


 
2 

Житомирський національний агроекологічний університет  

Факультет обліку та фінансів 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

 

 

 

Стратегічний управлінський облік 

(назва навчальної дисципліни) 

освітнього рівня 
_______магістр_____________ 

(назва освітнього рівня) 

галузі знань   
__07 «Управління та адміністрування»__ 

(шифр і назва галузі знань) 

спеціальності   
_______071 «Облік і оподаткування»_______ 

(код і назва спеціальності) 

освітня програма 
Облік і оподаткування 

Шифр за навчальним планом 

освітньої програми 

 

1.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир – 2020 рік 

 



 
3 

  



 
4 

Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Малюга Наталія Михайлівна (д.е.н., професор) 

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Запрошені 

фахівці 

Ісакова Світлана Юріївна (фінансовий директор 

АТ «Житомирський маслозавод») 

Панченко Інна Анатоліївна (управляючий партнер ТОВ 

«ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ», канд. екон. наук, доцент, член 

Громадської ради при ГУ ДФС України в Житомирській 

області, сертифікований аудитор України) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna) 

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Малюга Н.М. (https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/; 

https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 
Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Малюга Н.М. (@Natalya Maluga) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Малюга Н.М. (n_maluga@ukr.net) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Малюга Н.М. (0679587165) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Малюга Н.М. – кожен четвер з 11.00 до 12.00, ауд. 120а 

Цегельник Н.І. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 109б 

Онлайн у Viber, Telegram 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Малюга Н.М. – вівторок та четвер з 14.00 до 18.00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 18:00 до 20:00 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Виникнення концепції стратегічного управлінського обліку пов’язане з 

необхідністю створення належної обліково-аналітичної основи для стратегічного 

менеджменту в сучасному інформаційному просторі економіки знань та інновацій. 

Вивчення стратегічного управлінського обліку як самостійної дисципліни у 

вищих навчальних закладах зумовлено тим, що процес стратегічного управління 

передбачає своєчасне отримання керівниками достовірної інформації, необхідної для 

прийняття рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням 

управлінського обліку. Стратегічне управління в умовах глобалізації економіки 

представляє новий етап розвитку управлінського обліку – його стратегічної складової. 

Стратегічний управлінський облік, на відміну від традиційного управлінського, 

що спрямований на внутрішньогосподарське управління, використовує зовнішню та 

внутрішню інформацію, а також не лише забезпечує потреби виробництва, 

маркетингу, досліджень та розробок, а й передбачає аналіз діяльності з урахуванням 

довгострокових цілей, використовує методи отримання інформації про такі показники 

як час, інновації,  якість,  додана вартість з метою оптимізації стратегії розвитку 

підприємства. 

Тому навчальній дисципліні «Стратегічний управлінський облік» належить 

важливе місце у системі підготовки магістрів за спеціальністю «Облік і 

оподаткування». 

Важливість питань, що розглядаються в даній дисципліні, полягає в 

необхідності знань основних принципів, сутності і методик стратегічного 

управлінського обліку, його організації на підприємстві, чинників впливу на 

ефективність діяльності підприємства та формування стратегій розвитку з 

урахуванням інноваційної складової. 

 

 

2. Мета  

Метою вивчення дисципліни «Стратегічний управлінський облік» є набуття 

студентами теоретичних знань та формуванні сучасного рівня інформаційної 

культури стратегічного обліку та наукового світогляду, вироблення практичних 

навичок шляхом оцінки та аналізу облікової інформації для прийняття стратегічних 

рішень в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

Основними завданнями є засвоєння студентами наступних трьох блоків 

дисципліни:  

– теоретико-методологічні основи стратегічного управлінського обліку повинні 

акумулювати трактування його сутності, виділення й обґрунтування функцій, 

конкретизацію набору методів і розробки механізму здійснення їх вибору на основі 

обґрунтованих критеріїв (економічна доцільність, технічно-організаційна 

відповідність, стратегічна обґрунтованість, відповідність існуючій на підприємстві 

системі стратегічного менеджменту та ін.), що дозволить створити необхідні 

передумови для ефективного впровадження стратегічного управлінського обліку в 

практичну діяльність підприємств; 

– орієнтація системи управління на концепцію сталого розвитку сприяє процесу 

формування її облікової інформації, яка повинна проводитися за двома напрямами – 

економічним (управлінським) та бухгалтерським; тому важливе значення має 

засвоєння студентами формування інформаційних систем для стратегічного 
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управління об’єктами обліку та звітності;  

– окремим блоком даної дисципліни є визначення ролі стратегічного 

управлінського обліку в інноваційному розвитку підприємства; тут слід навчитися 

будувати системи калькулювання та управління витратами за видами діяльності, 

формувати інформаційні системи для стратегічного управління інвестиційною 

діяльністю підприємства, вартістю підприємства, визначати шляхи підвищення 

продуктивності та управлінні якістю діяльності. 

 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 9 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова  

(професійної підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 3 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

– 270 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6, самостійна робота 

студента – 14 

 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

80 год. 12 год. 

Самостійна робота 

174 год. 252 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 96/174 для заочної 

форми навчання – 18/252. 

 

Курс включає 8 тем, які змістовно об’єднані в 3 модулі, як логічно завершені 

навчально-змістовні блоки з окремих тем, спрямованих на формування конкретних 

фахових компетентностей. 

Зайняття проходять у форматі лекцій, практичних занять, бесід, дискусій, 

презентацій, групової взаємодії з використанням мультимедійних засобів. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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4. Результати навчання  

 

Після вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

 сутність стратегічного управлінського обліку; 

 основні поняття стратегічного обліку, аналізу, аудиту, контролінгу; 

 функції обліку у забезпеченні стратегічного управління підприємством; 

 основні принципи і методики стратегічного управлінського обліку; 

 особливості організації стратегічного управлінського обліку на 

підприємстві; 

 чинники впливу на ефективність діяльності підприємства та формування 

стратегій розвитку з урахуванням інноваційної складової; 

 сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи;  

 місце та роль об’єктів обліку та звітності (а саме: необоротних і оборотних 

активів, фінансових ресурсів, робочої сили, доходів, витрат та фінансових результатів 

підприємства) у виконанні стратегії підприємства; 

 сутність та послідовність калькулювання за видами діяльності; 

 типи розміщення виробничих потужностей та їх вплив на ефективність 

виробничого циклу; 

 поняття стратегічного бенчмаркінгу та стратегічного бюджетування; 

 місце та роль вартості підприємства у виконанні його стратегії; 

повинні вміти: 

 представляти стратегічний управлінський облік як механізм управління 

підприємницькою діяльністю підприємства, орієнтований на отримання прибутку та 

досягнення цілей на ринку товарів і послуг; 

 надавати обґрунтування на прикладі конкретного підприємства сутності та 

необхідності управлінського обліку; 

 адаптувати систему стратегічного управлінського обліку до умов 

конкретного підприємства, виходячи з цілей та можливостей управління; 

 здійснювати стратегічне позиціонування підприємства відповідно до 

існуючих моделей; 

 застосовувати систему показників для оцінки використання об’єктів обліку 

та звітності (а саме: необоротних і оборотних активів, фінансових ресурсів, робочої 

сили, доходів, витрат та фінансових результатів підприємства) при виконанні стратегії 

підприємства; 

 формувати інформаційні бази для стратегічного управління об’єктами в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі; 

 оцінювати параметри інвестиційної діяльності у виконанні стратегії 

підприємства; 

 виявляти та обґрунтовувати витрати на управління якістю; 

 оперувати системою показників для оцінки вартості підприємства при 

виконанні його стратегії; 

 формувати інформаційну базу для стратегічного управління вартістю 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі; 

 самостійно опрацьовувати наукові джерела та практичні матеріали з 

питань стратегічного управлінського обліку. 
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Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

за навчальною дисципліною «Стратегічний управлінський облік»  

відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність.) 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(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. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК05. Здатність проводити емпіричні дослідження та 

використовувати економіко-математичні методи аналізу для 

встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції 

у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
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оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, контролю та оподаткування 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

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. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних 

і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та не фінансові 

дані для формування релевантної інформації цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у  

професійну діяльність та господарську практику. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших  

користувачів  інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 
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ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 
 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Теоретико-методологічні основи стратегічного управлінського 

обліку 

Тема 1. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки 

конкурентної стратегії підприємства 

Сутність стратегічного управлінського обліку. Стратегічне позиціонування 

підприємства згідно з моделлю М. Портера. Визначення ключових чинників успіху за 

допомогою SWOT-аналізу. Конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею 

І. Ансоффа. Бостонська матриця. Крива досвіду. Аналіз конкурентів та ділового 

партнерства 

Тема 2. Облік в системі забезпечення реалізації стратегії підприємств  

Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління 

підприємством. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в 

інформаційній системі обліку. Ресурси для реалізації стратегії підприємства та їх 

відображення в обліку. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в 

стратегічному управлінні. Інформаційна система стратегічного управління  

Тема 3. Економічні інструменти інформаційного забезпечення виконання 

стратегії підприємства 

Поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній 

системі підприємства. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній 

системі підприємства. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в 

інформаційній системі підприємства 

Тема 4. Збалансована система показників у системі стратегічного 

управлінського обліку 

Сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи. 

Передумови розробки збалансованої системи показників діяльності. Цілі та показники 

функціонування кожної з чотирьох перспектив діяльності підприємства. Розробка 

стратегії компанії при використанні моделі збалансованої системи показників. 

Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників на вітчизняних 

підприємствах 

Модуль ІІ. Інформаційні системи для стратегічного управління об’єктами 

обліку та звітності 

Тема 5. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 
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необоротними активами 

Місце та роль необоротних активів у виконанні стратегії підприємства. Система 

показників для оцінки використання необоротних активів при виконанні стратегії 

підприємства. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

необоротними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 6. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

оборотними активами 

Місце та роль оборотних активів у виконанні стратегії підприємства. Система 

показників для оцінки використання оборотних активів при виконанні стратегії 

підприємства. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

оборотними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 7. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами 

Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства. Система 

показників для оцінки використання фінансових ресурсів при виконанні стратегії 

підприємства. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 8. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

витратами підприємства 

Місце та роль витрат у виконанні стратегії підприємства. Система показників 

для оцінки формування витрат при виконанні стратегії підприємства. Формування 

інформаційної бази для стратегічного управління витратами підприємства в системі 

рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 9. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

доходами підприємства 

Місце та роль доходів у виконанні стратегії підприємства. Система показників 

для оцінки формування та використання доходів при виконанні стратегії 

підприємства. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

доходами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 10. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю робочої сили підприємства 

Місце та роль вартості робочої сили у виконанні стратегії підприємства. 

Система показників для оцінки вартості робочої сили при виконанні стратегії 

підприємства. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

робочої сили в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 11. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими результатами підприємства 

Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства. Система 

показників для оцінки формування фінансового результату при виконанні стратегії 

підприємств. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

фінансовими результатами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 12. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в 

системі фінансової звітності  

Місце та роль інформації фінансової звітності у виконанні стратегії 
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підприємства. Система показників фінансової звітності для оцінки виконання 

стратегії підприємств. Формування показників фінансової звітності для стратегічного 

управління в системі рахунків бухгалтерського обліку, їх аналіз, аудит і контроль 

Модуль ІІІ. Роль стратегічного управлінського обліку в інноваційному 

розвитку підприємства 

Тема 13. Системи калькулювання та управління витратами за видами 

діяльності в обліку 

Обмеження традиційного калькулювання витрат. Сутність калькулювання за 

видами діяльності. Послідовність калькулювання за видами діяльності. Ідентифікація 

видів діяльності різних ієрархічних рівнів. Вибір факторів витрат для однорідних 

сукупностей накладних витрат. Застосування калькулювання за видами діяльності для 

визначення прибутковості клієнтів. Сутність систем управління витратами за видами 

діяльності 

Тема 14. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства  

Місце та роль інвестиційної діяльності у виконанні стратегії підприємства. 

Система показників для оцінки інвестиційної діяльності підприємства при виконанні 

його стратегії. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, 

аналізі, аудиті і контролі 

Тема 15. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності 

Реінжиніринг бізнес-процесів в обліку. Типи розміщення виробничих 

потужностей і їх вплив на ефективність виробничого циклу. Теорія обмежень в 

управлінському обліку. Витрати на управління якістю. Система «якраз вчасно» в 

управлінському обліку. Стратегічний бенчмаркінг та стратегічне бюджетування 

Тема 16. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю підприємства 

Місце та роль вартості підприємства у виконання його стратегії. Система 

показників для оцінки вартості підприємства при виконанні його стратегії. 

Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю підприємства  

в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

 
 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні 

основи стратегічного управлінського обліку 

64 4 20 40 

1 Стратегічний управлінський облік як система 

інформаційної підтримки конкурентної стратегії 

підприємства 

15 1 4 10 

2 Облік в системі забезпечення реалізації стратегії 

підприємств 

17 1 6 10 
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3 Економічні інструменти інформаційного 

забезпечення виконання стратегії підприємства 

17 1 6 10 

4 Збалансована система показників у системі 

стратегічного управлінського обліку 

15 1 4 10 

Змістовий модуль ІІ. Інформаційні системи для 

стратегічного управління об’єктами обліку та 

звітності 

142 8 40 94 

1 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління необоротними активами 
19 1 6 12 

2 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління оборотними активами 

19 1 6 12 

3 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління фінансовими ресурсами 

19 1 6 12 

4 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління витратами підприємства 

19 1 6 12 

5 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління доходами підприємства 

19 1 6 12 

6 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління вартістю робочої сили 

підприємства 

17 1 4 12 

7 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління фінансовими 

результатами підприємства 

17 1 4 12 

8 Формування стратегічних показників діяльності 

підприємства в системі фінансової звітності  

13 1 2 10 

Змістовий модуль ІІІ. Роль стратегічного 

управлінського обліку в інноваційному розвитку 

підприємства  

64 4 20 40 

1. Системи калькулювання та управління витратами 

за видами діяльності в обліку 

15 1 4 10 

2 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління інвестиційною 

діяльністю підприємства 

15 1 4 10 

3 Роль управлінського обліку в підвищенні 

продуктивності та управлінні якістю діяльності 

17 1 6 10 

4 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління вартістю підприємства 

17 1 6 10 

Всього годин 270 16 80 174 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні 64 2 4 58 
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основи стратегічного управлінського обліку 

1 Стратегічний управлінський облік як система 

інформаційної підтримки конкурентної стратегії 

підприємства 

16 1  15 

2 Облік в системі забезпечення реалізації стратегії 

підприємств 

16 1  15 

3 Економічні інструменти інформаційного 

забезпечення виконання стратегії підприємства 

16  2 14 

4 Збалансована система показників у системі 

стратегічного управлінського обліку 

16  2 14 

Змістовий модуль ІІ. Інформаційні системи для 

стратегічного управління об’єктами обліку та  

звітності 

142 2 6 134 

1 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління необоротними активами 
19  1 18 

2 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління оборотними активами 

19  1 18 

3 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління фінансовими ресурсами 

19  1 18 

4 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління витратами підприємства 

17 1  16 

5 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління доходами підприємства 

17  1 16 

6 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління вартістю робочої сили 

підприємства 

17  1 16 

7 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління фінансовими 

результатами підприємства 

17 1  16 

8 Формування стратегічних показників діяльності 

підприємства в системі фінансової звітності  

17  1 16 

Змістовий модуль ІІІ. Роль стратегічного 

управлінського обліку в інноваційному розвитку 

підприємства  

64 2 2 60 

1. Системи калькулювання та управління витратами 

за видами діяльності в обліку 

16 1  15 

2 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління інвестиційною 

діяльністю підприємства 

16 1  15 

3 Роль управлінського обліку в підвищенні 

продуктивності та управлінні якістю діяльності 

16  1 15 

4 Формування інформаційної системи для 

стратегічного управління вартістю підприємства 

16  1 15 

Всього годин 270 6 12 252 
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6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з урахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1 

Тема 1. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки 

конкурентної стратегії підприємства 

1.1. Сутність стратегічного управлінського обліку 

1.2. Стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю М. Портера 

1.3. Визначення ключових чинників успіху за допомогою SWOT-аналізу 

1.4. Конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею І. Ансоффа 

1.5. Бостонська матриця 

1.6. Крива досвіду 

1.7. Аналіз конкурентів та ділового партнерства 

Тема 2. Облік в системі забезпечення реалізації стратегії підприємств  

2.1. Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту 

2.2. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством  

2.3. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в 

інформаційній системі обліку 

2.4. Ресурси для реалізації стратегії підприємства та їх відображення в обліку 

2.5. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в стратегічному 

управлінні  

2.6. Інформаційна система стратегічного управління  

Лекція 2 

Тема 3. Економічні інструменти інформаційного забезпечення виконання 

стратегії підприємства 

3.1. Поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

3.2. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній 

системі підприємства 

3.3. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній системі 

підприємства 

3.4. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

Тема 4. Збалансована система показників у системі стратегічного 

управлінського обліку 

4.1. Сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи 

4.2. Передумови розробки збалансованої системи показників діяльності 

4.3. Цілі та показники функціонування кожної з чотирьох перспектив діяльності 

підприємства 

4.4. Розробка стратегії компанії при використанні моделі збалансованої системи 

показників 

4.5. Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників на 

вітчизняних підприємствах 

Лекція 3 

Тема 5. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

необоротними активами 
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5.1. Місце та роль необоротних активів у виконанні стратегії підприємства 

5.2. Система показників для оцінки використання необоротних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

5.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

необоротними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 6. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

оборотними активами 

6.1. Місце та роль оборотних активів у виконанні стратегії підприємства 

6.2. Система показників для оцінки використання оборотних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

6.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління оборотними 

активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Лекція 4 

Тема 7. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами 

7.1. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

7.2. Система показників для оцінки використання фінансових ресурсів при 

виконанні стратегії підприємства 

7.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 8. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

витратами підприємства 

8.1. Місце та роль витрат у виконанні стратегії підприємства 

8.2. Система показників для оцінки формування витрат при виконанні стратегії 

підприємства 

8.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління витратами 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Лекція 5 

Тема 9. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

доходами підприємства 

9.1. Місце та роль доходів у виконанні стратегії підприємства 

9.2. Система показників для оцінки формування та використання доходів при 

виконанні стратегії підприємства 

9.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління доходами в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 10. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю робочої сили підприємства 

10.1. Місце та роль вартості робочої сили у виконанні стратегії підприємства 

10.2. Система показників для оцінки вартості робочої сили при виконанні 

стратегії підприємства 

10.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

робочої сили в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Лекція 6 

Тема 11. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими результатами підприємства 

11.1. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

11.2. Система показників для оцінки формування фінансового результату при 
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виконанні стратегії підприємств 

11.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

фінансовими результатами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 12. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в 

системі фінансової звітності  

12.1. Місце та роль інформації фінансової звітності у виконанні стратегії 

підприємства 

12.2. Система показників фінансової звітності для оцінки виконання стратегії 

підприємств 

12.3. Формування показників фінансової звітності для стратегічного управління 

в системі рахунків бухгалтерського обліку, їх аналіз, аудит і контроль 

Лекція 7 

Тема 13. Системи калькулювання та управління витратами за видами 

діяльності в обліку 

13.1. Обмеження традиційного калькулювання витрат 

13.2. Сутність калькулювання за видами діяльності 

13.3. Послідовність калькулювання за видами діяльності 

13.4. Ідентифікація видів діяльності різних ієрархічних рівнів  

13.5. Вибір факторів витрат для однорідних сукупностей накладних витрат 

13.6. Застосування калькулювання за видами діяльності для визначення 

прибутковості клієнтів 

13.7. Сутність систем управління витратами за видами діяльності 

Тема 14. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства  

14.1. Місце та роль інвестиційної діяльності у виконанні стратегії підприємства 

14.2. Система показників для оцінки інвестиційної діяльності підприємства при 

виконанні його стратегії  

14.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, 

аналізі, аудиті і контролі 

Лекція 8 

Тема 15. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності 

15.1. Реінжиніринг бізнес-процесів в обліку 

15.2. Типи розміщення виробничих потужностей і їх вплив на ефективність 

виробничого циклу 

15.3. Теорія обмежень в управлінському обліку 

15.4. Витрати на управління якістю 

15.5. Система «якраз вчасно» в управлінському обліку 

15.6. Стратегічний бенчмаркінг та стратегічне бюджетування 

Тема 16. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю підприємства 

16.1. Місце та роль вартості підприємства у виконання його стратегії 

16.2. Система показників для оцінки вартості підприємства при виконанні його 

стратегії  

16.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

підприємства  в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 
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6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1-2 

Тема 1. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки 

конкурентної стратегії підприємства 

1.1. Сутність стратегічного управлінського обліку 

1.2. Стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю М. Портера 

1.3. Визначення ключових чинників успіху за допомогою SWOT-аналізу 

1.4. Конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею І. Ансоффа 

1.5. Бостонська матриця 

1.6. Крива досвіду 

1.7. Аналіз конкурентів та ділового партнерства 

Заняття 3-5 

Тема 2. Облік в системі забезпечення реалізації стратегії підприємств  

2.1. Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту 

2.2. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством  

2.3. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в 

інформаційній системі обліку 

2.4. Ресурси для реалізації стратегії підприємства та їх відображення в обліку 

2.5. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в стратегічному 

управлінні  

2.6. Інформаційна система стратегічного управління  

Заняття 6-8 

Тема 3. Економічні інструменти інформаційного забезпечення виконання 

стратегії підприємства 

3.1. Поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

3.2. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній 

системі підприємства 

3.3. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній системі 

підприємства 

3.4. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

Заняття 9-10 

Тема 4. Збалансована система показників у системі стратегічного 

управлінського обліку 

4.1. Сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи 

4.2. Передумови розробки збалансованої системи показників діяльності 

4.3. Цілі та показники функціонування кожної з чотирьох перспектив діяльності 

підприємства 

4.4. Розробка стратегії компанії при використанні моделі збалансованої системи 

показників 

4.5. Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників на 

вітчизняних підприємствах 

Заняття 11-13 
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Тема 5. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

необоротними активами 

5.1. Місце та роль необоротних активів у виконанні стратегії підприємства 

5.2. Система показників для оцінки використання необоротних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

5.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

необоротними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Заняття 14-16 

Тема 6. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

оборотними активами 

6.1. Місце та роль оборотних активів у виконанні стратегії підприємства 

6.2. Система показників для оцінки використання оборотних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

6.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління оборотними 

активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Заняття 17-19 

Тема 7. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами 

7.1. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

7.2. Система показників для оцінки використання фінансових ресурсів при 

виконанні стратегії підприємства 

7.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Заняття 20-22 

Тема 8. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

витратами підприємства 

8.1. Місце та роль витрат у виконанні стратегії підприємства 

8.2. Система показників для оцінки формування витрат при виконанні стратегії 

підприємства 

8.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління витратами 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Заняття 23-25 

Тема 9. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

доходами підприємства 

9.1. Місце та роль доходів у виконанні стратегії підприємства 

9.2. Система показників для оцінки формування та використання доходів при 

виконанні стратегії підприємства 

9.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління доходами в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Заняття 26-27 

Тема 10. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю робочої сили підприємства 

10.1. Місце та роль вартості робочої сили у виконанні стратегії підприємства 

10.2. Система показників для оцінки вартості робочої сили при виконанні 

стратегії підприємства 

10.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

робочої сили в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 
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Заняття 28-29 

Тема 11. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими результатами підприємства 

11.1. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

11.2. Система показників для оцінки формування фінансового результату при 

виконанні стратегії підприємств 

11.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

фінансовими результатами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Заняття 30 

Тема 12. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в 

системі фінансової звітності  

12.1. Місце та роль інформації фінансової звітності у виконанні стратегії 

підприємства 

12.2. Система показників фінансової звітності для оцінки виконання стратегії 

підприємств 

12.3. Формування показників фінансової звітності для стратегічного управління 

в системі рахунків бухгалтерського обліку, їх аналіз, аудит і контроль 

Заняття 31-32 

Тема 13. Системи калькулювання та управління витратами за видами 

діяльності в обліку 

13.1. Обмеження традиційного калькулювання витрат 

13.2. Сутність калькулювання за видами діяльності 

13.3. Послідовність калькулювання за видами діяльності 

13.4. Ідентифікація видів діяльності різних ієрархічних рівнів  

13.5. Вибір факторів витрат для однорідних сукупностей накладних витрат 

13.6. Застосування калькулювання за видами діяльності для визначення 

прибутковості клієнтів 

13.7. Сутність систем управління витратами за видами діяльності 

Заняття 33-34 

Тема 14. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства  

14.1. Місце та роль інвестиційної діяльності у виконанні стратегії підприємства 

14.2. Система показників для оцінки інвестиційної діяльності підприємства при 

виконанні його стратегії  

14.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, 

аналізі, аудиті і контролі 

Заняття 35-37 

Тема 15. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності 

15.1. Реінжиніринг бізнес-процесів в обліку 

15.2. Типи розміщення виробничих потужностей і їх вплив на ефективність 

виробничого циклу 

15.3. Теорія обмежень в управлінському обліку 

15.4. Витрати на управління якістю 

15.5. Система «якраз вчасно» в управлінському обліку 

15.6. Стратегічний бенчмаркінг та стратегічне бюджетування 
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Заняття 38-40 

Тема 16. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю підприємства 

16.1. Місце та роль вартості підприємства у виконання його стратегії 

16.2. Система показників для оцінки вартості підприємства при виконанні його 

стратегії  

16.3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

підприємства  в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і 

практичних занять. Велике значення під час вивчення і закріплення знань має 

самостійна робота студентів над спеціальною літературою, конспектами, вправами. 

 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки 

конкурентної стратегії підприємства 

1. Розкрити сутність стратегічного управлінського обліку 

2. Описати стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю 

М. Портера 

3. Назвати ключові чинники успіху за допомогою SWOT-аналізу 

4. Конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею І. Ансоффа 

5. Бостонська матриця 

6. Крива досвіду 

7. Аналіз конкурентів та ділового партнерства 

Тема 2. Облік в системі забезпечення реалізації стратегії підприємств  

1. Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту 

2. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством  

3. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в 

інформаційній системі обліку 

4. Ресурси для реалізації стратегії підприємства та їх відображення в обліку 

5. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в стратегічному управлінні  

6. Інформаційна система стратегічного управління  

Тема 3. Економічні інструменти інформаційного забезпечення виконання 

стратегії підприємства 

1. Поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

2. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній системі 

підприємства 

3. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній системі 

підприємства 

4. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

Тема 4. Збалансована система показників у системі стратегічного 

управлінського обліку 

1. Сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи 
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2. Передумови розробки збалансованої системи показників діяльності 

3. Цілі та показники функціонування кожної з чотирьох перспектив діяльності 

підприємства 

4. Розробка стратегії компанії при використанні моделі збалансованої системи 

показників 

5. Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників на 

вітчизняних підприємствах 

Тема 5. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

необоротними активами 

1. Місце та роль необоротних активів у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки використання необоротних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління необоротними 

активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 6. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

оборотними активами 

1. Місце та роль оборотних активів у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки використання оборотних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління оборотними 

активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 7. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами 

1. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки використання фінансових ресурсів при 

виконанні стратегії підприємства 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 8. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

витратами підприємства 

1. Місце та роль витрат у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки формування витрат при виконанні стратегії 

підприємства 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління витратами 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 9. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

доходами підприємства 

1. Місце та роль доходів у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки формування та використання доходів при 

виконанні стратегії підприємства 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління доходами в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 10. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю робочої сили підприємства 

1. Місце та роль вартості робочої сили у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки вартості робочої сили при виконанні стратегії 

підприємства 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 
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робочої сили в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 11. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими результатами підприємства 

1. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки формування фінансового результату при 

виконанні стратегії підприємств 

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

результатами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

Тема 12. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в 

системі фінансової звітності  

1. Місце та роль інформації фінансової звітності у виконанні стратегії 

підприємства 

2. Система показників фінансової звітності для оцінки виконання стратегії 

підприємств 

3. Формування показників фінансової звітності для стратегічного управління в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, їх аналіз, аудит і контроль 

Тема 13. Системи калькулювання та управління витратами за видами 

діяльності в обліку 

1. Обмеження традиційного калькулювання витрат 

2. Сутність калькулювання за видами діяльності 

3. Послідовність калькулювання за видами діяльності 

4. Ідентифікація видів діяльності різних ієрархічних рівнів  

5. Вибір факторів витрат для однорідних сукупностей накладних витрат 

6. Застосування калькулювання за видами діяльності для визначення 

прибутковості клієнтів 

7. Сутність систем управління витратами за видами діяльності 

Тема 14. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства  

1. Місце та роль інвестиційної діяльності у виконанні стратегії підприємства 

2. Система показників для оцінки інвестиційної діяльності підприємства при 

виконанні його стратегії  

3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління інвестиційною 

діяльністю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

Тема 15. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності 

1. Реінжиніринг бізнес-процесів в обліку 

2. Типи розміщення виробничих потужностей і їх вплив на ефективність 

виробничого циклу 

3. Теорія обмежень в управлінському обліку 

4. Витрати на управління якістю 

5. Система «якраз вчасно» в управлінському обліку 

6. Стратегічний бенчмаркінг та стратегічне бюджетування 

Тема 16. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю підприємства 

1. Місце та роль вартості підприємства у виконання його стратегії 

2. Система показників для оцінки вартості підприємства при виконанні його 

стратегії  
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3. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

підприємства  в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навичок, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями бухгалтера-аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, 

викладений у лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і 

семінарських занять, вивчають нормативні документи щодо діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

– опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  

– самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

– підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 

додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

– розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  

– підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі підготовки фахівців. 

 

 

6.6.2. Теми рефератів для самостійної підготовки в процесі вивчення навчальної 

дисципліни 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з 

ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Сутність стратегічного управлінського обліку 

2. Стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю М. Портера 

3. Визначення ключових чинників успіху за допомогою SWOT-аналізу 

4. Конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею І. Ансоффа 

5. Бостонська матриця 

6. Крива досвіду 

7. Аналіз конкурентів та ділового партнерства 

8. Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту 

9. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством  

10. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в 

інформаційній системі обліку 

11. Ресурси для реалізації стратегії підприємства та їх відображення в обліку 

12. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в стратегічному 

управлінні  

13. Інформаційна система стратегічного управління  
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14. Поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

15. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній 

системі підприємства 

16. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній системі 

підприємства 

17. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

18. Сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи 

19. Передумови розробки збалансованої системи показників діяльності 

20. Цілі та показники функціонування кожної з чотирьох перспектив діяльності 

підприємства 

21. Розробка стратегії компанії при використанні моделі збалансованої системи 

показників 

22. Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників на 

вітчизняних підприємствах 

23. Місце та роль необоротних активів у виконанні стратегії підприємства 

24. Система показників для оцінки використання необоротних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

25. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

необоротними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі 

26. Місце та роль оборотних активів у виконанні стратегії підприємства 

27. Система показників для оцінки використання оборотних активів при 

виконанні стратегії підприємства 

28. Формування інформаційної бази для стратегічного управління оборотними 

активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

29. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 

30. Система показників для оцінки використання фінансових ресурсів при 

виконанні стратегії підприємства 

31. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

32. Місце та роль витрат у виконанні стратегії підприємства 

33. Система показників для оцінки формування витрат при виконанні стратегії 

підприємства 

34. Формування інформаційної бази для стратегічного управління витратами 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

35. Місце та роль доходів у виконанні стратегії підприємства 

36. Система показників для оцінки формування та використання доходів при 

виконанні стратегії підприємства 

37. Формування інформаційної бази для стратегічного управління доходами в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

38. Місце та роль вартості робочої сили у виконанні стратегії підприємства 

39. Система показників для оцінки вартості робочої сили при виконанні 

стратегії підприємства 

40. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

робочої сили в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

41. Місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії підприємства 
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42. Система показників для оцінки формування фінансового результату при 

виконанні стратегії підприємств 

43. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

результатами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

44. Місце та роль інформації фінансової звітності у виконанні стратегії 

підприємства 

45. Система показників фінансової звітності для оцінки виконання стратегії 

підприємств 

46. Формування показників фінансової звітності для стратегічного управління в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, їх аналіз, аудит і контроль 

47. Обмеження традиційного калькулювання витрат 

48. Сутність та послідовність калькулювання за видами діяльності 

49. Ідентифікація видів діяльності різних ієрархічних рівнів  

50. Вибір факторів витрат для однорідних сукупностей накладних витрат 

51. Застосування калькулювання за видами діяльності для визначення 

прибутковості клієнтів 

52. Сутність систем управління витратами за видами діяльності 

53. Місце та роль інвестиційної діяльності у виконанні стратегії підприємства 

54. Система показників для оцінки інвестиційної діяльності підприємства при 

виконанні його стратегії  

55. Формування інформаційної бази для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, 

аналізі, аудиті і контролі 

56. Реінжиніринг бізнес-процесів в обліку 

57. Типи розміщення виробничих потужностей і їх вплив на ефективність 

виробничого циклу 

58. Теорія обмежень в управлінському обліку 

59. Витрати на управління якістю 

60. Система «якраз вчасно» в управлінському обліку 

61. Стратегічний бенчмаркінг та стратегічне бюджетування 

62. Місце та роль вартості підприємства у виконання його стратегії 

63. Система показників для оцінки вартості підприємства при виконанні його 

стратегії  

64. Формування інформаційної бази для стратегічного управління вартістю 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

 

В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 

виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування 
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6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Передумови виникнення та перспективи розвитку стратегічного 

управлінського обліку 

2. Модель М. Портера, SWOT-аналіз, матриця І. Ансоффа та Бостонська матриця 

в стратегічному управлінні: погляд бухгалтера 

3. Аналіз конкурентів та ділового партнерства 

4. Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту 

5. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством  

6. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в інформаційній 

системі обліку 

7. Ресурси для реалізації стратегії підприємства та їх відображення в обліку 

8. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в стратегічному управлінні  

9. Інформаційна система стратегічного управління  

10. Поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

11. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній 

системі підприємства 

12. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній системі 

підприємства 

13. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства 

14. Сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи 

15. Передумови розробки збалансованої системи показників діяльності 

16. Цілі та показники функціонування кожної з чотирьох перспектив діяльності 

підприємства 

17. Розробка стратегії компанії при використанні моделі збалансованої системи 

показників 

18. Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників на 

вітчизняних підприємствах 

19. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

необоротними активами 

20. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами 

21. Формування інформаційної бази для стратегічного управління фінансовими 

ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі 

22. Формування інформаційної системи для стратегічного управління витратами 

підприємства 

23. Формування інформаційної системи для стратегічного управління доходами 

підприємства 

24. Формування інформаційної системи для стратегічного управління вартістю 

робочої сили підприємства 

25. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 
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фінансовими результатами підприємства 

26. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в системі 

фінансової звітності  

27. Роль стратегічного управлінського обліку в інноваційному розвитку 

підприємства 

28. Системи калькулювання та управління витратами за видами діяльності в 

обліку, визначення прибутковості клієнтів 

29. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства  

30. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності 

31. Стратегічний бенчмаркінг та стратегічне бюджетування 

32. Формування інформаційної системи для стратегічного управління вартістю 

підприємства 
 

 

6.7. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1)  контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2)  модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3)  підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

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 рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (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 
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або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

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 містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

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

 
 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 4 7 

2 4 6 

3 4 6 

4 3 6 

Разом 15 25 

ІІ 

1 4 7 

2 4 6 

3 4 6 

4 3 6 

5 4 7 

6 4 6 

7 4 6 

8 3 6 

Разом 30 50 

ІІІ 

1 4 7 

2 4 6 

3 4 6 

4 3 6 

Разом 15 25 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 
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здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають 

поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення 

окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну кількість 

балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 

балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 
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кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 

балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі контрольні 

завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного (64-74) 

до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з дуже доброго (82-

89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 
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аналітиків.  

6. http://www.ukrstat.gov.ua/– Державний комітет статистики.  

7. http://www.ln.com.ua– Центр стратегічних розробок. 

8. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського 

9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-

інформаційні центри України. 

10. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія. 

11. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України 

 

 

 

 

 

http://www.cfin.ru/org/guild.shtml%20–
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ln.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/%20–
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6.12. Питання при формуванні тестових завдань для оцінювання знань студентів 

за окремими темами навчальних модулів та одержання додаткових балів за 

підсумками вивчення тем модулів і підсумкового модульного контролю 

 

Модуль І. Теоретико-методологічні основи стратегічного управлінського обліку 

Тема 1. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки 

конкурентної стратегії підприємства 

1. В чому полягає сутність стратегічного управлінського обліку? 

2. Пояснити основи стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю 

М. Портера. 

3. Як визначити ключові чинники успіху за допомогою SWOT-аналізу? 

4. Які існують конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею 

І. Ансоффа? В чому сутність Бостонської матриці? 

5. Що представляє собою крива досвіду? 

6. Як здійснити аналіз конкурентів та ділового партнерства? 

Тема 2. Облік в системі забезпечення реалізації стратегії підприємств  

1. Описати стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського 

обліку, контролю, аналізу і аудиту. 

2. Які функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством?  

3. Охарактеризувати індикатори стратегії підприємства та обґрунтувати їх місце 

в інформаційній системі обліку. 

4. Які існують ресурси для реалізації стратегії підприємства? Який порядок їх 

відображення в обліку? 

5. Назвати методичні прийоми облікового процесу та пояснити їх роль в 

стратегічному управлінні. 

6. Побудувати інформаційну систему стратегічного управління, 

охарактеризувати її складові.  

Тема 3. Економічні інструменти інформаційного забезпечення виконання 

стратегії підприємства 

1. Пояснити поняття стратегічного обліку і його місце в інформаційній системі 

підприємства. 

2. Визначити поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в 

інформаційній системі підприємства. 

3. Обґрунтувати поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній 

системі підприємства. 

4. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства. 

Тема 4. Збалансована система показників у системі стратегічного 

управлінського обліку 

1. В чому полягає сутність збалансованої системи показників та які її структурні 

елементи? 

2. Описати передумови розробки збалансованої системи показників діяльності 

3. В чому полягають цілі та показники функціонування кожної з чотирьох 

перспектив діяльності підприємства? 

4. Який порядок розробки стратегії компанії при використанні моделі 

збалансованої системи показників? 

5. Назвати переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи 

показників на вітчизняних підприємствах. 
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Модуль ІІ. Інформаційні системи для стратегічного управління об’єктами обліку 

та звітності 

Тема 5. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

необоротними активами 

1. Обґрунтувати місце та роль необоротних активів у виконанні стратегії 

підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки використання необоротних активів 

при виконанні стратегії підприємства 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

необоротними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

Тема 6. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

оборотними активами 

1. Обґрунтувати місце та роль оборотних активів у виконанні стратегії 

підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки використання оборотних активів 

при виконанні стратегії підприємства. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

оборотними активами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

Тема 7. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами 

1. Обґрунтувати місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії 

підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки використання фінансових ресурсів 

при виконанні стратегії підприємства. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

Тема 8. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

витратами підприємства 

1. Обґрунтувати місце та роль витрат у виконанні стратегії підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки формування витрат при виконанні 

стратегії підприємства. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

витратами підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

Тема 9. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

доходами підприємства 

1. Обґрунтувати місце та роль доходів у виконанні стратегії підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки формування та використання 

доходів при виконанні стратегії підприємства. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

доходами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі? 

Тема 10. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю робочої сили підприємства 

1. Обґрунтувати місце та роль вартості робочої сили у виконанні стратегії 

підприємства. 
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2. Визначити систему показників для оцінки вартості робочої сили при 

виконанні стратегії підприємства. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

вартістю робочої сили в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

Тема 11. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими результатами підприємства 

1. Обґрунтувати місце та роль фінансових ресурсів у виконанні стратегії 

підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки формування фінансового 

результату при виконанні стратегії підприємств. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

фінансовими результатами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

Тема 12. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в 

системі фінансової звітності  

1. Обґрунтувати місце та роль інформації фінансової звітності у виконанні 

стратегії підприємства. 

2. Визначити систему показників фінансової звітності для оцінки виконання 

стратегії підприємств. 

3. Який порядок формування показників фінансової звітності для стратегічного 

управління в системі рахунків бухгалтерського обліку, їх аналіз, аудит і контроль? 

 

Модуль ІІІ. Роль стратегічного управлінського обліку в інноваційному розвитку 

підприємства 

Тема 13. Системи калькулювання та управління витратами за видами 

діяльності в обліку 

1. Які існують обмеження традиційного калькулювання витрат? 

2. Розкрити сутність калькулювання за видами діяльності. 

3. Описати послідовність калькулювання за видами діяльності. 

4. Як ідентифікувати види діяльності різних ієрархічних рівнів?  

5. Який порядок вибору факторів витрат для однорідних сукупностей накладних 

витрат? 

6. Застосування калькулювання за видами діяльності для визначення 

прибутковості клієнтів. 

7. В чому полягає сутність систем управління витратами за видами діяльності? 

Тема 14. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства  

1. Обґрунтувати місце та роль інвестиційної діяльності у виконанні стратегії 

підприємства. 

2. Визначити систему показників для оцінки інвестиційної діяльності 

підприємства при виконанні його стратегії. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, 

аналізі, аудиті і контролі? 

Тема 15. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності 

1. В чому полягає сутність реінжинірингу бізнес-процесів в обліку? 
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2. Які існують типи розміщення виробничих потужностей? Який їх вплив на 

ефективність виробничого циклу? 

3. Розкрити основні положення теорії обмежень в управлінському обліку. 

4. Які витрати на управління якістю мають місце на підприємстві? Який порядок 

їх визнання, обґрунтування, обліку, контролю і аналізу? 

5. Охарактеризувати систему «якраз вчасно» в управлінському обліку. 

6. В чому полягає сутність стратегічного бенчмаркінгу та стратегічного 

бюджетування? 

Тема 16. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю підприємства 

1. Обґрунтувати місце та роль вартості підприємства у виконання його стратегії. 

2. Визначити систему показників для оцінки вартості підприємства при 

виконанні його стратегії. 

3. Який порядок формування інформаційної бази для стратегічного управління 

вартістю підприємства  в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і 

контролі? 

 

 

 

 


