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071 – Облік i оподаткування
Облік i аудит
Другий (магістерський)
Вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки
4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
1 семестр (ІІ чверть) або 2 семестр (ІІІ або ІV чверть) – залежно від вибору
студентами вибіркових навчальних дисциплін
Обліку і аудиту

Канд. техн. наук, доцент Зелікман Владислав Давидович
E-mail: zelikman.kaf-oa@email.ua, кімн. Б-306
Українська
Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисципліни "Стратегічний
аналіз"
Формування системи знань з організації та методики стратегічного
управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового
зарубіжного досвіду
Компетентності,
Загальні:
формування яких
- ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
забезпечує
- ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
навчальна
- ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
дисципліна
Спеціальні (фахові):
- СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для
прийняття обґрунтованих 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.
- СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
- СК11. Здатність здійснювати обліково-аналітичну діяльність з урахуванням
процесів глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу.
Програмні
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
результати навчання знати:
- теоретичні основи стратегічного обліку;
- організаційне, методичне, інформаційне та ресурсне його забезпечення і
принципи.
вміти:
- визначати інформаційні потреби користувачів інформації стратегічного
управлінського обліку;
- розробляти форми та здійснювати підготовку звітності за результатами
стратегічного управлінського обліку;
- обґрунтовувати форми організації стратегічного обліку;
- розподіляти та оптимізувати облікову роботу, застосовувати її результати у
стратегічному управлінні.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:
- 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.
- ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та
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Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової
інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
- ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в
управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському
персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
- ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними
стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень.
- ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для
формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських
рішень.
- 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.
- ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
- ПР22. Знати наукові основи та принципи стратегічного аналізу,
організаційне, методичне, інформаційне та ресурсне його забезпечення,
вміти розподіляти та оптимізувати аналітичну роботу і застосовувати її
результати у стратегічному менеджменті.
Модуль 1. Теоретичні засади стратегічного управлінського обліку.
Модуль 2. Методичні засади стратегічного управлінського обліку.
Модуль 3. Особливості організації стратегічного управлінського обліку на
підприємстві.
Модуль 4. Прийняття управлінських рішень на основі даних стратегічного
управлінського обліку в довгостроковій перспективі.
Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання чотирьох
модульних контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Семестрова оцінка визначається як середнє арифметичне модульних оцінок
1 – 4 модулів.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє
арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота, у тому числі при:
підготовці до аудиторних занять
підготовці до модульного контролю
виконанні курсових проектів (робіт)
виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Заходи модульного контролю
Захід семестрового контролю
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Усього
120
32
16
8
8
0
88
16
12
0
0
60
Модульні
контр. роботи
Диф. залік

Чверті
2 або 3 або 4
120
32
16
8
8
0
88
16
12
0
0
60
Модульні
контр. роботи
Диф. залік

Специфічні
засоби навчання
Навчальнометодичне
забезпечення

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання,
специфічні засоби навчання не передбачені
Основна література:
1. Болдуєв М.В. Організація стратегічного обліку витрат діяльності промислового
підприємства / М.В. Болдуєв, О.В. Болдуєв, Т.П. Макаренко, Г.В. Власюк, О.В.
Клименко: Монографія. − Запоріжжя: Видавництво КПУ, 2010. – 164 с.
2. Вахрушина М. А. Стратегический управленческий учет: Полный курс МБА /
М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. − М.: Рид Групп, 2011. − 192 с.
3. Зелікман В.Д. Управлінський облік: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, І.М.
Ізвєкова, Р.Б. Сокольська та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 198 с.
4. Илышева Н. Стратегический управленческий учет для бизнеса / Н. Илышева, А.
Караваева, А. Быстрова. − М.:Инфра, 2013. – 336 с.
Додаткова література:
1. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учебник + учебное
пособие. В 2-х т. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 1412 с.
2. Криштопа І.І. Стратегічний облік об’єднаного бізнесу: методологія,
моделювання, організація: Монографія / І.І. Криштопа. − Кривий Ріг: Видавець
ФОП Чернявський Д.О., 2016. − 464с.
3. Лесняк В.В. Стратегический упрвленческий учт на промышленных
предприятиях: концептуальный поход, моделирование и организиция /
В.В.Лесняк. − Ростов-на-Дону: РГСУ, 2005. – 195 с.
4. Николаева О.Е. Стратегический управленческий учет. / О.Е.Николаєва,
О.В.Алексеева. − М: ЛКИ, 2008. − 304с.
5. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних
рішень: монографія / А.В. Шайкан. – К.: КНЕУ, 2009. – 303 с.
6. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік : Навч . посібник / В.Р. Шевчук;
за ред. О.М. Ковалюка. − К.: Алерта, 2009. − 176 с.

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол
№ 03-м/19-20 від 4.05.2020 р.).
Гарант освітньої програми, доцент Тетяна Акімова

3

