
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 1 

«Стратегічний управлінський облік» 

Рівень BO Магістр  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

1 курс, 1-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні)  

 Денна – 120 (4 кредити): 20/ 20 

Заочна – 120 (4 кредити): 6 / 8 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Обліку і оподаткування 

Автор дисципліни Шматковська Тетяна Олександрівна  

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін як «Організація 

бухгалтерського обліку», «Управлінський облік», «Фінансовий аналіз» та 

«Облік і аудит в управлінні підприємствами».  

Що буде вивчатися Специфічна облікова система, яка включає сукупність форм та методів 

обліку, стратегічного планування, спрямованого на виконання місії 

підприємства, адаптованої до сучасних умов зовнішнього середовища, що 

дозволяє внутрішнім і зовнішнім користувачам приймати стратегічні 

управлінські рішення. Предмет дисципліни охоплює створення якісно 

нових підходів, що ґрунтуються на ідеях гармонізації різних видів обліку 

в межах стратегічного та стандартизації облікових процедур, що надасть 

змогу отримати облікові дані з метою забезпечення прийняття 

стратегічних управлінських рішень.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Стратегічний управлінський облік, використовуючи зовнішню і 

внутрішню інформацію, не тільки забезпечує потреби виробництва, 

маркетингу, досліджень та розробок, але й передбачає аналіз діяльності з 

урахуванням довгострокових цілей, використовує методи отримання 

інформації про вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час тощо з 

метою оптимізації стратегії розвитку підприємства. Разом з тим, 

стратегічний управлінський облік забезпечує інформаційну підтримку 

управління, що полягає в забезпеченні менеджерів підприємства всією 

інформацією, необхідною для управління і контролю за розвитком 

підприємства в інтересах його власників та інших зацікавлених 

партнерських груп (кредиторів, клієнтів, постачальників, персоналу, 

уряду і суспільства).  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування знань з теорії організації та методології стратегічного 

управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку, опрацювання 

питань побудови стратегічного управлінського обліку, як складової 

формування і належного функціонування облікового процесу на 



підприємстві, організація його інформаційного, технічного, програмного, 

кадрового та організаційного забезпечення, розробка напрацювань щодо 

удосконалення та розвитку облікового процесу господарюючого суб’єкта.  

Формування розумінь сутність стратегічного управлінського обліку; 

основних понять стратегічного управлінського обліку; сучасної 

парадигми стратегічного управлінського обліку; особливостей предмету, 

об'єкту і функцій стратегічного управлінського обліку; основних 

відмінностей в системах фінансового, управлінського та стратегічного 

управлінського обліку; особливостей облікового аналітичного 

забезпечення ведення стратегічного управлінського обліку.  

Формування вмінь та навиків щодо розробки концепції стратегічного 

управління підприємством; розробки концепції управління витратами; 

формування напрямів прогнозування, контролю та оптимізації грошових 

потоків підприємства; компетентного вимірювання фінансової 

ефективності суб'єкта господарювання, оцінювання результатів його 

комерційної діяльності, рівня бюджетування, аналізування відхилення і 

здійснення бюджетного контролю; планування майбутньої стратегії і 

тактики функціонування підприємства в цілому та окремих його 

господарський центрів відповідальності; вимірювання і оцінювання 

ефективності господарювання загалом та в розрізі окремих стратегічних 

центрів відповідальності на різних фазах життєвого циклу; здійснення 

впливу на хід реалізації обраної стратегії.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно галузевого стандарту МОН України зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування Ви отримаєте такі компетентності.  

Загальні (ЗК).  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Спеціальні (СК). 

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.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Інформаційне 

забезпечення 

1. Шматковська Т. Стратегічний управлінський облік: конспект лекцій 

для студентів магістратури денної та заочної форм навчання факультету 

економіки та управління спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / 

Укл. Тетяна Шматковська.  – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – 60 

с.  

2. Шматковська Т. Стратегічний управлінський облік: методичні 

рекомендації до самостійної роботи для студентів магістратури денної та 



заочної форм навчання факультету економіки та управління спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» / Укл. Тетяна Шматковська.  – Луцьк : СНУ 

імені Лесі Українки, 2017. – 32 с.  

3. Шматковська Т.О. Стратегічний управлінський облік: методичні 

рекомендації до практичних робіт. – 32 с. – 100 примірників за кошти 

автора; (Протокол від «21» червня 2017 р. №9).  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на веб-

сайті факультету 

(інституту) 
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