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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

Для магістрів 1 р. 4 міс. – 1, 2 семестр, для магістрів 2 р. 
4 міс – 3, 4 семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується  

Економіко-гуманітарний 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Метою дисципліни є досягнення таких 
компетентностей: 
- здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, 
інноваційної діяльності з метою отримання нових знань 
та їх використання для експертної оцінки господарських 
ситуацій і прийняття управлінських рішень; 
- здатність підготовки та використання облікової 
інформації як основи для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень на всіх рівнях управління 
підприємством, впроваджувати політику підвищення 
ефективності, результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу; 
- здатність застосовувати методи і методики 
аналітичного забезпечення сучасних систем 
менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 
підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 
асиметричності інформації; 
- здатність формулювати завдання, розробляти 
методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 
та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 
оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 
підприємства; 
- здатність оцінювати фінансово-економічний стан 
суб'єктів господарювання; обчислювати резерви 
підвищення рівня ефективності їх функціонування у 
внутрішньому та зовнішньому середовищах з метою 
прогнозування розвитку на майбутнє, розв'язування 
економічних проблем і формування на цій основі 
релевантних управлінських рішень. 
Дисципліна повинна забезпечити такі результати 
навчання: 
- володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 
вибір та пояснювати застосовування нової методики 
підготовки і надання облікової інформації для потреб 
управління суб’єктом господарювання; 
- визначати інформаційні потреби користувачів 
облікової інформації в управлінні підприємством, 
надавати консультації управлінському персоналу 
суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; 
- розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 
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управлінської та іншої звітності суб’єктів 
господарювання; 
- ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та 
зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію 
діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх 
економічну поведінку. 
- аналізувати фінансові та нефінансові дані для 
формування релевантної інформації в цілях прийняття 
управлінських рішень; 
- знати теоретичні, методичні та практичні положення 
контрольного процесу, розробляти та оцінювати 
ефективність системи контролю суб’єктів 
господарювання; 
- готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у 
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Знання із загальної теорії бухгалтерського обліку, 
фінансового та управлінського обліку, фінансового 
аналізу та ін. 

Основні теми дисципліни Основні теми лекцій: 
− Концепція стратегічного управлінського обліку; 
− Аналіз та оцінка реальних та фінансових 
інвестицій; 
− Традиційні статичні методи оцінки проектів 
капітальних інвестицій; 
− Традиційні динамічні методи оцінки проектів 
капітальних інвестицій; 
− Політика управління фінансовими інвестиціями і 
оцінка фінансових інвестицій підприємства; 
− Стратегія управління операційними 
необоротними активами підприємства; 
− Стратегія управління оборотними активами 
підприємства; 
− Стратегія управління елементами оборотних 
активів підприємства; 
− Методи аналізу та оцінки стратегічної позиції 
підприємства на ринку; 
− Стратегічна діагностика та стратегічне 
управління затратами підприємства; 
− Стратегічне управління на основі аналізу 
діяльності і безперервного вдосконалення діяльності; 
− Стратегічний управлінський облік в системі 
стратегічного управління підприємством; 
− Стратегія управління власним капіталом 
підприємства; 
− Стратегія управління позиковим капіталом 
підприємства; 
− Стратегія управління ризиком (ризик-
менеджмент) ; 



− Стратегія антикризового управління при погрозі 
банкрутства;  
− Система управлінського контролю підприємства; 
− Функціонування та інформаційна основа 
системи управлінського контролю підприємства; 
− Середовище управлінського контролю 
підприємства; 
− Побудова системи управлінського контролю на 
підприємстві. 
− Сутність і процедури управлінського контролю 
за відхиленнями; 
− Функція планування в системі управлінського 
контролю підприємства; 
− Бюджетування в системі управлінського 
контролю підприємства; 
− Нормування і встановлення стандартів в системі 
управлінського контролю підприємства; 
− Показники управлінського контролю і методи 
аналізу звичайної діяльності підприємства; 
− Управлінський контроль і аналіз операційної 
діяльності підприємства; 
− Управлінський контроль інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства; 
− Управлінський контроль виробничої діяльності 
підприємства; 
− Контроль і оцінка діяльності центрів 
відповідальності; 
− Звітність в системі управлінського контролю 
підприємства.  
Основні теми практичних занять: 
− Концепція стратегічного управлінського обліку; 
− Методи аналізу і оцінки реальних і фінансових 
інвестицій; 
− Оцінка проектів капітальних інвестицій 
традиційними статичними методами; 
− Оцінка проектів капітальних інвестицій 
традиційними динамічними методами; 
− Оцінка ефективності базових фінансових 
інструментів інвестування; 
− Методи управління операційними необоротними 
активами підприємства; 
− Класифікація, принципи функціонування, 
методи і моделі управління оборотними активами 
підприємства; 
− Методи і моделі управління елементами 
оборотних активів підприємства; 
− Оцінка стратегічної позиції підприємства на 
ринку методами SWOT – аналізу, матричного аналізу, 
аналізу потенціалу підприємства та аналізу конкуренції; 
− Оцінка стану і результатів діяльності 
підприємства за фінансовими коефіцієнтами і 



факторними моделями; 
− Стратегічне управління затратами підприємства. 
Стратегії лідерства по затратах, диференціації та 
зосередження на сегменті; 
− Калькулювання життєвого циклу виробу та 
цільове калькулювання продукції; 
− Методи стратегічного управління 
підприємством; 
− Стратегія управління власним та позиковим 
капіталом підприємства. Оптимізація фінансової 
структури капіталу підприємства; 
− Оцінка фінансових ризиків підприємства 
економіко-статистичними методами;  
− Стратегія і методи управління при погрозі 
банкрутства; 
− Місце і роль системи управлінського контролю в 
системі управління підприємством; 
− Функціонування та інформаційна основа 
системи управлінського контролю підприємства; 
− Об’єкти та внутрішнє і зовнішнє середовище 
системи управлінського контролю підприємства; 
− Побудова системи управлінського контролю на 
підприємстві; 
− Аналіз відхилень в діяльності підприємства. 
Процедури управлінського контролю за відхиленнями; 
− Планування в системі управлінського контролю 
підприємства; 
− Бюджетування в системі управлінського 
контролю підприємства; 
− Нормування і встановлення стандартів в системі 
управлінського контролю підприємства; 
− Методи аналізу звичайної діяльності 
підприємства; 
− Управлінський контроль і аналіз операційної 
діяльності підприємства; 
− Управлінський контроль інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства; 
− Контроль прямих виробничих витрат 
підприємства; 
− Контроль виробничих накладних витрат 
підприємства; 
− Контроль і оцінка діяльності центрів затрат; 
− Контроль і оцінка діяльності центрів прибутку та 
центрів інвестицій підприємства; 
− Управлінська звітність підприємства. 

Мова викладання  українська 
Список основної та додаткової 
літератури 
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2. Атамас П. Й. Управлінський облік [Текст]: 
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навчальної літератури, 2009. – 440 с. 
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4. Вахрушина М. А. Стратегический 
управленческий учет: полн. курс МВА [Текст] / М. А. 
Вахрушина, М. И. Сидорова, Л. И. Борисова. – М.: Рид 
Групп, 2011. – 192 с. 
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6. Голов С. Ф. Управлінський облік [Текст]. 
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704 с. 
7. Давидович І. Є. Контролінг [Текст]: Навчальний 
посібник. / І. Є. Давидович. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 552 с. 
8. Івакіна І. Калькулювання витрат: сучасний 
погляд. Різні витрати для різних цілей [Текст]: / І. 
Івакіна. – Х.: Фактор, 2008. – 176 с. 
9. Коцкулич Т. Я. Стратегічний управлінський 
облік. [Текст]: Конспект лекцій. / Т. Я. Коцкулич. Івано-
Франківськ: ІФНТУНГ, 2016 – 84 с. 
10. Лень В. С. Управлінський облік [Текст]: 
підручник / В. С. Лень. – Тернопіль: Навчальна книга – 
Богдан, 2015. – 328 с. 
11. Партін Г. О. Управлінський облік [Текст]: 
підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Партин, А. 
Г. Загородній, Т. І. Свідрик та ін. Нац. ун-т «Львів. 
Політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. 
– 278 с. 
12. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна 
підсистема стратегічного менеджменту. [Текст]: 
Монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: 
ТАНГ, 2004. – 370 с. 
13. Управлінський облік. [Текст]: / Д. Р. Хенсен, М. 
М. Моувен, Н. С. Еліас, Д. У. Сенков. / Пер. з англ. – 5-
те канад. вид. К.: 2002. 
14. Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А 
до Я [Текст]. / Х. Й. Фольмут: Пер. с нем. / Под ред. М. 
Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 
с. 
15. Хорнгрен Ч. Т. Управленческий учет. [Текст]: / 
Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 
2007. – 1008 с. 
16. Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік 
[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. 
МОНУ / В. Р. Шевчук; за ред. О. М. Ковалюка. – К.: 
Алерта, 2009. – 176 с. 
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ситуаций. [Текст]. / В. П. Савчук. – К.: Издательский 
дом «Максимум», 2008. – 860 с. 
11. Хан Д. Планирование и контроль: концепция 
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Інформація про матеріально-технічне забезпечення 

Назва лабораторії, 
аудиторії, її номер 

Перелік обладнання  Назва навчальної 
дисципліни 

4308, 3412 Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран 

проекційний на тринозі 
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