
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КОНТРОЛІНГ» 

 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом дисципліни є: процес оперативного і стратегічного управління підприємством як 

системою, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і 

поточних цілей та прийняття управлінських рішень на основі оптимізації співвідношення 

«витрати – обсяг – прибуток». 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів знань з концептуальних 

основ управління прибутком на основі інтегрування, координування та спрямування 

діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і 

стратегічних цілей. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями з концепції контролінгу 

та навичками використання методів контролінгу в управлінні підприємством для 

забезпечення його прибутковості на основі прийняття ефективних управлінських рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Інформаційні системи в менеджменті», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Маркетинг», «Логістика», «Аналіз господарської 

діяльності (за видами економічної діяльності)» та передує вивченню дисциплін «Управління 

інноваціями», «Логістика (за видами економічної діяльності» та проходженню Виробничої 

практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: суттєвості стратегічного і оперативного контролінгу на підприємстві; об'єкти 

контролінгу для ефективного управління ними; концепції управлінського обліку як основи 

контролінгу; процес бюджетування на підприємстві для обґрунтування майбутніх шляхів 

його розвитку; основи контролінгу інвестиційних проектів; аналітичне та інформаційне 

забезпечення прийняття управлінських рішень; організаційно-методичні основи 

впровадження контролінгу на підприємстві 

б) уміти: визначати орієнтацію, цілі та головні завдання стратегічного контролінгу; 

визначати мету та завдання оперативного контролінгу; користуватися інструментами 

стратегічного та оперативного контролінгу; визначати витрати і центри відповідальності 

відповідно до класифікаційних груп; встановлювати види витрат для калькуляції і 

визначення фінансових результатів, для прийняття управлінських рішень та для контролю і 

регулювання; використовувати методи обліку та калькулювання витрат; застосовувати 

сучасні методи обліку та калькулювання за прямими витратами та за видами діяльності; 

вибирати методи і бази розподілу накладних витрат; створювати систему бюджетів на 

підприємстві; розробляти і аналізувати гнучкі бюджети; організовувати бюджетний контроль 

і управління на підприємстві; виявляти критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінг і 

їх застосовувати; вибирати пріоритетні інвестиційні проекти; збирати та обробляти первинну 

інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень; визначати критерії прийняття 

управлінських рішень в контролінгу; приймати рішення на основі релевантності інформації; 

використовувати аналіз «витрати-обсяг-прибуток»; визначати умови впровадження системи 



контролінгу на підприємстві; враховувати вимоги щодо впровадження системи контролінгу; 

створювати службу контролінгу на підприємстві, визначати її функції. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу.  

Тема 2. Класифікація об'єктів контролінгу.  

Тема 3.  Поняття про центри відповідальності.  

Тема 4.  Управлінський облік як основа контролінгу.  

Тема 5.  Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві. 

Тема 6.  Планування та розробка бюджетів підприємства.  

Тема 7.  Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових.  

Тема 8. 
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства, мета, 

завдання і джерела інформації.  

Тема 9. Методи стратегічної діагностики.  

Тема 10. Методи оперативної діагностики.  

Тема 11. Особливості контролінгу інвестиційних проектів.  

Тема 12. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів.  

Тема 13.  
Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових 

потоків.  

Тема 14.  Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу.  

Тема 15.  Критерії прийняття управлінських рішень.  

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 
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