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ВСТУП 
Процес управління передбачає своєчасне отримання 

керівниками релевантної інформації, необхідної для прийняття 

рішень. Формування та надання такої інформації є головним 

завданням управлінського обліку. 

Управлінський облік має відмінні ознаки, методи, способи, 

принципи ведення, властиві тільки йому. Він виступає як особлива 

сфера економічних знань.  

Із середини 70-х років минулого століття в західній економічній 

літературі в рамках традиційного управлінського обліку почав 

виокремлюватися стратегічний управлінський облік, основна функція 

якого полягає в інформаційному забезпеченні системи стратегічного 

менеджменту підприємства. При цьому на відміну від традиційного 

управлінського обліку, який орієнтується, насамперед, на такий 

цільовий показник як прибуток, стратегічний управлінський облік 

спрямований додатково ще і на управління потенціалом підприємства. 

В свою чергу потенціал підприємства можна інтерпретувати як 

здатність генерувати прибуток у майбутньому періоді.  

Кожний, хто вивчає цю дисципліну, повинен вміти представляти 

управлінський облік як механізм управління прибутком та 

потенціалом підприємства, мати уявлення про відмінності та схожість 

фінансового та управлінського обліку, дати обґрунтування на прикладі 

конкретного підприємства сутності та необхідності управлінського 

обліку. Система управлінського обліку, яку можна адаптувати до умов 

конкретного підприємства, повинна бути обрана чи розроблена, 

виходячи з цілей та можливостей управління. Слід уміти 

аргументувати необхідність виконання функцій управлінського обліку 

і використання його принципів. 

Особливу увагу потрібно приділити специфічним принципам: 

використанню єдиних планово-облікових одиниць виміру в 

плануванні та обліку виробництва; оцінці результатів діяльності 

структурних підрозділів; комплексності використання інформації; 

періодичності, що відображає виробничий та комерційний цикли 

підприємства; бюджетному (кошторисному) й нормативному 

контролю за витратами. 

Курсовий проект із стратегічного управлінського обліку є 

індивідуально підготовленою роботою, в якій студент підтверджує 

уміння самостійно оволодівати теоретичними знаннями та 
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практичними навичками дисципліни, і на їх основі обґрунтовано 

висловлювати та доказувати своє розуміння певних тенденцій в 

управлінні витратами, прибутком та потенціалом підприємства. 

Оволодіння навичками самостійної роботи над науковими 

джерелами та практичними матеріалами стає важливою рисою, що 

характеризує певний рівень сучасного спеціаліста в сфері 

управлінського обліку. 

 

1. МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 
Мета курсового проекту полягає в тому, що студенти 

спеціальності „Облік і аудит” завдяки самостійно підготовленій роботі 

поглиблюють рівень і якість своїх знань з дисципліни, висвітлюючи 

коло питань обраної ними теми. 

Курсовий проект із стратегічного управлінського обліку 

готується студентами із залученням різних методів, прийомів 

дослідження, аналізу, фінансово-економічних показників 

підприємства й обґрунтуванням стратегічних пропозицій.  

Тому в роботі повинні бути вирішені наступні завдання: 

- обґрунтування актуальності і науково-практичного значення 

обраної теми; 

- розкриття змісту теми на основі аналізу пропозицій та 

наукових розробок як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, що 

визначає теоретичну основу й методологію курсового проекту; 

- глибокий та всебічний аналіз стану управлінського обліку на 

підприємствах: дослідження класифікації та складу виробничих 

витрат, які формують собівартість продукції й складають предмет 

дослідження, поведінки витрат, методів оцінки, планування та 

контролю витрат та ін.; 

- обґрунтування висновків достовірними статистичними даними 

та даними з підприємства, обробленими сучасними методами 

дослідження та технічними засобами. 

Виконуючи курсовий проект, студент повинен прагнути до того, 

щоб його робота містила елементи наукового дослідження в 

теоретичній частині, аналізуючи практичні дані, - щоб висновки 

носили конкретний характер і випливали з роботи.  
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2. ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Для одержання студентами позитивної оцінки з курсового 

проекту, необхідно дотримуватись наступних вимог : 

- на високому теоретичному й практичному рівні самостійно 

виконувати курсовий проект; 

- відображати знання не тільки з управлінського обліку, але й 

знання, отримані при вивченні інших теоретичних і спеціальних 

дисциплін; 

- грамотно використовувати праці науковців України, 

ближнього та дальнього зарубіжжя; 

- належним чином оформити курсовий проект. 

Під самостійним виконанням розуміється, що зміст курсового 

проекту повинен носити творчий характер. Слід уникати поверхневого 

викладення матеріалу, загальних фраз, переписування конспектів і 

літературних джерел. Отже, студент самостійно: 

- знайомиться з літературою для розкриття сутності 

теоретичних і практичних питань з обраної теми; 

- відбирає перелік літературних джерел, необхідних для 

написання роботи, вивчає їх, виписує окремі положення, що 

підлягають теоретичному осмисленню й зіставленню з практикою; 

- складає план роботи, виділяючи головні та другорядні 

питання, намічає перелік і характер практичних матеріалів, що 

застосовуються для дослідження та встановлює обсяг кожного з 

розділів курсового проекту; 

- аналізує фактичні дані, робить узагальнення та висновки, а 

також  обґрунтовує свої пропозиції; 

- при написанні тексту роботи не допускає переписування 

тексту з літератури без посилання на використані джерела. 

У той же час, вимога самостійного виконання курсового проекту 

не означає про відмову від консультацій у викладачів кафедри. Саме 

поради, рекомендації та вказівки наукового керівника курсового 

проекту щодо незрозумілих для студента питань сприяє не тільки 

успішному його виконанню, але й закріплює вміння та навички 

самостійної праці. 

Високий теоретичний рівень курсового проекту студент 

доводить висвітленням актуальних управлінських та облікових 

питань, а також сучасних вчень про управлінський облік. Разом з тим, 

зміст роботи повинен свідчити про засвоєння навчальної дисципліни, 
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теоретичних поглядів сучасних економістів щодо питань, які 

розглядаються, знань інструктивно-методичних матеріалів і 

знайомство з відповідними ланками управлінсько-облікової політики. 

При цьому необхідно повною мірою використати дані 

загальноекономічних і спеціальних дисциплін, а також досвід 

практичної роботи. У курсовому проекті, незалежно від найменування 

теми та напрямку його розробки, необхідно застосовувати сучасні 

методи досліджень й доказів: загальні методологічні та специфічні 

методи. 

Грамотне застосування основ ринкової методології означає, що 

студент економічно обґрунтовано та логічно послідовно викладає своє 

розуміння питань теми: розглядає їх комплексно, у взаємозв’язку та 

розвитку; правильно оцінює зміни управлінського механізму, в тому 

числі управлінського обліку, у ході розвитку ринкових відносин. 

 

3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Тему курсового проекту студент обирає по бажанню з переліку 

тем, які щорічно затверджуються кафедрою, орієнтуючись при цьому 

на свої наукові інтереси. Студентам дозволяється вибір ініціативних 

тем курсового проекту відповідно до основних питань програми з 

дисципліни „Стратегічний управлінський облік”. 

Тематика курсових проектів оголошується студентам денної 

форми навчання на початку вивчення курсу, а студентам заочної 

форми навчання – на установчих лекціях. 

Якісно написати курсовий проект студент зможе тільки у тому 

випадку, якщо він прискіпливо та уважно віднесеться до вибору теми. 

При цьому слід керуватися, перш за все, особистим інтересом до того 

чи іншого наукового чи практичного питання, бажанням глибше 

пізнати його, висловити власні підходи, вивчаючи досліджувану 

проблему. Особливо це має значення для студента-заочника, що 

поєднує роботу з навчанням, оскільки тема курсового проекту може 

бути сформульована в результаті обговорення наукових і практичних 

питань з управлінського обліку за місцем його роботи. Тема курсового 

проекту може визначатися під впливом вивчення студентом наукової 

літератури із стратегічного управлінського обліку, роботи науково-

дослідницького гуртка студентів, тем, раніше написаних курсових 

проектів з інших спеціальних дисциплін. 

Обираючи тему, необхідно уявляти собі те коло питань, які 
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мінімально необхідно розкрити. Студентам заочної форми навчання, 

які працюють в галузях народного господарства, рекомендується 

писати курсовий проект з теми, яка пов'язана з їх практичною 

діяльністю. Впровадження матеріалів практики буде основою для їх 

наукового узагальнення. Вибір таких тем дає можливість студенту 

проаналізувати свій виробничий досвід, виявити резерви щодо 

зниження витрат і собівартості, обґрунтувати пропозиції щодо 

удосконалення системи управлінського обліку підприємства. 

Студент може виконувати курсовий проект на ініціативну тему. 

У цьому випадку він повинен добре уявляти собі мету роботи та її 

практичну значущість. 

Студенту, що виявив бажання написати курсовий проект на 

ініціативну тему, необхідно старанно продумати основні питання, що 

визначають зміст роботи, наявність літератури з теми та можливість 

доступу до практичних матеріалів. Усе це необхідно для 

обґрунтування перед кафедрою актуальності та корисності роботи 

студента, який повинен мати попередній план курсового проекту. 

Кафедра зацікавлена в написанні курсових проектів на 

ініціативні теми. Як правило, з таких робіт виділяються оригінальні 

роботи, що подаються на конкурс. 

Отже, викладений порядок вибору тем курсових проектів не 

повинен затримувати вибір теми та її закріплення за студентом.  

 

Тематика курсових проектів з дисципліни «Стратегічний 

управлінський облік» для студентів спеціальності «Облік і аудит». 

1. Сутність стратегічного управлінського обліку та його місце в 

системі управління підприємством. 

2. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного управління в умовах 

конкурентного середовища. 

3. Аналіз вартісного ланцюжка як інструмент стратегічного 

управління витратами підприємства. 

4. Стратегічний аналіз витрат підприємства на основі кривої 

досвіду. 

5. Калькуляція витрат повного життєвого циклу як інструмент 

стратегічного управління виробничою програмою 

промислового підприємства. 

6. Система «Таргет-костинг» в інформаційно-аналітичному 

забезпеченні  цінової політики підприємства. 
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7. Система «Кайзен-костинг» як інструмент стратегічного 

управління в умовах динамічного ринкового середовища. 

8. Облік затрат та калькулювання собівартості продукції за 

системою «АВ-костинг» як інструмент інформаційно-

аналітичного забезпечення стратегічного управління на 

промисловому підприємстві. 

9. Використання системи «АВ-костингу» як інструменту 

стратегічного управління витратами на торгівельному 

підприємстві. 

10. Система ускладненого «директ-костингу» як інструменту 

стратегічного управління на промисловому підприємстві. 

11. Порівняльний аналіз системи «АВ-костингу» та системи 

ускладненого «директ-костингу» як інструментів стратегічного 

управління підприємства. 

12. Управлінський облік логістичних витрат в системі «АВ-

костингу». 

13. Управлінський облік маркетингових витрат в системі «АВ-

костингу». 

14. Управлінський облік виробничих витрат в системі «АВ-

костингу». 

15. Організація і методика бюджетування, обліку та контролю 

витрат в системі ускладненого «директ-костингу». 

16. Аналіз витрат на управління якістю як інструмент 

стратегічного управління в умовах конкурентного середовища. 

17. Використання показників економічної доданої вартості та 

чистої теперішньої вартості в стратегічному управлінні 

підприємством. 

18. Збалансована система показників в системі стратегічного 

управлінського обліку. 

19. Стратегічний управлінський облік як інструмент 

інформаційного забезпечення управління виробничою 

програмою промислового підприємства. 

20. Управління постійними витратами в системі стратегічного 

управлінського обліку. 

21. Інформаційна підтримка маркетингових рішень в системі 

стратегічного управлінського обліку. 
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22. Стратегічний управлінський облік як інструмент 

інформаційного забезпечення управлінських рішень в сфері 

постачання. 

 

4. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Процес підготовки до написання курсового проекту поділяється 

на декілька етапів. На першому етапі студент обирає тему курсового 

проекту, знайомиться з літературою та складає план для написання 

роботи.  

Після затвердження кафедрою теми студенту слід приступити до 

підбору літературних джерел і законодавчо-нормативної бази, що є 

першим й дуже важливим етапом підготовки роботи. Науковий 

керівник допомагає в підборі актуальної літератури. 

Відібрана література підлягає детальному аналізу. 

Ознайомлення з літературою включає такий порядок: спочатку 

студент оглядає зміст, читає анотацію до джерела, потім розглядає 

розділи, особливо ті, які пов’язані з темою дослідження. Важлива 

інформація старанно вивчається та виписується в додатковий носій 

інформації або копіюється, потім використовується при написанні 

роботи і додається в додатках. При цьому необхідно звертати увагу на 

дискусійні питання, наявність різних точок зору, а також на пропозиції 

щодо вирішення поставлених проблем. 

Для забезпечення актуальності теоретичних і практичних 

питань, які розглядаються в роботі, необхідно ознайомитися з 

публікаціями останніх років. В них узагальнюється діюча практика, 

ставляться питання та проблеми, а також висвітлюються думки про 

можливі шляхи і методи вдосконалення управлінського обліку. Під 

час написання курсового проекту достатнім можна вважати 

використання не менш як п’ятдесяти літературних джерел.  

Ознайомлення з літературними джерелами є основою для 

складання плану курсового проекту. 

Курсовий проект повинен містити: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- вступ; 

- теоретичні основи досліджуваної проблеми (Розділ 1); 
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- аналіз управлінського обліку підприємства згідно з обраною 

 темою (Роз діл 2); 

- питання вдосконалення управлінського обліку підприємства 

для цілей стратегічного управління (Розділ 3); 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

У кожному окремому випадку студент самостійно визначає 

послідовність викладення матеріалу, розглядає теоретичні положення 

та підкріплює їх практичними даними. Самостійно складений 

студентом план обговорюється з науковим керівником, у разі 

необхідності коригується й після чого затверджується. 

Вдало складений план є основним орієнтиром під час підготовки 

курсового проекту, підбору літератури; він сприяє економії часу в 

процесі написання курсового проекту. Зразок оформлення змісту 

курсового проекту додається у додатку Д. 

 На другому етапі студент, опираючись на літературні джерела, 

власну точку зору, формує зміст розділів курсового проекту, висновки, 

належно оформляє роботу та представляє для перевірки викладачу. 

 У вступі ( 1,5 - 2 стор.) обґрунтовується актуальність обраної 

теми, визначається мета і завдання дослідження, вказується об'єкт, за 

матеріалами якого написана робота, перелік методів і заходів 

дослідження. У вступі варто висвітлити рівень розробленості теми у 

вітчизняній та зарубіжній літературі, виділити дискусійні питання й 

невирішені проблеми. 

 У першому розділі (15 - 20 сторінок, не більш трьох 

підрозділів) відображаються поняття та визначення основних термінів, 

характеризується нормативна база з даної теми та аналізуються 

літературні джерела сучасних вітчизняних і закордонних економістів. 

В даному розділі обґрунтовується проблема, яка досліджується роботі. 

 У другому розділі (15-20 сторінок, не більш чотирьох 

підрозділів) висвітлюється проблема стратегічного управлінського 

обліку на основі матеріалів об’єкту дослідження. За відсутністю 

визначеного об’єкту використовується інформація статистичних 

збірників, аналітичних публікацій з теми, рішення типових завдань. Це 

дозволить розробити шляхи вдосконалення не тільки на теоретичному 

рівні, а й відобразити практичні питання даної проблеми. 

В пункті 2.1 курсового проекту кожен студент має провести 
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комплексний управлінський аналіз діяльності обраного підприємства 

за переліком обов’язкових показників (Додаток Є); 

При формулюванні висновків і пропозицій по темі дослідження 

обов’язково враховуються результати комплексного аналізу. 

Для того, щоб провести комплексний управлінський аналіз 

діяльності обраного підприємства, студент має скласти Розрахунково-

аналітичну частину курсового проекту, яка подається в кінці (після 

усіх розділів та додатків). Розрахунково-аналітична частина 

складається з переліку обов’язкових таблиць (Додаток Є). Основні 

результати розрахунків описуються в основній частині проекту у 

розділі 2.1, який має носити відповідну назву: Комплексний 

управлінський аналіз господарської діяльності підприємства. 

 Третій розділ ( 15 сторінок, два або три підрозділи) 

присвячується напрямкам вдосконалення організаційних та 

методичних підходів стратегічного управлінського обліку 

досліджуваного підприємства. Усі три розділи повинні бути логічно 

пов’язані між собою.  

 Після третього розділу розміщуються висновки дослідження. 

Заслуговує на увагу власна думка автора. Текст повинен 

супроводжуватися цитатами із вказуванням джерел, а студент повинен 

мати уявлення про те, в яких розділах роботи ним використаний даний 

матеріал. Висновки та пропозиції узагальнюють основні положення 

роботи ( 2 - 3 сторінки).  

 Невід'ємною частиною курсового проекту є список літератури, 

який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи.  

Додатки. До них необхідно включити допоміжний матеріал, а 

також заповнені документи, які пояснюють методику розрахунків у 

розділах, наприклад, собівартості, бюджетів, економіко-математичних 

методів та ін. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 
Курсовий проект має бути виконаний комп'ютерним способом 

або від руки у відповідності до вимог стандарту його написання.  

 Проект оформлюється на аркушах формату А 4 ( 210 х 297 мм) 

через 1,5 інтервали із розрахунку 28 - 30 рядків на сторінці, шрифтом 

Times New Roman, 14 пт. Можна також подати таблиці та ілюстрації 

на аркушах формату А 3. 
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Текст розміщується на сторінці, залишаючи поля таких розмірів: 

верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм. Абзацний відступ 

повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і 

дорівнювати 1,25 см.  

Титульна сторінка роботи оформляється згідно з додатком В. 

Після титульного аркушу розміщують послідовно: реферат на 

курсовий проект - додаток Г, зміст роботи - додаток Д, вступ, перший, 

другий, третій розділи, висновки, додатки, список використаної 

літератури. 

Текст повинен бути написаний розбірливо, його можна 

виправляти зафарбуванням білою фарбою. Допускається наявність не 

більше двох виправлень на одній сторінці. 

           Заголовки 

структурних частин змісту, вступу, розділів, висновків, списку 

використаної літератури, додатків – слід розташовувати посередині 

рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. Заголовки підрозділів і пунктів слід починати з 

абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої 

великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок 

складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між 

заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути в межах не 

менше рядка ( 15-мм ). 

 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу в 

ніжній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок 

тексту. 

Нумерація сторінок курсового проекту. Сторінки роботи 

нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінки 

без крапки в кінці, зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. 

Титульний аркуш, відгук наукового керівника, зміст включають до 

загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставлять.  

Нумерація розділів і підрозділів. Кожну структурну 

частину проекту треба починати з нової сторінки, а їх текст – з абзацу. 

Підрозділи у розділах починати з тієї ж сторінки, де закінчується 

попередній підрозділ. Номер підрозділу складається з номера розділу і 

порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Потім у 

тому ж рядку йде заголовок підрозділу. В кінці номера та заголовка 

підрозділу крапку не ставлять. 
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Ілюстрації. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають 

відповідати вимогам стандартів ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання» та 

ДСТУ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

виданої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 

правила складання». Зразок оформлення ілюстрації.  

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу 

та називаються «Рисунок...», що разом з назвою ілюстрації 

розміщується під рисунком, наприклад: «Рисунок – 3.2 Схема 

розміщення....» (другий рисунок третього розділу). 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді 

таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в 

якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі 

таблиці мають бути посилання в тексті. Слова «Таблиця» розміщують 

зліва над таблицею, над іншими частинами пишуть: «Продовження 

таблиці ....» з зазначенням номера таблиці. Кожна таблиця повинна 

мати назву, яку розміщують безпосередньо після слова «Таблиця» з 

великої літери, а підзаголовки  - з малої, якщо вони складають одне 

речення з заголовком - додаток Ж.  

Формули та рівняння. Формули та рівняння наводять 

безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині 

сторінки, з полями зверху та знизу не менше одного рядка. Номер 

формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера, розділених крапкою. Номер проставляється на рівні формули 

у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід 

наводити безпосередньо під формулою в тій самій послідовності, в 

якій вони наведені в формулі. Перший рядок пояснень починають з 

абзацу словом «де». Пояснення кожного символу необхідно починати 

з нового рядка, відокремлюючи крапкою з комою. 

 Переліки. Переліки, за потреби, можуть бути наведені 

всередині підрозділів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед 

кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української 

абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень 

деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати 

арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Приклад. В процесі історичного розвитку управлінського обліку 

сформувались три основні системи обліку: 
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 загальна система обліку; 

 інтегрована система обліку; 

 переплетена система обліку. 

 Переліки першого рівня деталізації друкують малими 

літерами з абзацного відступу, другого рівня –  з відступом відносно 

місця розташування переліків першого рівня. 

Посилання. Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад, «… у роботах [1-7] …». 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, ілюстрації, 

таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. 

При посиланнях слід писати: «… у розділі 2 …», « дивись 

2.1…», «… на рис. 1.2 …», «… у таблиці 3.1 …», «… за формулою 

(2.2) …», «… у додатку А…». 

Список використаних джерел. Список використаних джерел 

складається на згадану чи цитовану в роботі літературу. Не 

рекомендується включати в список літературу, яка, хоч і відноситься 

до теми, але не була прочитана. Як правило, в список використаної 

літератури включаються ті видання, які були вивчені в процесі 

засвоєння теми. Список використаних джерел слід розміщувати в 

алфавітному порядку. 

При оформленні списку використаних джерел слід 

дотримуватися бібліографічних вимог. 

Додатки. Додатки потрібно розміщувати у порядку появи 

посилань на них у тексті. Кожний додаток має починатися з нової 

сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними літерами 

(А, Б, В ...), наприклад: «Додаток А». Далі, симетрично тексту, 

друкується заголовок додатку. Коли літер алфавіту не вистачає для 

нумерації додатків (згідно з вимогами стандарту літери З, І, Ї, Й, О, Ч, 

Ъ не використовуються), пропонується використовувати 

загальноприйняту систему: за додатком Я слідують додатки АА, АБ, 

АВ і т.д. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну 

нумерацію сторінок.  

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне 

значення і оформляється згідно з вимогами до документу даного виду, 

то перед його копією вкладають аркуш, на якому друкують «Додаток» 

– та його найменування. 

Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну 
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нумерацію сторінок роботи, незважаючи на власну нумерацію 

сторінок документа. 

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння, що є у тексті додатку, 

слід нумерувати в межах одного додатка, наприклад, рисунок Б. 2 – 

другий рисунок додатка Б.; таблиця А. 1 – перша таблиця додатка А; 

формула (В. 3) – третя формула додатку В. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, 

одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, 

формула А.1. 

 

6. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Таблиця 6.1 – Графік виконання курсового проекту студентами 

денної форми навчання  
Термін 

виконання 
Вид роботи Контроль викладачем 

 

1-2 

тиждень 

вибір теми підбір 

літератури, 

складання плану 

затвердження теми 

затвердження плану 

3 -

4тиждень 

написання  1-го 

розділу  

представлення виконаної роботи 

викладачу, отримання рекомендацій по 

удосконаленню 

4-5 

тиждень 

написання 2-го 

розділу  

представлення виконаної роботи 

викладачу, отримання рекомендацій по 

удосконаленню 

5-6 

тиждень 

написання 3-го 

розділу  

представлення виконаної роботи 

викладачу, отримання рекомендацій по 

удосконаленню 

6 тиждень 

формування  вступу, 

 висновків, 

оформлення роботи 

представлення виконаної роботи 

викладачу, отримання рекомендацій по 

удосконаленню 

7-8 

тиждень 

здача належним 

чином оформленої 

роботи на кафедру 

для реєстрації 

лаборант кафедри реєструє роботу у 

журналі, проставляє дату надходження 

на кафедру на, заповненому студентом, 

бланку рецензії 

9 тиждень захист роботи 

науковий керівник приймає захист 

курсового проекту, підбиває підсумки 

проведеної роботи за семестр, 

виставляє оцінку 

 
Таблиця 6.2 – Графік виконання курсового проекту студентами 
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заочної форми навчання 
Термін 

виконання 
Вид роботи Контроль викладачем 

Установча сесія 

вибір теми, 

підбір літератури, 

складання плану 

затвердження теми і плану 

Впродовж 

семестру  

написання 1,2,3 

розділів та 

висновків   

представлення виконаної роботи 

викладачу, отримання рекомендацій 

по удосконаленню  

формування 

вступу, списку 

використаної 

літератури, 

оформлення 

роботи 

здача належним 

чином 

оформленої 

роботи на 

кафедру для 

реєстрації 

захист курсових 

проектів 

За 30 днів до 

початку сесії 
 

лаборант кафедри реєструє роботу у 

журналі, проставляє дату надходження 

на кафедру на, заповненому 

студентом, бланку рецензії 

Згідно з 

розкладом 
 

науковий керівник приймає захист 

курсового проекту, підбиває підсумки 

проведеної роботи за семестр, 

виставляє оцінку 

 

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І ОЦІНЮВАННЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Виконаний курсовий проект у встановлений термін здається на 

кафедру й після реєстрації передається науковому керівнику для 

рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й 

недоліки роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання 

основних положень та висновків, наявність елементів творчого 

пошуку й новизни, обсяг опрацьованої інформації, дотримання вимог 
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щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо 

допуску до захисту. В тексті рецензії викладач вказує кількість балів 

за зміст роботи, її оформлення та за якість додатків. У разі 

незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням 

зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою 

рецензією. 

Критерії оцінювання виконання та захисту курсового 

проекту 

1) Своєчасність виконання графіку написання і здачі оформленої 

роботи на кафедру оцінюється у 0 - 5 балів. 

2) Дотримання вимог з оформлення курсового проекту 

оцінюється у: 

10 балів – за відсутності зауважень; 

5 балів – за наявності поодиноких зауважень; 

0 балів – за системне невиконання правил оформлення 

курсового проекту. 

3) Зміст курсового проекту оцінюється у: 

40 балів – за умови повної відповідності роботи встановленим 

вимогам до її змісту, наявності удосконалень з досліджуваних 

проблем. Вищий бал ставиться за умови, якщо студентом 

«розширено», «доповнено», «уточнено», «конкретизовано», 

«узагальнено», «систематизовано», «класифіковано», 

«проілюстровано», «унаочнено» відомі матеріали та результати 

завдяки навичкам та вмінням самостійної організації наукової праці. 

При цьому до автора висуваються ряд обов’язкових вимог: на 

високому рівні бути обізнаним з наукової літератури за 

досліджуваною проблемою, вміти аналізувати, аргументувати, 

порівнювати й узагальнювати, логічно викладати матеріали 

дослідження, лаконічно й переконливо формулювати висновки, 

викладати зміст за чинними нормами української наукової мови. 

5 балів – за умови, якщо вступ відповідає встановленим вимогам 

до його змісту, при наявності несуттєвих стилістичних помилок; 

20 балів – за умови відповідності теоретичної частини (розділ 1) 

встановленим вимогам до її змісту, спробі викласти матеріал у 

науковому стилі; 

15 балів – якщо зміст аналітичної частини роботи (розділ 2) 

розкриває тему та  відповідає вимогам. 

4) Удосконалення з досліджуваної проблеми (розділ 3) : 
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20 балів – обґрунтовані напрямки вдосконалення за темою 

дослідження. 

5) Висновки відповідають вимогам. 

 

Таблиця 7.1.-  Результати оцінювання курсового проекту 

 
№

№ 

п/п 

Критерії оцінювання 

курсового проекту 

Кількість 

балів 

Отримані 

бали 

Примітки 

1

1 

Оформлення курсового проекту 

відповідає вимогам. 

Основні недоліки : 

перевищення обсягу, шрифт та 

інтервал не відповідають 

встановленим вимогам, 

відсутня нумерація, відсутні 

заголовки, неправильне 

оформлення цифрового та 

ілюстративного матеріалу, 

додатків тощо. 

 0 - 10   

2

2 

Своєчасна реєстрація роботи на 

кафедрі та виконання графіку. 

0 - 5   

3

3 

Вступ відповідає вимогам. 

Основні недоліки : відсутнє 

обґрунтування актуальності 

теми та ії значущості, не 

визначені мета і завдання, 

об’єкт, предмет і методи 

дослідження, інформаційна база 

курсової роботи тощо 

0 - 5   

4

4 

Теоретична частина (розділ 1) 

відповідає вимогам, тобто 

наявна логічна послідовність та 

науковий стиль викладу 

матеріалу дослідження 

0 - 20   



 20 

5

5 

Аналітична частина (розділ 2) 

відповідає вимогам. 

Основні недоліки : відсутній 

табличний та ілюстративний 

матеріал або його аналіз, 

використані «застарілі» 

статистичні дані, наведені дані, 

не пов’язані зі змістом тексту 

роботи, наявність помилок в 

розрахунках, недостатня 

вірогідність аналітичного 

обґрунтування тощо. 

0 -15   

6

6 

Удосконалення відповідає 

вимогам (розділ 3)  

Основні недоліки : не 

обґрунтовані напрямки 

вдосконалення за темою 

дослідження, не виявлена і не 

поставлена проблема за даною 

темою, не визначені шляхи 

вирішення проблем, відсутня 

власна точка зору чи її 

аргументація, відсутня 

практична цінність роботи 

тощо. 

0 - 20   

7

7 

Висновки відповідають 

вимогам. 

Основні недоліки: не мають 

зв’язку з результатами 

дослідження, не підбиті 

підсумки з усіх висвітлених 

питань і розділів, поверхневий 

аналіз і недостатньо 

обґрунтовані висновки тощо. 

0 -  5   

8

8 

Список використаної 

літератури відповідає вимогам. 

Основні недоліки : недостатній 

рівень інформаційного 

забезпечення, неправильно 

оформлений, відсутня 

законодавча база, застаріла 

періодична література тощо. 

0-5   
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9

9 

Захист курсової роботи.  

Розуміння теоретичних і 

практичних основ теми 

дослідження. Спроможність 

аргументувати власну точку 

зору щодо проблем і шляхів їх 

вирішення за темою 

дослідження. Повні, вичерпні 

відповіді на поставленні 

питання, вільне володіння 

матеріалом роботи. 

0-15   

 

 
Таблиця 7.2 Переведення даних 100 - бальної шкали оцінювання в 

5 - бальну та шкалу ECTS 

Оцінка в 

національній 

системі 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення ЕСТS Кількість 

балів з 

дисципліни 

1 2 3 4 

Відмінно А Відмінно-відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

≥90 

Добре В Дуже добре-вище від 

середнього рівня з 

кількома помилками 

82-89 

  С Добре – загалом 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

75-81 

Задовільно D Задовільно – непогано, 

але із значною кількістю 

недоліків 

66-74 

  E Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

60-65 
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Незадовільно FX Незадовільно – потрібно 

працювати перед тим, як 

отримати позитивну 

оцінку 

35-59 

  F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 
<35 

 
Захист курсових проектів здійснюється за встановленим 

графіком. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом 

головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на 

запитання. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з 

рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й 

запитання. У процесі захисту оцінюється глибина знань студентом 

досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й 

відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені 

запитання. За рішенням кафедри захист може відбуватись перед 

комісією викладачів. Остаточна оцінка вноситься в відомість та 

залікову книжку студента. 
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проекту______________________________________________________

____________________________________________________________ 

на матеріалах:________________________________________________ 

 

2. Термін здачі  курсового проекту на кафедру обліку і аудиту                        

20__ року. 

 

3. Вихідні дані для написання курсового проекту:   

 

Дані синтетичного та аналітичного обліку ______________________ 

за 20__- 20__ роки; 

 

Фінансова, внутрішня та статистична  звітність за 

_________________ роки; 

Статистичні довідники по місту Ужгороду, Закарпатській області та 

по Україні. 

Монографії, періодичні видання з проблем теми дослідження. 
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4.План курсового проекту  та календарний план його виконання: 

 

№ розділу, 

підрозділу 

Назва розділу і підрозділу Термін виконання 

 Вступ  

Наводяться 

номера 

розділів 

Наводяться назви розділів 

та підрозділів 

Наводяться 

конкретні терміни 

виконання  

 Вступ  

    

   

   

   

 Висновки  

 

Дата видачі завдання «____»__________ 20_  p. 

 

План курсового  проекту  погоджено з керівником  роботи: 

 

Керівник курсового проекту_______     ( _________________) 

 

Завдання прийняв до виконання     ____( _________________) 
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ДОДАТОК В 

ВЗІРЕЦЬ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

Реєстраційний номер:____. 

Дата надходження:___ _________ 20__ року 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

" Ужгородський національний університет" 

Економічний факультет 

Кафедра обліку і аудиту 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

з навчальної дисципліни  „Стратегічний управлінський 

облік” 

 

на тему „ Сутність стратегічного управлінського обліку та 

його місце в системі управління підприємством” 

 
                           Студента 5-го курсу, 2 групи 

напрям підготовки: 07 «Управління і адміністрування»,  

                спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 

                спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування», 

               рівень підготовки: Магістр  

Петренко Івана Івановича 

Науковий керівник:   

к.е.н., проф. Даньків Й.Я. 

 

Кількість балів_________ Оцінка TSTS_____ 

Члени комісії _________________________ 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

___________________ 
(підпис)  (прізвище та ініціали) 

___________________ 
(підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
Ужгород, 201__ рік 
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ДОДАТОК Г 
Взірець реферату курсового проекту 

РЕФЕРАТ. 

Курсовий проект на тему «Сутність стратегічного 

управлінського обліку та його місце в системі управління 

підприємством» містить 55 сторінок, 35 таблиць, 2 рисунки, список 

літературних джерел з  30 найменувань, 15 додатків. 

Ключові слова: стратегічний управлінський облік, 

стратегічний менеджмент, аналіз конкурентних переваг, система 

АВ-костинг. 

Предметом дослідження є система стратегічного 

управлінського обліку на  ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика". 

Метою курсового проекту є дослідження організації 

стратегічного управлінського обліку та проблеми інформаційного 

забезпечення стратегічного менеджменту на досліджуваному 

підприємстві. 

За наслідками дослідження сформульовані основні напрямки 

удосконаленню системи стратегічного управлінського обліку 

досліджуваного підприємства. 
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ДОДАТОК Д 

Зразок оформлення плану курсового проекту на тему 

«Сутність стратегічного управлінського обліку та його місце в системі 

управління підприємством» 

ПЛАН 

 

 

Вступ  

Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного управлінського обліку та 

проблеми його розвитку 

Розділ 2. Організація стратегічного управлінського обліку на 

підприємстві 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегічного управлінського обліку 

на досліджуваному підприємстві 

Висновки  

Список використаних джерел 

Додатки 

 

Розрахунково-аналітична частина курсового проекту 
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ДОДАТОК Є 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

" Ужгородський національний університет" 

Кафедра обліку і аудиту 

 

Розрахунково-аналітична частина  

курсового проекту 

з навчальної дисципліни   

„Стратегічний управлінський облік” 

 

Виконана на матеріалах… 

вказати назву підприємства 

за 20___- 20___ рр. 

 

Студента 5-го курсу, 2 

групи 

Напряму підготовки 

магістр 

Спеціальність: 

071„Облік і оподаткування” 

Шоляк Наталії Михайлівни 

 

Науковий керівник:   

к.е.н., доц. Кесарчук Г.С. 

 

 

Ужгород, 20__ рік 
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Коротка характеристика об’єкта дослідження 

Таблиця 1 

Назва підприємства  

Місце розташування  

Вид економічної діяльності  

Рік заснування  

Зареєстрований статутний 

капітал 

 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) за звітний рік 

 

Чистий фінансовий 

результат за звітний рік 

 

Середня кількість 

працівників 

 

 

Аналіз показників операційних витрат в розрізі їх постійної 

та змінної складової  

Таблиця 2 
№п/п Показники операційних витрат Постійна 

складова 

Змінна 

складова 

Всього 

витрат 

А Б В Г Д 

1 Виробнича собівартість реалізованої 

продукції 
* * * 

2 Нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати 
* - * 

3 Собівартість реалізованої продукції 

(р1+р2) 
* * * 

4 Витрати на збут * * * 

5 Адміністративні витрати * - * 

6 Інші операційні витрати * * * 

7 Маржинальні витрати за період 

(1Г+3Г+4Г+6Г) 
- * * 
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Методичні пояснення до табл. 2: 

* значення більше або дорівнює 0 

- значення дорівнює 0  

 

Таблиця 2 складається за даними Звіту про фінансові результати. При 

цьому інформація щодо постійної та змінної складової операційних 

витрат береться із внутрішньої звітності підприємства або, за 

відсутності такої, визначається відповідним розрахунковим методом 

(метод вищої-нижчої точки, статистичні методи) 

 

Аналіз динаміки показників операційних витрат, 

фінансових результатів та показників рентабельності продажу 

продукції 

Таблиця 3 
№п/п Показники операційних витрат Звітний 

період 

Попередній 

період 

Абс. 

відхилення 

А Б В Г Д 

1 Чистий дохід від реалізації продукції    

2 Маржинальні витрати за період    

3 Маржинальний прибуток (р1-р2)    

4 Постійні витрати за період    

5 Операційний прибуток (р3-р4)    

6 Рентабельність продажу продукції 

(р3/р1) 
   

 

 

Методичні пояснення до табл. 3: 

Таблиця 3 складається за даними Звіту про фінансові результати. При 

цьому інформація щодо маржинальних та постійних витрат за період 

береться із таб.2 (р7) 
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Аналіз динаміки показників порогу рентабельності, запасу 

фінансової міцності та операційного важеля 

Таблиця 4 
№п/п Показники операційних витрат Звітний 

період 

Попередній 

період 

Абс. 

відхилення 

А Б В Г Д 

1 Чистий дохід від реалізації продукції*    

2 Маржинальний прибуток*    

3 Коефіцієнт маржинального прибутку 

(р2/р1)  
   

4 Постійні витрати за період*    

5 Поріг рентабельності (р4/р3)    

6 Запас фінансової міцності в 

абсолютному вимірі (р1-р5) 
   

7 Запас фінансової міцності у 

відносному вимірі (р6/р1) 
   

8 Коефіцієнт операційного важеля 

(р2/(р2-р4)) 
   

Методичні пояснення до табл. 4: 

Таблиця 4 складається за даними Звіту про фінансові результати.  

* Інформація береться із таб. 3 

 

Розрахунок показників порогу рентабельності для 

покриття постійних витрат різних функціональних сфер 

підприємства 

Таблиця 5 
№п/п Показники операційних витрат Звітний 

період 

А Б В 

1 Чистий дохід від реалізації продукції  

2 Маржинальний прибуток*  

3 Коефіцієнт маржинального прибутку (р2/р1)   

4 Постійні виробничі витрати за період1  

5 Поріг рентабельності 1 (р4/р3)  

6 Загальновиробничі постійні витрати2  

7 Поріг рентабельності 2 ((р4+р6)/р3)  

8 Постійні витрати в сфері збуту*  
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9 Поріг рентабельності 3 ((р4+р6+р8)/р3)  

10 Постійні витрати в адміністративній сфері*  

11 Поріг рентабельності 4 ((р4+р6+р8+р10)/р3)  

12 Інші постійні операційні витрати за період*  

13 Поріг рентабельності 5 ((р4+р6+р8+р10+р12)/р3)  

Методичні пояснення до табл. 5: 

Таблиця 5 складається за даними Звіту про фінансові результати.  

* Інформація береться із таб. 3 
1 Не включають розподілені постійні загальновиробничі витрати 
2 Включають розподілені та нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати 

 

Диференціювання постійних витрат різних 

функціональних сфер в часовому вимірі 

Таблиця 6 
№п/п Показники операційних 

витрат 

Постійні 

витрати, 

які 

можуть 

бути 

зменшені 

протягом 

3 міс. 

Постійні 

витрати, 

які 

можуть 

бути 

зменшені 

протягом 

6 міс. 

Постійні 

витрати, 

які 

можуть 

бути 

зменшені 

протягом 

12 міс.  

Постійні 

витрати, 

які можуть 

бути 

зменшені в 

довгостро-

ковій 

перспективі 

А Б В Г Д Є 

1 Постійні виробничі витрати 

за період1 
 

   

2 Загальновиробничі постійні 

витрати2 
 

   

3 Постійні витрати в сфері 

збуту* 
 

   

4 Постійні витрати в 

адміністративній сфері* 
 

   

5 Інші постійні операційні 

витрати за період* 
 

   

6 Всього постійні операційні 

витрати (р1+2+р3+р4+р5) 
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Методичні пояснення до табл. 6: 

Таблиця 6 складається за даними Звіту про фінансові результати. 

Диференціювання постійних витрат в часі здійснюється на основі 

договірної бази досліджуваного підприємства та аналізу складу його 

ОЗ.  

* Інформація береться із таб. 3 
1 Не включають розподілені постійні загальновиробничі витрати 
2 Включають розподілені та нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати 

Розрахунок показників порогу рентабельності для 

покриття постійних витрат, диференційованих в часовому вимірі  

Таблиця 7 
№п/п Показники операційних витрат Звітний 

період 

А Б В 

1 Чистий дохід від реалізації продукції*  

2 Маржинальний прибуток*  

3 Коефіцієнт маржинального прибутку (р2/р1)   

4 Постійні, які можуть бути зменшені протягом 3 міс.**  

5 Поріг рентабельності 1 (р4/р3)  

6 Постійні, які можуть бути зменшені протягом 6 міс.**  

7 Поріг рентабельності 2 ((р4+р6)/р3)  

8 Постійні, які можуть бути зменшені протягом 12 міс.**  

9 Поріг рентабельності 3 ((р4+р6+р8)/р3)  

10 Постійні витрати, які можуть бути зменшені в 

довгостроковій перспективі** 
 

11 Поріг рентабельності 4 ((р4+р6+р8+р10)/р3)  

Методичні пояснення до табл. 7: 

Таблиця 7 складається за даними Звіту про фінансові результати.  

* Інформація береться із таб. 3 

** Інформація береться із таб. 6 
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Аналіз фінансових результатів підприємства за звітний 

період на основі інформації системи «ускладненого директ-

костингу» 

Таблиця 8 
№п/п Показники операційних 

витрат 

Продукт 

1* 

Продукт 

2* 

Продукт* 

… 

Продукт 

n* 

А Б В Г Д Є 

1 Маржинальний прибуток за 

період*** 
 

   

2 Прямі постійні витрати**     

3 Маржинальний прибуток 1 

(р1-р2) 
 

   

4 Непрямі (спільні) постійні 

витрати** 
 

5 Фінансовий результат від 

операційної діяльності 

(3В+3Г+3Д+3Є-р4) 

 

6 Поріг рентабельності1     

7 Запас фінансової міцності в 

абсолютному вимірі1 
 

   

8 Запас фінансової міцності у 

відносному вимірі1 
 

   

9 Коефіцієнт операційного 

важеля1 
 

   

Методичні пояснення до табл. 8: Таблиця 8 складається за даними 

Звіту про фінансові результати та внутрішньої звітності підприємства. 

Таблиця 8 заповнюється тільки у тому випадку, якщо промислове 

підприємство масовим способом виробляє декілька стандартизованих 

видів продукції на спеціалізованих технологічних лініях або ж якщо 

підприємство торгівлі має у своєму складі декілька окремих філій. 

* Замість продукції можуть також використовуватись дані щодо 

окремих філій підприємства 

** Інформація береться із внутрішньої звітності підприємства 

*** Інформація береться із таб.3. 1 Методика розрахунку показників 

наведена в таб.4 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ 

 

Методичні рекомендації до написання  курсового  проекту  з 

навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для 

студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з напряму 

підготовки 07 «Управління та адміністрування», рівень підготовки – 

магістр. /Укладачі:  Даньків Й.Я., Макарович В.К., Шуліко А.О., 

Шулла Р.С.  – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», 2016.- 43 с. 
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