
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань щодо стратегічного обліку ; вміти пояснити взаємозв’язок 
стратегічного позиціонування фірми з прийомами управлінського і бухгалтерського обліку; 
визначати критичні фактори успіху за допомогою методів стратегічного аналізу; приймати 
рішення щодо управління витратами.

Зміст навчальної дисципліни. Характеристика стратегічного управлінського обліку. 
Організація стратегічного управлінського обліку. Управління витратами та цінністю 
підприємства. Стратегічний бенчмаркінг. Інструменти формалізації та прийняття рішень. 
Методи підвищення ефективності та управління якістю. Фінансове оцінювання діяльності 
підприємств. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку. Податкова 
стратегія підприємства

Запланована навчальна діяльність: лекції -  18 год., практичні заняття -  18 год., самостійна 
робота -  84год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 2 семестр.

Навчальні ресурси:

1. Гнилицька Л.В. Концептуальні засади підготовки інформації для прийняття управлінських 
рішень з метою забезпечення економічної безпеки підприємства / Гнилицька Л.В. // 
Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - Вип. 5. -  К., 2016. -  С. 3-8.

2. Данилюк М.О. Управління витратами на промислових підприємствах: наук.-практ.посіб./ 
М.О. Данилюк, В.Р. Лешій. -  Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006. -  172с.

3. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : монографія / В.А. 
Дерій. -  Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2015. -  272 с.

4. Друри К. Управленческий и производственный учет = Management and Cost Accounting: 
учеб, для студентов вузов, обуч. по спец. (080109) "Бух. учет, анализ и аудит" : пер. с англ./ 
К. Друри. - 6-е изд.. - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 1423 с.

5. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua
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