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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Стратегічний управлінський облік, на відміну від традиційного

управлінського, що спрямований на внутрішньогосподарське управління,

використовує зовнішню та внутрішню інформацію, а також не лише

забезпечує потреби виробництва, маркетингу, досліджень та розробок, а

й передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових цілей,

використовує методи отримання інформації про такі показники як час,

інновації, якість, додана вартість з метою оптимізації стратегії розвитку

підприємства.

Курс «Стратегічний управлінський облік» допоможе засвоїти основні

принципи введення та організації стратегічного управлінського обліку в

обліковій практиці вітчизняних суб'єктів господарювання



МЕТА КУРСУ: формування знань з теорії організації та методології

стратегічного управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку, опрацювання

питань побудови стратегічного управлінського обліку підприємства, як складової

формування і належного функціонування облікового процесу, організація його

інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення,

розробка напрацювань щодо удосконалення та розвитку облікового процесу

Компетентності Результати навчання

Здатність застосовувати soft skils - навички в

практичних ситуаціях

Розробляти внутрішні стандарти і форми

управлінської та іншої звітності суб'єктів

господарювання

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

Збирати, опрацьовувати та аналізувати фінансові

та нефінансові дані для формування релевантної

інформації в цілях прийняття управлінських

рішень

Здатність застосовувати методи і методики

аналітичного забезпечення сучасних систем

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку

підприємства в умовах невизначеності, ризику

та/або асиметричності інформації

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування

управлінських інформаційних технологій для

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі

прийняття управлінських рішень з метою їх

оптимізації



ИНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність стратегічного управлінського обліку

Тема 2. Основні концепції стратегічного управлінського обліку

Тема 3. Інструментарій стратегічного управлінського обліку

Тема 4. Прийоми стратегічного управлінського обліку

Тема 5. Стратегічний аналіз в системі управління підприємством

Тема 6. Організація стратегічного управлінського обліку на підприємстві

Тема 7. Вимоги до інформації, що породжуються стратегічним управлінським обліком

Тема 8. Формування і використання звітності стратегічного управлінського обліку

Тема 9. Формування збалансованої облікової відомості, як системи стратегічного

менеджменту

Тема 10. Особливості впровадження стратегічного управлінського обліку на

вітчизняних підприємствах


