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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасний етап розвитку економіки України вимагає нових підходів до управління, 

нових методів, що відповідають рівню зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства. 

Новим у теорії і практиці управління став контролінг як функціонально відокремлений 

напрям економічної роботи на підприємстві та організації. Контролінг переводить 

управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи всі функції управління для 

досягнення головної мети підприємства – одержання прибутку. Він дозволяє передбачати 

господарську і комерційну ситуацію, оптимізувати співвідношення "витрати – прибуток" на 

підприємстві.  

Навчальна дисципліна "Контролінг" належить до циклу вибіркових дисциплін 

підготовки бакалавра з напряму підготовки "Менеджмент". Вона є невід'ємною частиною 

економічних дисциплін і необхідна робітникам економічних служб і підрозділів 

підприємства як інструмент управління незалежно від форм власності та організаційно-

правової форми господарювання. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення 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 вивчення дисципліни полягає в 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 

Завданням вивчення дисципліни є 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 у структурно-логічній схемі 

Місце у структурно-логічній схемі Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – 

[Інформаційні системи в менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, 

Логістика, Менеджмент; передує вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами 

економічної діяльності, Виробнича практика]. 
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Вимоги до знань  

Вивчаючи цю дисципліну студенти повинні 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;  

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- 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.  
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити.  

Форми контролю –  іспит.  

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"КОНТРОЛІНГ" 

Кількість кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи)  

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 59 34 23 2 43 18 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

2/3 15 1 іспит 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

0306 «Менеджмент і адміністрування» 

 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Вибіркова навчальна дисципліна циклу дисциплін рекомендованих 

для спеціальності 

Код та назва спеціальності: 

6.030601 «Менеджмент» 

 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс: 4 

Семестр: 7 та 8 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання),  робота в бібліотеці, Інтернеті, захист 

реферативних робіт,  складання схем, таблиць тощо 



 7 

РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
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.  

Тема14. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу.  

Тема 15.     Критерії прийняття управлінських рішень. 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу 

Сутність, завдання і функції контролінгу, причини його виникнення. Основні концепції 

контролінгу. Роль контролінгу в системі керування підприємством. Взаємозв’язок 

контролінгу з іншими функціями керування підприємством. Види контролінгу. Сутність 

стратегічного і оперативного контролінгу. Основні розділи контролінгу: планування, 

управлінський облік, інформаційні потоки, моніторинг, контроль. 

 

Тема 2. Класифікація об’єктів контролінгу 

Економічна природа витрат. Поняття витрат. Методи класифікації витрат. Змінні, постійні і 

змішані витрати. Прямі і непрямі витрати. Регульовані і нерегульовані витрати. 

 

Тема 3. Поняття про центри відповідальності 

Поняття центрів відповідальності і їхня класифікація. Принципи виділення центрів 

відповідальності. Центри відповідальності: обслуговуючі, матеріальні, виробничі, 

управлінські, збутові. Типи центрів: витрат, прибутку й інвестицій. Розподіл підприємства на 

центри відповідальності та вимоги до нього. 

 

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу 

Поняття, завдання і відмінність управлінського обліку від фінансового. Основні цілі 

управлінського обліку. Джерела інформації управлінського обліку. Користування 

результатами обліку. Форми подання звітної інформації. Вимірники облікової інформації. 

Частота подання звітів. Масштаби і принципи управлінського обліку. Методика розрахунків 

управлінського обліку. Види систем управлінського обліку. Застосування управлінського 

обліку в практичній діяльності. Поняття, склад та структура собівартості продукції. Типова 

структура та зміст статей калькуляції. Калькулювання та його методи. Планові, звітні й 

нормативні калькуляції. Методи обліку і калькулювання витрат на виробництво. 

 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

Етапи впровадження оперативного контролінгу. Цілі і пріоритети розвитку підприємства. 

Система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів. Відхилення 

фактичних підконтрольних показників від планових. Ступень впливу відхилень на величину 

алгоритму «витрати – прибуток». Структура і місце служби контролінгу на підприємстві. 

Інформаційні потоки в системі контролінгу. Фактори, що сприяють і перешкоджають 

впровадженню контролінгу. 

 

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 

Поняття і види бюджетів. Структура інструментарію оперативного контролінгу. Основні 

напрямки бюджетування. Послідовність складання і взаємозв’язок бюджетів. Зміст і етапи 

розробки бюджетів. Порядок розробки бюджетів. Достоїнства й недоліки бюджетування. 

 

Тема 7. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від 

планових 

Факторний аналіз відхилень. Розподіл відхилень між факторами. Контроль виконання 

бюджетів і аналіз відхилень. Бюджетний контроль та його завдання. Керування за 
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відхиленнями. Звіт про виконання. Відхилення внаслідок планування та внаслідок 

діяльності. Система бюджетного контролю. Базисні, теоретичні і поточні стандарти. 

 

Тема 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства, мета, завдання і джерела інформації 

Мета і основні завдання діагностики. Джерела інформації: бухгалтерський облік і звітність, 

статистичний облік і звітність, управлінський облік і звітність. Засоби масової інформації, 

внутрішні документи. 

 

Тема 9. Методи стратегічної діагностики 

Товарна стратегія і її головні завдання. SWOT – аналіз, його загальний алгоритм і переваги. 

Матриця БКГ, її достоїнства і недоліки. Матриця Мак-Кінсі, її достоїнства і недоліки. 

Комплексний показник конкурентного статусу підприємства та його оцінка. Конкурентний 

аналіз за Портером. Зміст стратегії зниження витрат. Стратегія диференціації. Сутність 

стратегії фокусування. Рівні нестабільності середовища підприємства. 

 

Тема 10. Методи оперативної діагностики 

Аналіз фінансового стану підприємства та його ціль. Показник cash-flow. Піраміда 

показників. Точка беззбитковості. Модель беззбитковості. Коефіцієнт виторгу. Точка 

закриття підприємства. Економічний зміст запасу фінансової міцності. Аналіз матеріальних 

потоків. Сутність АВС - аналізу. Аналіз інформаційних потоків та його мета. Ознаки 

інформаційного потоку. Бізнес –процес та його аналіз. Оцінка ризиків і керування ними. 

Метод аналогій. 

 

Тема 11. Особливості контролінгу інвестиційних проектів 

Система моніторингу, оцінка й контроль інвестиційних проектів. Основні завдання 

контролінгу інвестицій. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Етапи створення 

системи контролінг-інвестицій. 

 

Тема 12. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів 

Цілі здійснення інвестиційних проектів: фінансові і нефінансові. Алгоритм контролінгу 

інвестиційних проектів. Окупність та період окупності капіталовкладень. Переваги й 

недоліки критерію окупності. Рентабельність капіталовкладень. Переваги й недоліки 

критерію рентабельності. 

 

Тема 13. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з 

дисконтуванням грошових потоків 

Дисконтування, його визначення. Чиста наведена вартість. Внутрішня норма рентабельності. 

Індекс прибутковості. Ануїтет, перевага критерію ануїтету. Недоліки критеріїв 

дисконтування. Критерії дисконтування грошових потоків. 

 

Тема 14. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу 

Основні постулати класичного (раціонального) підходу. Постулати принципу обмеженої 

раціональності. Постулати принципу ефективного керування. Соціологічний і психологічний 

підходи. Корпоративна культура та її роль у прийнятті рішень. Фактори, що визначають 

прийняття управлінських рішень. 
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Тема 15. Критерії прийняття управлінських рішень 

Обсяг і структура випуску. Рішення «Робити чи купувати». Зовнішні і внутрішні якісні 

релевантні фактори. Ухвалення рішення при наявності обмежень. 

 

 

 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. 

/ В. Р. Молодецкий, Р. Б. Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. 

: Вид-во «Монолит», 2012. – 242 с. 

2. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. 

П. Барановська // «Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет 

«Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 376–380. 

3. Брітченко І. Г. Маркетинг у банках : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, М. І. Бєлявцев, Н. 

М. Тягунова ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 

2008. – 345 c. 

4. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. 

Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. 

5. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 264 с. 

6. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх 

промислових підприємствах : моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. 

Д., 2011. – 144 с. 

7. Діденко В. М. Менеджмент : підруч. / В. М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с. 

8. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. 

посіб. / Л. І. Донець, О. В. Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – 

Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. 

9. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 

2007. – 432 с. 

10. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. 

– 272 с. 

11. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та 

перспективи їх вирішення : монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. 

«Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» 

(ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

12. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. 

Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : РДГУ, 2011. – 133 с. 

13. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, 

шляхи мінімізації / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

14. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. 

М. Приходько ; Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

15. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей 

между факторами / О. С. Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие 

технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–157. 

16. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та 

практична проблематика : монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. 

«Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» 

(ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

17. Фіщенко О. М.  Особливості оцінювання інноваційних ризиків  / О. М. Фіщенко, А. В. 

Халаімова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. –  С. 52–57. 

18. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий 
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центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 444 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України.  м. Львів, вул. 

Стефаника, 2.  

2. Науково-дослідний відділ історичних колекцій.  м. Львів, вул. Лисенко, 14.  

3. Бібліотека Львівського національного університету ім. Ів. Франка,    м. Львів, вул. 

Драгоманова, 5.  

4. Львівська державна обласна універсальна наукова бібліотека, м. Львів, пр. Т. 

Шевченка, 13.  

5. Міська центральна бібліотека ім. Л. Українки, м. Львів, вул. Мулярська, 2а.  

 

 

РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

3. Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

4.  Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

6. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

7. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

8. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

9. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

10. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

11. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

12. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

13. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

14. Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control 

15. Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

16. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

17. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/  

18. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

19. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

20. Бібліотека економічної та управлінської літератури. 
 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Практичні СРС/ 

НДР 
ауд. 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1 (Семестр 7) 60 20/8 32 16 16 

Тема 1 
Концепція, види та структура 

контролінгу.   
7 3 4 2 2 

Тема 2 Класифікація об'єктів контролінгу. 12 4 8 4 4 

Тема 3 
Поняття про центри 
відповідальності. 

7 3 4 2 2 

Тема 4 
Управлінський облік як основа 
контролінгу. 

7 3 4 2 2 

Тема 5 

Організаційно-методичні основи 

створення системи контролінгу на 

підприємстві. 

7 3 4 2 2 

Тема 6 Планування та розробка бюджетів 

підприємства 
12 4 8 4 4 

 Індивідуальна науково-дослідна 

робота 
8     

 Всього за 7 семестр 60 20 32 16 16 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2 (Семестр 8) 60 23/10 27 18 9 

Тема 7 
Методи аналізу відхилень фактичних 

результатів від планових 
5 2 3 2 1 

Тема 8 

Експертна діагностика фінансово-

господарського стану підприємства, 

мета, завдання і джерела інформації 

6 3 3 2 1 

Тема 9 Методи стратегічної діагностики 5 2 3 2 1 

Тема 10 Методи оперативної діагностики 5 2 3 2 1 

Тема 11 Особливості контролінгу 

інвестиційних проектів 
5 3 2 2 - 

Тема 12 Визначення критерію окупності 

інвестиційних проектів 
6 3 3 2 1 

Тема 13 Аналіз критеріїв оцінки 

інвестиційних проектів з 

дисконтуванням грошових потоків 

6 3 3 2 1 

Тема 14 Класифікація підходів до прийняття 

управлінських рішень у контролінгу 
4 2 2 2 - 

Тема 15 Критерії прийняття управлінських 

рішень 
6 3 3 2 1 

 Залік по модулю 2  2  2 

 Індивідуальна науково-дослідна 

робота 
10     

Всього 8 семестр 60 23/10 27 18 9 

Разом годин 120 61 59 34 25 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
№

 

за
н

я
т
т
я

 

Розділ, тема дисципліни, тема заняття. 
К-сть 

год. 

 (Семестр 7) 16 

Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу. 2 

1. Сутність, завдання і функції контролінгу, причини його виникнення. 

Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в системі керування 

підприємством. 

2 

Тема 2. Класифікація об'єктів контролінгу. 4 

2. Економічна природа витрат. Поняття витрат. Методи класифікації 

витрат. 
2 

3. Змінні, постійні і змішані витрати. Прямі і непрямі витрати. Регульовані 

і нерегульовані витрати. 
2 

Тема 3. Поняття про центри відповідальності. 2 

4. 

 

Поняття центрів відповідальності і їхня класифікація. Принципи 

виділення центрів відповідальності. Центри відповідальності: 

обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові 

Типи центрів: витрат, прибутку й інвестицій. Розподіл підприємства на 

центри відповідальності та вимоги до нього. 

2 

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу. 2 

5. Поняття, завдання і відмінність управлінського обліку від фінансового. 

Основні цілі управлінського обліку. Джерела інформації управлінського 

обліку. 

Користування результатами обліку. Форми подання звітної інформації. 

Вимірники облікової інформації. Частота подання звітів. Масштаби і 

принципи управлінського обліку. 

2 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві. 
2 

6. Етапи впровадження оперативного контролінгу. Цілі і пріоритети 

розвитку підприємства. Система координації і контролю за процесом 

досягнення кінцевих результатів 

2 

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 4 

7. Поняття і види бюджетів. Структура інструментарію оперативного 

контролінгу. Основні напрямки бюджетування. 
2 

8. Послідовність складання і взаємозв’язок бюджетів. Зміст і етапи 

розробки бюджетів. Порядок розробки бюджетів. Достоїнства й 

недоліки бюджетування. 

2 

(Семестр 8) 18 

Тема 7. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових 2 

9. Факторний аналіз відхилень. Розподіл відхилень між факторами. 

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. 

Бюджетний контроль та його завдання. Керування за відхиленнями. Звіт 

про виконання. Відхилення внаслідок планування та внаслідок діяльності. 

2 

Тема 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства, мета, завдання і джерела інформації 
2 

10. Мета і основні завдання діагностики. Джерела інформації: 

бухгалтерський облік і звітність, статистичний облік і звітність, 

управлінський облік і звітність. 

2 



 

 14 

 

Засоби масової інформації, внутрішні документи. 

Тема 9. Методи стратегічної діагностики 2 

11. Товарна стратегія і її головні завдання. SWOT – аналіз, його загальний 

алгоритм і переваги. Матриця БКГ, її достоїнства і недоліки. Матриця 

Мак-Кінсі, її достоїнства і недоліки. 

Комплексний показник конкурентного статусу підприємства та його 

оцінка. Конкурентний аналіз за Портером. Зміст стратегії зниження 

витрат. 

2 

Тема 10. Методи оперативної діагностики 2 

12. Аналіз фінансового стану підприємства та його ціль. Показник cash-flow. 

Піраміда показників. Точка беззбитковості. Модель беззбитковості. 

Коефіцієнт виторгу. Точка закриття підприємства. Економічний зміст 

запасу фінансової міцності. Аналіз матеріальних потоків. Сутність АВС - 

аналізу. Аналіз інформаційних потоків та його мета. 

2 

Тема 11. Особливості контролінгу інвестиційних проектів 2 

13. Система моніторингу, оцінка й контроль інвестиційних проектів. Основні 

завдання контролінгу інвестицій. 

Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Етапи створення 

системи контролінг-інвестицій. 

2 

Тема 12. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів 2 

14. Цілі здійснення інвестиційних проектів: фінансові і нефінансові. Алгоритм 

контролінгу інвестиційних проектів. Окупність та період окупності 

капіталовкладень. 

Переваги й недоліки критерію окупності. Рентабельність 

капіталовкладень. Переваги й недоліки критерію рентабельності. 

2 

Тема 13. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням 

грошових потоків 
2 

15. Дисконтування, його визначення. Чиста наведена вартість. Внутрішня 

норма рентабельності. Індекс прибутковості. 

Ануїтет, перевага критерію ануїтету. Недоліки критеріїв 

дисконтування. Критерії дисконтування грошових потоків. 

2 

Тема 14. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у 

контролінгу 
2 

16. Основні постулати класичного (раціонального) підходу. Постулати 

принципу обмеженої раціональності. Постулати принципу ефективного 

керування. 

2 

Тема 15.Критерії прийняття управлінських рішень 2 

17. Обсяг і структура випуску. Рішення «Робити чи купувати». Зовнішні і 

внутрішні якісні релевантні фактори. Ухвалення рішення при наявності 

обмежень. 

2 

Разом годин 34 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять. 

№
 

З
а

н
я

т
т
я

 
Розділ, тема дисципліни, тема заняття. 

К-сть 

год. 

1 2 3 

 Семестр 7 16 

1. Семінарське заняття № 1.  

Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу. 
2 

2. Семінарське заняття № 2.  

Тема 2. Класифікація об'єктів контролінгу. 
2 

3. Семінарське заняття № 3.  

Тема 2. Класифікація об'єктів контролінгу. 
2 

4. Семінарське заняття № 4.  

Тема 3. Поняття про центри відповідальності. 
2 

5. Семінарське заняття № 5.  

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу 
2 

6. Семінарське заняття  № 6.  

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві. 

2 

7. Семінарське заняття  № 7.  

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 
2 

8. Семінарське заняття  № 8.  

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 
2 

Разом семінарських занять за 7 семестр 16 

 Семестр 8 9 

9. Семінарське заняття № 9.  

Тема 7. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від 

планових. 

Тема 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства, мета, завдання і джерела інформації 

2 

10. Семінарське заняття № 10. 

Тема 9. Методи стратегічної діагностики. 

Тема 10. Особливості контролінгу інвестиційних проектів 

2 

11. Семінарське заняття № 11. 

Тема 12. Визначення критерію окупності інвестиційних проектів 

Тема 13. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з 

дисконтуванням грошових потоків 

2 

12. Семінарське заняття № 12.  

Тема 15. Критерії прийняття управлінських рішень. 
1 

13. Залік по модулю 2 

Разом семінарських занять за 8 семестр 9 

Разом годин за навчальний рік(С) 25 
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7.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

 

№ 

п/п 
Зміст консультації 

Кількість 

годин 

1.  Консультація по підготовці до практичних занять та 

опрацюванню рекомендованої літератури 

7 2.  Консультація з організації та виконання самостійної роботи 

студентів 

3. Консультація по виконанню ІНДЗ 

4. Передекзаменаційна консультація. 2 

Разом годин 9 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

1. У чому сутність контролінгу як нового напряму економічної роботи на підприємстві?  

2. Яку роль відіграє контролінг у системі управління підприємством?  

3. Які існують види контролінгу?  

4. У чому полягають цілі та головні завдання стратегічного контролінгу?  

5. У чому суттєвість і завдання оперативного контролінгу?  

6. Назвіть основні підконтрольні показники стратегічного контролінгу.  

7. Які відомі основні підконтрольні показники оперативного контролінгу?  

8. З яких елементів складається система контролінгу?  

9. Назвіть напрями класифікації витрат.  

10. З якою метою класифікують витрати підприємства?  

11. Як класифікуються витрати щодо прийняття рішень?  

12. Як групуються витрати залежно від обсягу випуску?  

13. Які існують групи витрат за ступенем урегульованості?  

14. Назвіть групи витрат щодо видів діяльності підприємства.  

15. Як класифікуються витрати з постачальницької діяльності?  

16. Як класифікуються витрати на виробництво?  

17. Як класифікуються витрати зі збутової діяльності?  

18. Як класифікуються витрати з організаційної діяльності?  

19. Що таке центри відповідальності?  

20. Як групуються центри відповідальності?  

21. Що таке центр витрат?  

22. Що таке центр виторгу?  

23. Що таке центр прибутку?  

24. Що таке центр інвестицій?  

25. Надайте характеристику функціональних центрів відповідальності.  

26. Як розподіляються центри відповідальності за територіальним принципом?  

27. Як розподіляються центри відповідальності за принципом схожості структури 

витрат?  

28. Які вимоги ставляться при ділення підприємства на центри відповідальності?  

29. В чому сутність управлінського обліку в системі контролінгу?  
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30. Назвіть відмінності між управлінським та фінансовим обліком.  

31. В чому полягає сутність обліку витрат?  

32. Які завдання стоять перед управлінським обліком?  

33. Назвіть методи обліку витрат.  

34. Які системи обліку та калькулювання витрат застосовуються?  

35. Розкрийте сутність попроцесної системи обліку та калькулювання витрат.  

36. Надайте характеристику системи обліку та калькулювання витрат "за замовленням".  

37. Розкрийте сутність системи обліку та калькулювання витрат "standart cost ".  

38. Розкрийте сутність системи обліку та калькулювання витрат "direct – cost".  

39. Що включає поняття "маржинальна собівартість"?  

40. У чому сутність поняття "маржинальний прибуток", як він розраховується?  

41. Як класифікуються накладні витрати?  

42. Які існують методи розподілення накладних витрат?  

43. Як вибрати базу розподілення накладних витрат?  

44. В чому полягають цілі і завдання бюджетування на підприємстві?  

45. Що входить до системи бюджетів на підприємстві?  

46. Як класифікуються підходи до розробки бюджетів?  

47. Що таке "гнучкий" бюджет, його особливості?  

48. В чому полягають переваги та недоліки бюджетування?  

49. Що таке бюджетний контроль і управління за відхиленнями?  

50. У чому полягають особливості контролінгу інвестиційних проектів?  

51. Які критерії використовуються в контролінгу інвестиційних проектів?  

52. Яка структура і склад служби контролінгу на підприємстві?  

53. Які основні вимоги ставляться до створення служби контролінгу на підприємстві?  

54. Яке місце повинна займати служба контролінгу в організаційній структурі 

підприємства?  

55. У чому полягає сутність управлінського рішення?  

56. Як класифікуються управлінські рішення?  

57. З яких стадій складається процес прийняття управлінського рішення?  

58. Роль контролінгу в прийнятті управлінських рішень?  

59. У чому полягає сутність японської системи прийняття рішень "ринги"?  

60. Сутність аналізу "витрати – обсяг – прибуток" ( CVP )?  

61. Поясніть аналітичну модель CVP.  

62. Назвіть види графічної моделі CVP.  

63. Що включає аналіз беззбитковості?  

64. Як визначити точку беззбитковості для декількох видів продукції?  

65. Які допущення треба виконувати при проведенні аналізу CVP?  

66. Як впливає структура витрат на змінення операційного прибутку?  

67. Визначте шляхи зниження постійних витрат на підприємстві.  

68. Який вплив чинить вибір методу ціноутворення на одержання максимального 

прибутку?  

69. Які переваги має маржинальний підхід ціноутворення?  

70. Який метод ціноутворення найчастіше використовують на практиці і чому? 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно -рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль.  

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань 

студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Стратегія проведення переговорів» використовуються 

поточний метод контролю. Семестровий залік не передбачає написання підсумкової 

контрольної роботи. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів поточного контролю.  

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення 

студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

опитування, виступи на семінарських заняттях, дискусії, самостійна робота студентів, 

написання ІНДЗ, обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 

 

 

Підсумкова оцінка з поточного контролю (загальна оцінка знань студента за роботу 

на аудиторних заняттях впродовж семестру) оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях 

та результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 

По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент може максимально набрати 100 

балів. 

 

 

 

 

 

 

Поточний та модульний контроль 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 100 

балів 

Семінарські 

заняття, самостійна 

робота студентів, 

ІНДЗ 

Екзамен 

50 50 

100 балів 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
 

Б
а

л
и

 

р
ей

т
и

н
г
у

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту виконаної 

практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями.  

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання.  

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив 

меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
1 

 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому 

контролі. 

 

 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання 5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань. 

1. Перший рівень (5 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 
Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. 

0,3 
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2. Другий рівень (5 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
0,5 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування відповіді). 
В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, 

вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід 

проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

1 

4. Екзамен  

Критерії оцінювання 50  балів 
Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх 

студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні питання, 

що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно 

виконане завдання студент одержує 1 бал (максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з відповіддю. Завдання з  відповіддю 

вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, 

тлумачення, і коментарі. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 

3 бали (максимально 6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – практичні завдання з повним розв’язком і поясненням 

одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для розрахунків, 

послідовні та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці вимірювання одержаних 

показників і зробити належні висновки. У разі необхідності розв’язки задач 

супроводжувати графіками і таблицями, які необхідно оформляти відповідно до 

встановлених вимог. Оцінювання завдань третього рівня проводиться за 

одинадцятибальною системою (максимально 4  5,5 = 22, балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка одержана на 

екзамені є остаточною. 

До 50 балів 

  

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ Стандарти освіти (Освітньо-професійна програма); 

▪ Навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ Програму навчальної дисципліни;  

▪ Робочу програму навчальної дисципліни для денної форм навчання; 

▪ Семестровий план; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) 

і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів (збірники тестових завдань); 

▪ Завдання для модульного контролю знань; 

▪ Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять; 

▪ Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

▪ Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал 

тощо. 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Проблемні лекції 

Проблемна лекція з теми 1 "Значення контролінгу на підприємстві". 

Проблемна лекція з теми 3 "Формування центрів відповідальності". 

Проблемна лекція теми 4 "Методи обліку витрат". 

Проблемна лекція з теми 7. "Бюджетний контроль та управління за відхиленнями" 

Проблемна лекція з теми 14 "Прийняття рішень на основі аналізу CVP " 
 

Робота в малих групах 

Робота в малих групах при класифікуванні витрат підприємства  

(практичне заняття за темою 2)  

Робота в малих групах при прийнятті рішень на основі релевантної інформації 

(практичне заняття за темою 8)  

Робота в малих групах при застосуванні аналізу CVP (практичне заняття за темою 14)  
 

Семінари-дискусії 

Дискусія з питання 

"Передумови виникнення контролінгу на підприємствах різних сфер діяльності" 

(семінарське заняття за темою 1) 

Мозкові атаки 

Проблемна ситуація щодо прийняття управлінських рішень на підставі визначення 

релевантних витрат 

(за темою 15) 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри економіки та 

менеджменту, факультет управління фінансами 

та бізнесу з навчальної дисципліни 

1 2 
▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

▪ Міністерство доходів і зборів України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪  Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Державний комітет України з питань  регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

▪ Державний комітет статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  

http://www.niss.gov.ua  

▪ Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

▪ Сайт Кабінету Міністрів України. 

http://www.kmu.gov.ua/control  

▪ Сайт Львівської обласної ради. 

http://www.kmu.gov.ua/control 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань 

державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

▪ Портал Центру політико-правових реформ 

http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Портал Інституту соціології Національної академії наук 

України http://i-soc.com.ua/institute/  

▪ Інтернет-портал для управлінців 

http://www.management.com.ua  

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури.  

http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

▪ Навчальна програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни  

▪ Інші 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 
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