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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на здатність пояснювати сутність збалансованої системи показників та характеризувати напрямки використання 
збалансованої облікової відомості, аналізувати фінансові та нефінансові показники діяльності суб’єкта підприємництва. 

Мета та цілі Полягає у формуванні у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з використання принципів, підходів та методів 
стратегічного управлінського обліку у системі управління підприємствами. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Демонструвати вміння розробки внутрішньофірмових стандартів і форм управлінської та іншої  звітності суб’єктів господарювання. 
Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. Визначати 
поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні 
техніки аналізу. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 
користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю. Демонструвати вміння розробки внутрішньофірмових стандартів і  форм 
управлінської та іншої  звітності суб’єктів господарювання. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських рішень 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Стратегічний управлінський облік в 
системі комплексного менеджменту 
суб’єктів господарювання 

Практична 
робота 1 

Вивчення теоретичних та практичних засад втілення 
стратегічного управлінського обліку в організаційну 
структуру сучасних підприємств 
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Історичні етапи виникнення і розвитку 
стратегічного управлінського обліку, 
існуючі концепції та перспективи 
подальшого розвитку 

Лекція 2 Оцінка витрат в стратегічному 
управлінському обліку. Управління 
витратами господарюючих суб’єктів 

Практична 
робота 2 

Вивчення методів оцінки та класифікації витрат у 
стратегічному управлінському обліку, вивчення 
сучасних підходів до управління витратами у системі 
стратегічного управління підприємством 

Витрати на якість, система тотального 
управління якістю.  

Лекція 3 Планування господарської 
діяльності та складання стратегічних 
бюджетів. Аналіз відхилень. Гнучкий 
бюджет 

Практична 
робота 3 

Вивчення підходів щодо стратегічного планування на 
підприємстві, дослідити відмінності та переваги 
стратегічного планування, порядку складання та 
виконання гнучких кошторисів 

Особливості стратегічного планування 
та порядок складання стратегічних 
кошторисів 

Лекція 4 Трансфертне ціноутворення. 
Фінансові показники діяльності 
підрозділів господарюючих суб’єктів 

Практична 
робота 4 

Вивчення теоретичних та практичних основ 
ціноутворення, поглиблене вивчення одного з 
новітніх підходів до ціноутворення, який 
спрямований на визначення та  скорочення 
внутрішніх витрат підприємства 

Ціноутворення за принципом «витрати 
плюс». Ціноутворення за вартістю часу 
та матеріалів 

Лекція 5 Система збалансованих показників Практична 
робота 5 
 

Вивчення теоретичних та практичних підходів до 
здійснення аналізу прибутковості підприємства за 
допомогою використання та системи збалансованих 
показників 

Основні поняття та принципи побудови 
системи збалансованих показників 
(BSC) 

Лекція 6 Умови невизначеності. Вимірювання 
релевантних доходів та витрат для 
прийняття рішень 

Практична 
робота 6 

Вивчення поняття релевантних доходів і витрат, 
методів прийняття рішень в умовах невизначеності 

Особливості процесу прийняття рішень 
в умовах невизначеності (прийняття 
рішень про спеціальне замовлення, 
щодо розмірів партії виробництва, 
щодо вибору оптимальної технології 
виробництва, оптимальне використан-
ня ресурсів в умовах обмежень) 

Лекція 7 Аналіз інвестиційних рішень. Лінійне 
програмування для цілей 
стратегічного управлінського облік 

Практична 
робота 7 

Закріплення отриманих теоретичних та практичних 
навичок з аналізу інвестиційних проектів та оцінки 
грошових потоків підприємства 

Характеристика методів оцінки 
проектів капітальних вкладень, що  
враховують вартості грошей у часі 

Лекція 8 Використання результатів 
стратегічного управлінського обліку 
для прийняття ефективних 
управлінських рішень 

Практична 
робота 8 

Закріплення отриманих теоретичних та практичних 
навичок з побудови стратегічного управлінського 
обліку на підприємстві, вивчення умов, можливостей 
та напрямків практичного використання отриманих 
знань для впровадження на сучасних підприємствах 

Оцінка конкурентоспроможності 
підприємства та ефективності обраної 
стратегії 

Лекція 9 Контроль и управління 
ефективністю діяльності центрів 
відповідальності 

Практична 
робота 9 

Закріплення отриманих теоретичних та практичних 
навичок з оцінки центрів відповідальності в частині 
контролю їх діяльності 

Основні концепції, які 
використовуються у стратегічному 
управлінському обліку 

Лекція 10 Складання звітності для цілей 
стратегічного управлінського обліку 

Практична 
робота 10 

Вивчення підходів до формування не фінансової 
звітності та інтегрованої звітності 

Методи визначення, фактори та 
показники, які визначають складові не 
фінансової та інтегрованої звітності 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Основні принципи побудови та втілення системи стратегічного управлінського обліку, формування рівнів відповідальності. Обґрунтування доцільності інвестицій у 
виробництво, цінні папери, їх зв’язок зі стратегією розвитку підприємства. Поняття та критерії релевантних витрат та доходів у процесі прийняття стратегічних 
управлінських рішень, порядок фіксації та обліку релевантної інформації. Характеристика  системи показників відповідальності (ASC). Наведіть загальне поняття про 
трансфертне ціноутворення. Особливості стратегічного планування та порядок складання стратегічних кошторисів. Система «якраз вчасно» та її вплив на облік. Принципи, 
задачі та цілі стратегічного управлінського обліку, характерні відмінні риси стратегічного управлінського обліку. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до 
завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


