
КОНТРОЛІНГ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета курсу – полягає у створенні необхідних умов для підвищення 
професійної майстерності суб’єктів підприємницької діяльності в управління 
ресурсами підприємства в умовах нестабільності як зовнішніх, так і внутрішніх 
чинників.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка 
підприємства, Основи підприємництва, Аудит, Економічний аналіз, 
Управлінський облік тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань 
сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в 
системі контролінгу; опанування методології оперативного і стратегічного 
контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів; формування практичних 
навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, 
проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та 
підтримки прийняття управлінських рішень. 

Програмні результати навчання: 
знати: професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 
моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і 
знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки;  
вміти: проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 
показники які характеризують результативність їх діяльності; здійснювати 
планування, координувати дії та контролювати процес формування й 
використання матеріальних, інформаційних, фінансових потоків підприємства 
та виробничий процес на підприємстві; 
володіти: методами та навичками контролінгу в підприємницькій діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Сутність контролінгу 
як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві. 
Чинники виникнення контролінгу. Основна мета контролінгу. Функції 
контролінгу. Основні концепції контролінгу. Місце контролінгу в системі 
управління підприємством. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління 
підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного 
контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу. Система планування та 
бюджетування на підприємстві. Планування, його цілі, види, ієрархія планів на 
підприємстві. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття 
про бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємстві, їх 
зміст та взаємозв’язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет 
виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на оплату 



праці, бюджет загально виробничих витрат, бюджет цехової собівартості 
продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат і 
прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі , методика розробки. Гнучкі та 
фіксовані бюджети. Сфера застосування різних типів бюджетів, особливості 
залежно від центрів відповідальності. Методичний інструментарій 
оперативного контролінгу. Економічний аналіз як база прийняття 
управлінських рішень. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в 
системі контролінгу. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 
контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів 
відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів 
діяльності підприємства від встановлених відхилень. Методи оперативного 
контролінгу. Методи поділу витрат на постійні і змінні залежно від обсягу 
випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод 
найменших квадратів. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від 
планових. Класифікація відхилень. Модель «витрати-обсяг-прибуток». Вихідні 
умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний 
прибуток. Ефект операційного лівериджу. Поняття та методика проведення 
АВС-аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація 
обсягу замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Функціонально-
вартісний аналіз. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 
підприємства. Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-
господарського стану підприємства. Характеристика джерел інформації для 
експертної діагностики. Методи стратегічної діагностики. Види стратегій 
підприємства як об’єкт стратегічної діагностики. Сутність і методи стратегій 
діагностики підприємств. Методи діагностики стратегічних позицій 
підприємства: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і 
загрози. Діагностика за слабкими сигналами. Методи оперативної діагностики. 
Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з 
управління ризиками. Контролінг інвестиційних проектів. Поняття про 
контролінг інвестиційних проектів на підприємстві. Місце контролінгу 
інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу фінансово-
господарської діяльності підприємства. Мета та завдання контролінгу 
інвестиційних проектів. Функції контролінгу інвестиційних проектів: 
моніторинг, аналіз, контроль та координація. Принципи контролінгу 
інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу. 
Традиційні критерії: окупність, рентабельність. Критерії з оцінки 
дисконтуванням грошових потоків: чиста приведена вартість, внутрішня норма 
доходності, ануїтет, індекс прибутковості та приведена окупність. Критерії 
оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності: метод кращого стану, 
метод прийняття рішень без числових значень ймовірності використання, метод 
ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод достовірних еквівалентів. 
Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи. Процес 



реалізації контролінгу інвестиційних проектів. Організаційна стадія процесу 
контролінгу інвестиційних проектів. Глобальна та локальні організаційно-
інформаційні моделі контролінгу інвестиційних проектів. Дослідна стадія 
процесу контролінгу інвестиційних проектів: контролінг передінвестиційної 
фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної. Узагальнююча 
стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів. Організаційно-методичні 
основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві. 
Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби 
контролінгу в організаційній структурі підприємства. Вимоги до створення 
служби контролінгу. Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції 
начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського 
обліку, фахівця з інформаційних систем. Інформаційні потоки на підприємстві в 
системі контролінгу. Вимоги до інформацій в системі контролінгу. Механізм 
впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством. 
Дослідження системи управління підприємством. Формування центрів 
відповідальності і розробка нормативів. Методи збору та обробки даних 
службою контролінгу. Формування аналітичного і регулятивного блоку в 
системі контролінгу. Організація управлінського обліку в системі контролінгу. 
Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання 
управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського 
обліку. Облік за фактичною собівартістю. Мета, область застосування, переваги 
системи стандарт-кост. Нормативні та бюджетні витрати. Нормативні прямі 
матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні загально 
виробничі витрати. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення 
завдань контролінгу. Особливості та порядок організації обліку витрат і 
результатів в системі директ-костінг. Оцінка методів управлінського обліку для 
вирішення завдань контролінгу. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


