2 2 5 

Тема 5. Аналіз відхилень. 

Гнучкий кошторис. 

2 1 - 2 4 
2 2 

5 

Тема 6. Трансфертне 

ціноутворення. 

1 1 - 2 4 
2 2 

5 

Тема 7. Фінансові показники 

діяльності підрозділів 

господарюючих суб’єктів. 

1 1 - 2 4 2 2 5 

Тема 8. Аналіз «витрати обсяг 

продукції-прибуток» (СVР). 

Умови невизначеності. 
1 1 - 2 4 2 2 5 

Тема 9. Вимірювання 

релевантних доходів та витрат 

для прийняття рішень. 

2 1 - 2 4 2 2 5 

Тема 10. Аналіз інвестиційних 

рішень. 
2 1 - 2 3 2 2 5 

Тема 11. Лінійне 

програмування для цілей 

стратегічного управлінського 

облік. 

1 1 - 2 3 2 2 5 
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Тема 12. Використання 

результатів стратегічного 

управлінського обліку для 

прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

1 1 - 2 3 2 2 5 

Виконання вибіркового 

завдання 
- - -  10 - - 8 

Контрольна (модульна) робота 
- 4 - - - 2 - - 

Підготовка до контрольної 

(модульної) роботи 
- - - - 10 - - 7 

Усього: 16 16 - 24 64 24 24 72 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом: годин 120 120 

кредитів 4 4 

 

 

2. 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. 
           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. 
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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 _е 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. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

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

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

заліком. 

Організація оцінювання:  
Поточний контроль є одним із заключних етапів навчального процесу з вивчення 

дисципліни та дозволяє оцінити рівень отриманих студентом знань, ступінь засвоєння 

програмного матеріалу та оволодіння навичками практичної роботи. Крім того, поточний 

контроль дозволяє викладачу стимулювати студентів за добросовісне опрацювання 

теоретичного матеріалу та ретельне і самостійне виконання практичних завдань та їх захист 

або презентацію у встановлений термін. 

 Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 
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  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні 

виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать 

альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.         

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних) робіт –  від 0 до 20 балів;  

3) виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент може обрати 

не більше двох завдань в межах відведених балів) – від 0 до 20 балів. 

 При оцінюванні роботи на аудиторних заняттях протягом семестру оцінці 

підлягають відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, під час проведення  семінарів-

конференцій, дискусій, результати виконання навчальних завдань на практичних заняттях, 

активна участь при обговоренні питань. Діапазон оцінювання від 0  до 60 балів 

 При контролі за виконанням контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають 

результати виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 

20 балів. 

 Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 80 балів із 100, якими 

оцінюється весь поточний контроль. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання: 

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 
0-20 

балів 

2. Аналітична розробка певної проблеми 
0-20 

балів 

3. Підготовка презентації за заданою тематикою 
0-20 

балів 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 
0-20 

балів 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного 

контролю (0-10 балів).   

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольна (модульна) робота – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

    - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

    - за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

      викладачем– 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 
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За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го 

завдання): 

-аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10    

балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10  

   балів; 

 - пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою– 0-10 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10    

балів. 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою– 

0-10 балів. 

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні 

від 0 до 100 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми 

навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового 

тижня у відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути 

хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; 

відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — 

лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у познавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі  заліку набрали від 0 

до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у 

формі виконання індивідуальної контрольної роботи  (розповсюджується тільки на 

студентів денної форми навчання). 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань.  

Шкала оцінювання завдань індивідуальної контрольної роботи 

Кількість балів за 

10 баловою шкалою 

Рівень повноти й  

коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

Оцінювання рівня повноти й коректності відповіді: 

- за 5 правильних відповідей – 10 балів; 

- 4 правильні відповіді – 8 балів; 
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- 3 правильні відповіді – 6 балів; 

- 2 правильні відповіді – 4 бали; 

- 1 правильна відповідь – 2 бали; 

- жодної правильної відповіді – 0 балів. 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в 

термін, який становить: 

- для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів    після 

проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни; 

- для студентів заочної  форм навчання — за розкладом сесії. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в наступному порядку: 

Шкала КНЕУ, балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання заліку  
FX 

 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 
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