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Дисципліна вивчає: - сучасні системи управління витратами на підприємстві; 
- інструменти стратегічного та оперативного управління 

підприємством; 
- особливості прийняття управлінських рішень залежно від 

результатів діяльності підприємства. 
 

Дисципліна спрямована на здобуття таких компетентностей: 

• здатність виявляти місце контролінгу в системі прийняття управлінських рішень на 
підприємстві;  

• визначати сутність, функції, види, основні завдання та найважливіші компоненти 
контролінгу;  

• впроваджувати системи управлінського обліку і звітності, планувати необхідний 
рівень їх організаційного та інформаційного забезпечення;  

• демонструвати знання особливостей управління витратами у системі контролінгу, 
визначати собівартість продукції та послуг за різними методами та способами 
калькулювання;  

• застосовувати технології бюджетування для фінансового планування на підприємстві, 
розробляти окремі види бюджетів, контролювати їх виконання та аналізувати 
відхилення;  

• застосовувати широкий діапазон інструментів оперативного та стратегічного 
контролінгу для вирішення різних завдань розвитку підприємства;  

• здійснювати експертну діагностику фінансово-господарського стану, ресурсних 
складових та результативності діяльності підприємства;  

• організовувати організаційну та інформаційну підтримку контролінгу; 
• обґрунтовувати ресурсне забезпечення впровадження контролінгу в державних 

установах, будувати систему інформаційного забезпечення контролінгу державних 
установ. 

 

Пререквізити: вивчення цієї дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як 
«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік» тощо. 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна, заочна, дистанційна 

Форма поточного контролю: розв’язання задач (60 балів), презентація (5 балів), есе (5 
балів), контрольна робота (тестування – 30 балів) 

Форма підсумкового контролю: письмовий іспит (100 балів) 
 
Основні інформаційні джерела: 

1. Брітченко І. Г. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. - Рівне : 
Волинські обереги, 2015. - 279 с. 

2. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого 
самоврядування : навч. посіб. / Івашова Л. М., Антонов А. В., Борисенко О. П. ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Вид. 3-тє, перероб. і допов. - Миколаїв : 
Ємельянова Т. В. [вид.], 2015. - 175 с. 
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3. Контролінг: навч. посібник / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
– К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.* 

4. Піжук О. І. Контролінг в управлінні підприємством : навч. посіб. / Піжук О. І., Бодров 
В. Г., Минчинська І. В. ; за заг. ред. О.І. Піжук; Ун-т держ. фіск. служби України. - 
Ірпінь : Ун-т держ. фіск. служби України, 2019. - 441 с. 

5. Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Войнаренко, Л. П. 
Радецька, Л. В. Овод. - Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363 с. 

* курсивом виділені джерела, представлені у бібліотеці КНТЕУ. 
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Зміст тем: 

Тема 1. Контролінг та його економічна природа 
Сутність контролінгу, його мета, завдання, функції та принципи. Історичні 

передумови та етапи становлення контролінгу. Формування обліково-аналітичної школи 
контролінгу та школи управління (менеджменту), сучасні тенденції їх уніфікації. 
Особливості розвитку контролінгу в Україні. Характеристика сучасних концепцій 
контролінгу. Основні національні моделі контролінгу (американська, німецька, японська) та 
їх особливості. 

Тема 2. Систематизація об’єктів контролінгу та їх характеристика 
Систематизація об’єктів контролінгу за його підсистемами, функціональними 

напрямами (видами) та показниками діяльності підприємства. Сутність витрат як об’єкту 
контролінгу та їх класифікація. Зміст та особливості застосування окремих методів 
управління витратами: стандарт-костинг (standard costs) , директ-костинг (direct costs), АВС, 
таргет-костинг (target costing), кайзен-костинг (kaizen costing), кост-кілінг (cost-killing), метод 
на основі концепції «точно в строк» (Just in Time) тощо. 

Тема 3. Інформаційне забезпечення контролінгу 
Сутність та властивості контролінгової інформації. Сутність, мета та задачі 

інформаційного забезпечення контролінгу. Джерела контролінгової інформації: внутрішні та 
зовнішні, облікові та позаоблікові. Методи систематизації та надання контролінгової 
інформації менеджерам підприємства. Сутність фінансової структури підприємства та її 
основні елементи. Відмінності між фінансовою та організаційною структурою підприємства. 
Сутність та основні вимоги до управлінського обліку як складової системи інформаційного 
забезпечення контролінгу. Сутність та значення управлінської звітності у системі 
контролінгу. 
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Тема 4. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень Методичний 
інструментарій контролінгу 

Класифікація управлінських рішень для цілей контролінгу. Завдання контролінгу при 
використанні різних підходів ухвалення управлінських рішень. Основні чинники, які 
повинен враховувати контролер в процесі прийняття управлінських рішень. Критерії оцінки 
ефективності прийняття управлінських рішень. Систематизація інструментарію контролінгу. 
Основні інструменти стратегічного та операційного контролінгу. Управління досягненнями  
як сучасна концепція управління. 

Тема 5. Контролінг у системі економічної діагностики діяльності підприємства 
Сутність, мета та завдання економічної діагностики господарської діяльності 

підприємства. Місце економічної діагностики в системі контролінгу. Напрями економічної 
діагностики: конкурентного середовища, конкурентоспроможності, фінансово-майнового 
стану, економічної безпеки, потенціалу розвитку. Методи економічної діагностики. Методи 
ранжування об’єктів контролінгу в процесі порівняльної їх діагностики. Поняття експрес- та 
фундаментальної діагностики господарської діяльності підприємства, умови їх застосування, 
особливості інформаційного забезпечення. Систематизація індикаторів економічної 
діагностики. 

Тема 6. Система бюджетування на підприємстві 
Сутність та класифікація бюджетів підприємства. Особливості бюджетів як виду 

планових документів. Сутність, цілі та завдання бюджетування підприємства. 
Характеристика окремих підходів до бюджетування. Основні принципи бюджетування 
підприємств. Переваги та недоліки бюджетування як управлінської технології. Проблеми 
впровадження бюджетування. Характеристика моделей бюджетування. Поняття бюджетної 
структури підприємства та етапи її проектування. Умови впровадження та технологія 
бюджетування. 

Тема 7. Організація та інформатизація контролінгу на підприємстві 
Етапи впровадження контролінгу на підприємстві. Аутсорсинг, косорсинг та 

інсорсинг  впровадження контролінгу. Характеристика найпоширеніших підходів до 
впровадження контролінгу: «малими кроками», «бомбометання», «планована еволюція». 
Переваги та недоліки створення служби контролінгу. Склад служби контролінгу 
підприємства. Економічні та соціальні результати впровадження контролінгу на 
підприємстві. Сутність інформатизації контролінгу на підприємстві. Класифікація 
автоматизованих інформаційних систем контролінгу. 

Тема 8. Контролінг в системі державного управління 
Сутність, цілі та завдання адміністративного контролінгу. Передумови впровадження 

адміністративного контролінгу. Централізована та децентралізована форми 
адміністративного контролінгу. Адміністративні послуги як об’єкт контролінгу. Контролінг 
в системі інформаційного забезпечення діяльності державних установ. Особливості 
управлінського обліку та звітності державних установ. Характеристика системи державних 
статистичних спостережень. Сутність, цілі, завдання державного бюджетування. Організація 
реалізації функцій адміністративного контролінгу в державних установах. 
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Структура дисципліни, розподіл годин та бальна оцінка 

Назва теми 

Кількість годин 
Бальна 
оцінка 

Всього З них 
годин/ 
кред лекції практ. 

заняття 
самостійна 

робота 
1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Контролінг та його економічна 
природа 20 2 2 16 6 

Тема 2. Систематизація об’єктів 
контролінгу та їх характеристика 20 2 2 16 6 

Тема 3. Інформаційне забезпечення 
контролінгу 20 2 2 16 6 

Тема 4. Контролінг у системі прийняття 
управлінських рішень Методичний 
інструментарій контролінгу 

22 2 2 18 8 

Тема 5. Контролінг у системі 
економічної діагностики діяльності 
підприємства 

28 4 4 20 10 

Тема 6. Система бюджетування на 
підприємстві 28 4 4 20 10 

Тема 7. Організація та інформатизація 
контролінгу на підприємстві 22 2 2 18 8 

Тема 8. Контролінг в системі 
державного управління 20 2 2 16 6 

Індивідуальна робота студента     40 
Всього 180/6 20 20 140 100 

 

Порядок відпрацювання пропущених занять 

Пропущені студентом практичні заняття відпрацьовуються шляхом захисту заздалегідь 
виконаного завдання викладачу під час консультаційних годин. Розклад консультаційних 
годин розміщено за посиланням: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk 
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