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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: 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.  

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 –  екзамен.  
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2. 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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3. 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 

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 
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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. 

 

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. 
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РОЗДІЛ 5.  INTERNET     CАЙТИ 

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

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

http://www.rada.gov.ua/
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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. 

 

 


