
Дисципліна Організація обліку для стратегічного управління 

Рівень ВО Другий  (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 
вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Організація обліку 
для стратегічного управління» значно підвищиться, якщо 
здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 
дисциплін як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія», 
«Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський 
облік», «Аналіз господарської діяльності». 

Що буде вивчатися Стратегічне управління в діяльності організації.   Організація 
обліку конкурентоспроможності підприємства, як стратегічної 
мети. Організація обліку портфелю бізнесів у розробці стратегії 
підприємства. Типи, способи розроблення та вибір стратегії 
розвитку підприємства. Організація управлінського обліку і 
проведення аналізу реалізації різних стратегій підприємства.  
Стратегічний управлінський облік та стратегічне управління 
витратами. Організація бенчмаркінг-аналізу для вибору 
стратегічних альтернатив. Організація обліку для стратегічного 
управління якістю та вартістю. Формування збалансованої 
облікової відомості, як системи стратегічного менеджменту.  
Організаційна модель стратегічної бухгалтерії служби 
підприємства 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 
навичок, які включають набуття теоретичних знань та 
практичних умінь організації обліку для стратегічного 
управління, а також рівня комунікації, автономності та 
відповідальності, необхідних для розв’язання складних 
професійних завдань і проблем, навчання, проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 

Чому можна 
навчитися/результати 
навчання (ПРН) 

1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 
професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи 
та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем 
економіки та управління. 
2. 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. 
3. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 
координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 
потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 
4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 
вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки 
і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 
господарювання. 
5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 
управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 
облікової інформації. 
6. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 
інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 
оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з 
метою їх оптимізації. 
7. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 



вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 
мовами.  
8. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 
підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 
(команди), споживачами, контрагентами, контактними 
аудиторіями. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 
компетентності:  
загальні 
ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 
ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт 
спеціальні 
СК1. 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. 
СК2. Здатність організовувати обліковий процес та 
регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 
вимогами менеджменту підприємства. 
СК3. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації 
СК4. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 
методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

Інформаційне 
забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 
навчальні посібники, підручники, електронні посібники та 
підручники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 
практичних занять та самостійної роботи здобувачів, 
електронний навчальний курс. 

Форма проведення 
занять 

Лекційні , практичні та семінарські  заняття 

Семестровий 
контроль 

Іспит 

 


