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Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 

Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний вівторок з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Цегельник Н.І. – кожну середу з 11.00 до 12.00, ауд. 91 

Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 17:00 до 19:00 
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http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Однією з причин виникнення кризових ситуацій на багатьох українських 

підприємствах є низький рівень менеджменту. Дослідження організації системи 

контролінгу є надзвичайно актуальним, оскільки результативно організована служба 

контролінгу на підприємстві може стати основою системи прийняття, реалізації, 

контролю та аналізу управлінських рішень. Крім того, концепція економічного 

управління підприємством спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов’язаних 

з головною метою діяльності підприємства – отриманням прибутку. Для виживання в 

сучасних умовах ведення бізнесу потрібно чітко розуміти і прогнозувати напрями 

розвитку підприємства, загрози і шляхи їх подолання. Саме фінансовий контролінг є 

тією системою управління, яка забезпечує гнучкість і надійність функціонування 

суб’єкта господарювання, оскільки дає можливість планувати діяльність, ставити як 

короткострокові, так і довгострокові цілі менеджменту і контролювати результати.  

Також контролінг – це функціонально відособлений напрям економічної роботи 

на підприємстві, пов’язаний із реалізацією фінансово-економічної функції в системі 

менеджменту для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень. 

Тому навчальна дисципліна «Контролінг в управлінні бізнесом» є важливою для 

одержання компетентностей фахівців з обліку і оподаткування щодо формування 

системи інформаційних ресурсів, які відображають всі сторони діяльності суб’єктів 

господарювання.  

 

 

2. Мета  

Мета навчальної дисципліни «Контролінг в управлінні бізнесом»:   

– здобуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок із 

концептуальних засад управління сучасним підприємством на основі принципів 

контролінгу, координації і спрямування діяльності різних служб та підрозділів 

підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей;  

– формування теоретичного базису щодо розуміння основних концептуальних 

підходів в системі контролінгу;  

– вивчення та опрацювання основних методологічних підходів щодо 

моделювання системи контролінгу. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає:  

 формування теоретичного базису щодо розуміння фундаментальних 

категорій управління ресурсами підприємства; 

 одержання знань щодо методичних підходів до формування та прийняття 

ефективних управлінських рішень на підприємстві;  

 формування у студентів системних знань з концептуальних принципів 

управління підприємством для досягнення оперативних та стратегічних цілей на 

засадах контролінгу;  

 формування здатності у студентів використовувати наукові досягнення в 

області контролінгу для впровадження їх в систему менеджменту підприємства;  

 навчитися ранжувати, обробляти та аналізувати інформаційні потоки з метою 

визначення їх актуальності для прийняття ефективних управлінських рішень;  

 навчитися створювати ефективний механізм функціонування системи 

контролінгу на підприємстві. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

(загальної  підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 3 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 150 

Освітня програма  

«Облік і оподаткування» 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

10 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

5, самостійна робота 

студента – 10 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

40 год. 8 год. 

Самостійна робота 

100 год. 136 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 50/100 для заочної 

форми навчання – 14/136. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти 

оволодіють такими компетентностями: 

 інтегральна:  

 здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі контролінгу або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог;  

 загальні компетентності:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

 спеціальні (фахові, предметні) компетентності забезпечують здатність: 

 до діагностування стану фінансових систем; 

 застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач; 

 застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання 

та обробки даних у сфері управління; 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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 складати та аналізувати фінансову звітність; 

 виконувати контрольні функції у сфері управління. 

Предмет  – методи і засоби створення та ефективного використання системи 

контролінгу на підприємстві в ринкових умовах.  

Об'єкт вивчення дисципліни – система управління витратами і прибутком на 

підприємстві в ринкових умовах.  

Завдання – оволодіння знаннями з концепції контролінгу та навичками 

використання методів контролінгу в управлінні підприємством для забезпечення його 

прибутковості на основі прийняття ефективних управлінських рішень.  

Важливість питань, що розглядаються в даній дисципліні, полягає в 

необхідності знань основних принципів, сутності і методик контролінгу, організації 

системи контролінгу на підприємстві, чинників впливу його на ефективність 

діяльності підприємства.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і 

практичних занять. Велике значення під час вивчення і закріплення знань має 

самостійна робота студентів над спеціальною літературою, конспектами, вправами. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

 мати уявлення:  

 про основні принципи функціонування системи контролінгу на підприємстві;  

 про основні теорії управління ресурсами підприємства;  

 про основні принципи, методи та способи обробки інформації;  

 про основні концептуальні положення формування системи контролінгу.  

 знати:  

- об’єкт і предмет контролінгу;  

- теоретичний базис функціонування системи контролінгу на підприємстві;  

- правову основу забезпечення функціонування системи контролінгу;  

- види та особливості функціонування контролінгу;  

- теоретико-методичний інструментарій контролінгу при оперативному 

проведенні аналітичних досліджень результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства;  

- механізми функціонування конролінгу в системі менеджменту підприємства  

 вміти: 

 використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній діяльності;  

 оцінювати причини відхилень у системі управління інформацією;  

 розробляти рекомендації щодо ефективних управлінських рішень на засадах 

контролінгу;  

 використовувати набуті знання з методології контролінгу в системі управління 

ресурсами підприємства (фінансовими, кадровими, інформаційними);  

 формувати механізм функціонування системи контролінгу. 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 
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Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Контролінг в управлінні бізнесом»  

відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних 

і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР 04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР 05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 

вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 
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господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР 07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень.  

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту, 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Сутність, об’єкти та організаційні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

Тема 1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством  

Сутність контролінгу, його головна мета, функції. Чинники виникнення 

контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок 

контролінгу з іншими функціями управління. Структура та змістовна характеристика 

розділів контролінгу. Види контролінгу: стратегічний та оперативний. Сутність та 

мета стратегічного контролінгу. Орієнтація, цілі та головні задачі стратегічного 

контролінгу. Сутність, цілі, головні завдання оперативного контролінгу. Порівняльна 

характеристика стратегічного і оперативного контролінгу. 
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Тема 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація  

Об'єкти контролінгу: витрати, центри відповідальності, види господарчої 

діяльності підприємства. Класифікація витрат за напрямами: для калькуляції і 

визначення фінансових результатів, для прийняття управлінських рішень, для 

контролю й регулювання. Характеристика груп витрат першого напряму: виробничі і 

невиробничі витрати, вичерпані і невичерпані витрати, прямі і непрямі витрати, 

основні і накладні витрати, собівартість продукції і витрати періоду. Характеристика 

витрат для прийняття рішень: релевантні і не релевантні, постійні і змінні, дійсні й 

альтернативні, інкрементні і маржинальні. 

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві  

Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві. Етапи 

створення служби контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 

підприємства. Структура і склад служби контролінгу 

Модуль ІІ. Основні функціональні складові системи контролінгу на 

підприємстві 

Тема 1. Управлінський облік як основа контролінгу 

Сутність і завдання управлінського обліку. Принципи організації 

управлінського обліку. Відмінність управлінського обліку від фінансового. Функції 

управлінського обліку. Системи управлінського обліку: систематичний та 

проблемний облік, моністична та автономна системи, система обліку фактичних і 

стандартних витрат, система повних і часткових витрат. Принципи організації 

управлінського обліку. Метод управлінського обліку. Сутність обліку витрат. Основні 

завдання обліку витрат. Об'єкти обліку витрат, фактори, що впливають на вибір 

об'єкта обліку витрат на підприємстві. Калькулювання витрат, його призначення, 

об'єкти калькулювання, основні групи калькуляційних одиниць. 

Тема 2. Бюджетування як інструмент контролінгу 

Цілі і завдання бюджетування. Підходи до складання бюджетів: прирістне 

бюджетування, бюджетування "з нуля". Види бюджетів на підприємстві, їх зміст та 

взаємозв'язок. Процес бюджетування. "Гнучкі" бюджети, їх значення в контролінгу. 

Бюджетний контроль та управління за відхиленнями. Види відхилень. Ефективність і 

результативність діяльності підприємства на підставі оцінки відхилень. 

Тема 3. Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 

Цілі та завдання контролінгу інвестицій. Методи інвестиційних розрахунків. 

Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу, їх класифікація, переваги і 

недоліки, умови застосування. Контролінг інвестицій в необоротні активи. Контролінг 

інвестицій в приріст оборотних активів. Контролінг інвестицій в робочу силу. 

Контролінг інноваційної діяльності підприємств. Контролінг джерел інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств. 

Тема 4. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 

Мета і завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 

Роль діагностики в управлінні підприємством. Джерела інформації для експертної 

діагностики. Методи стратегічної діагностики (SWOT-аналіз; матриця Бостонської 

консультативної групи /БКГ/; матриця Мак-Кінсі; конкурентний аналіз за Портером; 

діагностика за кволими сигналами; таблиця Витрати-Випуск). Методи оперативної 

діагностики (аналіз фінансового стану; аналіз беззбитковості; збалансована система 

показників; аналіз матеріальних потоків; аналіз інформаційних потоків; аналіз ризиків 

та управління ризиками). Метод Монте-Карло, аналіз сценаріїв. 
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Модуль ІІІ. Контролінг в системі прийняття управлінських рішень 

Тема 1. Методичний інструментарій оперативного контролінгу  

Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Аналіз відхилень 

– основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Методи аналізу 

відхилень фактичних результатів від планових. Методи оперативного контролінгу та 

їх характеристика. Методи диференціації витрат. Модель «витрати – обсяг – 

прибуток» та аналіз їх взаємозв’язку. Поняття та методика проведення АВС – аналізу 

та аналізу «вузьких місць» на підприємстві. Ефект операційного левериджу.  

Тема 2. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу  

Поняття про управлінські рішення, їх класифікація, типи. Процес і методи 

розробки і прийняття рішення. Особливості прийняття управлінських рішень в 

контролінгу. Прийняття рішень на основі релевантної інформації. Прийняття рішень 

на основі аналізу "витрати – обсяг – прибуток" (CVP). Визначення беззбитковості для 

одного виду і для декількох видів продукції. Графіки беззбитковості, прибутку і 

обсягу, маржинального доходу. 

 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Сутність, об’єкти та 

організаційні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

45 3 12 30 

1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні 

підприємством 

15 1 4 10 

2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація 15 1 4 10 

3. Організаційно-методичні основи створення 

системи контролінгу на підприємстві 

15 1 4 10 

Змістовий модуль ІІ. Основні функціональні складові 

системи контролінгу на підприємстві 

75 5 20 50 

1. Управлінський облік як основа контролінгу 15 1 4 10 

2. Бюджетування як інструмент контролінгу 21 1 6 14 

3. Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств  

15 1 4 10 

4. Експертна діагностика фінансово-господарського 

стану підприємства 

24 2 6 16 

Змістовий модуль ІІІ. Контролінг в системі 

прийняття управлінських рішень  

30 2 8 20 

1. Методичний інструментарій оперативного 

контролінгу  

15 1 4 10 

2. Методи прийняття управлінських рішень в 

контролінгу 

15 1 4 10 

Всього годин 150 10 40 100 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Сутність, об’єкти та 

організаційні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

49 2 2 45 

1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні 

підприємством 

17 1 1 15 

2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація 15 15 

3. Організаційно-методичні основи створення 

системи контролінгу на підприємстві 

17 1 1 15 

Змістовий модуль ІІ. Основні функціональні складові 

системи контролінгу на підприємстві 

68 3 4 61 

1. Управлінський облік як основа контролінгу 18 
2 

1 15 

2. Бюджетування як інструмент контролінгу 16 1 15 

3. Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств  

17 1 1 15 

4. Експертна діагностика фінансово-господарського 

стану підприємства 

17 1 16 

Змістовий модуль ІІІ. Контролінг в системі 

прийняття управлінських рішень  

33 1 2 30 

1. Методичний інструментарій оперативного 

контролінгу  

17 1 1 15 

2. Методи прийняття управлінських рішень в 

контролінгу 

16 1 15 

Всього годин 150 6 8 136 

 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1.  Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством  

1.1. Поняття про контролінг та його сутність.  

1.2. Основні функції контролінгу.  

1.3. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу. 

Лекція 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація  

2.1 Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу.  

2.2. Класифікація витрат. 

2.3. Собівартість продукції та її види. 

2.4. Основні показники фінансової діяльності підприємства.  

Лекція 3. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 
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підприємстві  

3.1. Організаційне забезпечення управління системою контролінгу.  

3.2. Варіанти організації служби контролінгу на підприємстві.  

3.3. Місце і роль контролера в діяльності підприємства  

3.4. Вимоги до інформаційного забезпечення системи контролінгу  

Лекція 4. Управлінський облік як основа контролінгу 

4.1. Завдання і функції управлінського обліку.  

4.2. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення 

завдань контролінгу. 

4.3. Особливості обліку за фактичною собівартістю  

4.4. Особливості обліку за нормативною собівартістю.  

Лекція  5. Бюджетування як інструмент контролінгу 

5.1. Види бюджетів, їх характеристика та сфера застосування.  

5.2. Методика складання бюджетів. 

5.3. Особливості в методиці розрахунку впливу факторів на відхилення змінних 

і постійних витрат 

Лекція 6. Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 

6.1. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів. 

6.2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.  

6.3. Критерії з дисконтування грошових потоків.  

6.4. Критерії в умовах ризику і невизначеності. 

6.5. Контролінг інноваційної діяльності підприємств.  

6.6. Контролінг джерел інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. 

Лекція 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства 

7.1 Методи діагностики ефективності стратегій підприємства.  

7.2. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства  

7.3. Аналіз фінансового стану підприємства 

Лекція 8. Методичний інструментарій оперативного контролінгу  

8.1. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових.  

8.2. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика.  

8.3.Модель «витрати – обсяг – прибуток» та аналіз їх взаємозв’язку  

Лекція 9. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу  

9.1. Класифікація управлінських рішень  

9.2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень.  

9.3. Критерії прийняття рішень щодо обсягу і структури випуску  

9.4. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні  

9.5. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на 

підприємстві. 

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання 

контролінгу на підприємстві, проводити аналіз і обґрунтовувати висновки про його 

ефективність. 

 

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 



 
14 

Завдання 1.  Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством  

1.1. Поняття про контролінг та його сутність.  

1.2. Основні функції контролінгу.  

1.3. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу. 

1.4. Вплив контролінгу в системі стратегічного менеджменту. 

Завдання 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація  

2.1 Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу.  

2.2. Класифікація витрат. 

2.3. Собівартість продукції та її види. 

2.4. Основні показники фінансової діяльності підприємства.  

2.5. Формування витрат за місцями виникнення , центрами витрат та центрами 

відповідальності. 

Завдання 3. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу 

на підприємстві  

3.1. Організаційне забезпечення управління системою контролінгу.  

3.2. Варіанти організації служби контролінгу на підприємстві.  

3.3. Місце і роль контролера в діяльності підприємства  

3.4. Вимоги до інформаційного забезпечення системи контролінгу. 

3.5. Впровадження служби контролінгу на підприємствах з різними типами 

організаційних структурах управління. 

Завдання 4. Управлінський облік як основа контролінгу 

4.1. Завдання і функції управлінського обліку.  

4.2. Класифікація методів управлінського обліку. 

4.3. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення 

завдань контролінгу. 

4.4. Особливості обліку за фактичною собівартістю  

4.5. Особливості обліку за нормативною собівартістю.  

4.6. Особливості обліку за справедливою вартістю. 

Завдання 5. Бюджетування як інструмент контролінгу 

5.1. Види бюджетів, їх характеристика та сфера застосування.  

5.2. Методика складання бюджетів. 

5.3. Особливості в методиці розрахунку впливу факторів на відхилення змінних 

і постійних витрат. 

5.4. Бюджетний контроль та управління за відхиленнями. 

Завдання 6. Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 

6.1. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів. 

6.2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.  

6.3. Критерії з дисконтування грошових потоків.  

6.4. Критерії в умовах ризику і невизначеності. 

6.5. Контролінг інноваційної діяльності підприємств.  

6.6. Контролінг джерел інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. 

6.7. Методи інвестиційних розрахунків. 

Завдання 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства 

7.1. Джерела інформації для експертної діагностики. 

7.2. Методи діагностики ефективності стратегій підприємства.  

7.3. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства. 

7.4. Аналіз фінансового стану підприємства. 



 
15 

Завдання 8. Методичний інструментарій оперативного контролінгу  

8.1. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових.  

8.2. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика.  

8.3.Модель «витрати – обсяг – прибуток» та аналіз їх взаємозв’язку. 

8.4. Методи диференціації витрат. 

Завдання 9. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу  

9.1. Вивчення запитів користувачів інформації, збір та обробка інформації. 

9.2. Класифікація управлінських рішень  

9.3. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень.  

9.4. Критерії прийняття рішень щодо обсягу і структури випуску  

9.5. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні  

9.6. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на 

підприємстві. 

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 

на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме 

розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, обґрунтування висновків 

щодо стану системи фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 

і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 

вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 

різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок. 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством  

1. Сутність контролінгу, його головна мета, функції.  

2. Чинники виникнення контролінгу.  

3. Роль контролінгу в системі управління підприємством.  

4. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління.  

5. Структура та змістовна характеристика розділів контролінгу.  

6. Види контролінгу: стратегічний та оперативний.  

7. Сутність та мета стратегічного контролінгу.  

8. Орієнтація, цілі та головні задачі стратегічного контролінгу. 

9. Сутність, цілі, головні завдання оперативного контролінгу.  

10. Порівняльна характеристика стратегічного і оперативного контролінгу. 

Тема 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація  

1. Об'єкти контролінгу: витрати, центри відповідальності, види господарчої 

діяльності підприємства.  

2. Класифікація витрат за напрямами: для калькуляції і визначення фінансових 
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результатів, для прийняття управлінських рішень, для контролю й регулювання.  

3. Характеристика груп витрат першого напряму: виробничі і невиробничі 

витрати, вичерпані і невичерпані витрати, прямі і непрямі витрати, основні і накладні 

витрати, собівартість продукції і витрати періоду.  

4. Характеристика витрат для прийняття рішень: релевантні і не релевантні, 

постійні і змінні, дійсні й альтернативні, інкрементні і маржинальні. 

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві  

1. Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві.  

2. Етапи створення служби контролінгу.  

3. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.  

4. Структура і склад служби контролінгу 

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу 

1. Сутність і завдання управлінського обліку.  

2. Принципи організації управлінського обліку.  

3. Відмінність управлінського обліку від фінансового.  

4. Функції управлінського обліку.  

5. Системи управлінського обліку: систематичний та проблемний облік, 

моністична та автономна системи, система обліку фактичних і стандартних витрат, 

система повних і часткових витрат.  

6. Принципи організації управлінського обліку. 

7. Метод управлінського обліку.  

8. Сутність обліку витрат.  

9. Основні завдання обліку витрат.  

10. Об'єкти обліку витрат, фактори, що впливають на вибір об'єкта обліку 

витрат на підприємстві.  

11. Калькулювання витрат, його призначення, об'єкти калькулювання, основні 

групи калькуляційних одиниць. 

Тема 5. Бюджетування як інструмент контролінгу 

1. Цілі і завдання бюджетування.  

2. Підходи до складання бюджетів: прирістне бюджетування, бюджетування "з 

нуля".  

3. Види бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв'язок.  

4. Процес бюджетування.  

5. "Гнучкі" бюджети, їх значення в контролінгу.  

6. Бюджетний контроль та управління за відхиленнями.  

7. Види відхилень.  

8. Ефективність і результативність діяльності підприємства на підставі оцінки 

відхилень. 

Тема 6.  Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 

1. Цілі та завдання контролінгу інвестицій.  

2. Методи інвестиційних розрахунків.  

3. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу, їх класифікація, 

переваги і недоліки, умови застосування.  

4. Контролінг інвестицій в необоротні активи.  

5. Контролінг інвестицій в приріст оборотних активів.  

6. Контролінг інвестицій в робочу силу.  

7. Контролінг інноваційної діяльності підприємств.  
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8. Контролінг джерел інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. 

Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 

1. Мета і завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства.  

2. Роль діагностики в управлінні підприємством.  

3. Джерела інформації для експертної діагностики.  

4. Методи стратегічної діагностики (SWOT-аналіз; матриця Бостонської 

консультативної групи /БКГ/; матриця Мак-Кінсі; конкурентний аналіз за Портером; 

діагностика за кволими сигналами; таблиця Витрати-Випуск).  

5. Методи оперативної діагностики (аналіз фінансового стану; аналіз 

беззбитковості; збалансована система показників; аналіз матеріальних потоків; аналіз 

інформаційних потоків; аналіз ризиків та управління ризиками).  

6. Метод Монте-Карло, аналіз сценаріїв. 

Тема 8. Методичний інструментарій оперативного контролінгу  

1. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень.  

2. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів 

відповідальності.  

3. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових.  

4. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика.  

5. Методи диференціації витрат. Модель «витрати – обсяг – прибуток» та 

аналіз їх взаємозв’язку.  

6. Поняття та методика проведення АВС – аналізу та аналізу «вузьких місць» 

на підприємстві.  

7. Ефект операційного левериджу.  

Тема 9. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу  

1. Поняття про управлінські рішення, їх класифікація, типи.  

2. Процес і методи розробки і прийняття рішення.  

3. Особливості прийняття управлінських рішень в контролінгу.  

4. Прийняття рішень на основі релевантної інформації.  

5. Прийняття рішень на основі аналізу "витрати – обсяг – прибуток" (CVP).  

6. Визначення беззбитковості для одного виду і для декількох видів продукції.  

7. Графіки беззбитковості, прибутку і обсягу, маржинального доходу. 

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  

- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 

додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  
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- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

 

6.6.2. Теми рефератів, контрольних робіт та презентацій для самостійної 

підготовки в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять 

з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. У чому полягає сутність контролінгу? 

2. Які особливості розвитку контролінгу у Західній Європі та країнах 

американського континенту? 

3. Визначте причини, які спричинили інтерес до контролінгу. 

4. Чи можна поставити знак рівності між поняттями «управлінський облік», 

«контролінг», «внутрішньогосподарський облік»? 

5. Які основні етапи розвитку контролінгу? 

6. Вказати, що є предметом контролінгу та які його об’єкти. 

7. Яке значення контролінгу для управління бізнесом? 

8. Дати визначення контролінгу, розкрити його мету і завдання 

функціонування. 

9. Дати порівняльну характеристику методів оперативного і стратегічного 

контролінгу. 

10. Які об’єктивні передумови виникнення контролінгу? 

11. Чому контролінг вважають одним із засобів, інструментів і одночасно 

складовою частиною мистецтва економічного управління? 

12. Які характерні риси і особливості сучасного бізнесу та їх вплив на 

управління? 

13. У чому перевага контролінгу над вітчизняними важелями управління 

виробничою діяльністю? 

14. У якому документі відображаються витрати підприємства? 

15. Яка різниця між поняттям «витрати» у бухгалтерському і податковому 

обліку? 

16. У чому полягає необхідність класифікації витрат? 

17. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації 

затрат? 

18. На які види поділяються затрати стосовно обсягу виробництва? 

19. У чому саме проявляються відмінності затрат, згрупованих за 

калькуляційними статтями і економічними елементами? 

20. Що таке релевантні і нерелевантні затрати? 

21. На які види поділяються затрати залежно від контролю виконання? 

22. Чим саме відрізняється повна собівартість продукції від її виробничої 

собівартості? 
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23. Дати визначення понять «центр витрат», «центр відповідальності», «центр 

прибутку», «центр виручки», «центр інвестицій». 

24. Які принципи покладено в основу класифікації центрів відповідальності? 

25. Вкажіть фактори, які впливають на вибір центрів затрат? 

26. У чому проявляється трансформація бухгалтерського обліку в частині 

формування інформації для управління? 

27. Які особливості та найбільш суттєві ознаки управлінського обліку? 

28. Що саме передувало формуванню управлінського обліку в Україні? 

29. Як класифікують існуючі методи управлінського обліку? 

30. У чому саме проявляються переваги системи «стандарт-кост» перед іншими 

методами обліку затрат на виробництво? 

31. Охарактеризуйте недоліки системи «стандарт-кост». 

32. Які особливості системи «директ-костинг»? 

33. Назвіть головні переваги і недоліки системи «директ-костинг». 

34. У яких випадках підприємство може вести облік повних затрат і 

калькулювати ціну продукції залежно від рівня її собівартості? 

35. Чи можливе застосування контролінгу за умови ведення обліку лише за 

повними затратами? 

36. Які переваги службі контролінгу надає облік сум покриття? 

37. Назвіть слабкі сторони обліку сум покриття. 

38. Що таке «бюджет», «бюджетування» і «бюджетний цикл»? 

39. Які етапи включає бюджетний цикл? 

40. Як класифікують бюджети стосовно вихідних даних та періодичності 

охоплення? 

41. Чим відрізняються оперативні бюджети від основного бюджету? 

42. Які кроки характерні для складання оперативного бюджету виробничих 

компаній? 

43. Які спільні і відмінні ризики властиві бюджетам і стандартам? 

44. В яких випадках використовуються досконалі і реальні стандарти? 

45. Які є особливості у порядку визначення відхилень за кордоном порівняно э 

вітчизняною методикою? 

46. Яка роль гнучких бюджетів у розрахунку відхилень? 

47. Які фактори впливають на відхилення прямих витрат? 

48. Які особливості у методиці розрахунку впливу факторів на відхилення 

змінних і постійних накладних витрат? 

49. Як класифікують відхилення від норм? 

50. З якою метою проводиться порівняльний аналіз? 

51. Що таке диференціація витрат і яке її застосування в контролінгу? 

52. Охарактеризуйте основні методи диференціації витрат. 

53. Що являє собою АВС — аналіз і яка сфера його застосування? 

54. Яка послідовність проведення стратегічного аналізу витрат? 

55. Що таке «точка беззбитковості» та якими способами її можна визначити? 

56. Що являє собою маржинальний дохід і яка методика розрахунку 

коефіцієнта маржинального доходу? 

57. Які існують шляхи визначення результату впливу зміни витрат, ціни та 

обсягу реалізації на прибуток? 

58. Які особливості аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» в умовах 

багатапродуктового виробництва? 
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59. Які припущення покладені в основу аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг- 

прибуток»? 

60. Що являє собою маржинальний дохід на обмежувальний фактор і коли він 

використовується? 

61. Що таке «часовий горизонт» і яка сфера дії методів контролінгу стосовно 

цього? 

62. У чому полягає кінцева мета оперативних і стратегічних методів 

контролінгу? 

63. Що саме відноситься до оперативних методів контролінгу і на які показники 

діяльності вони впливають? 

64. У чому проявляється взаємозв’язок оперативного і стратегічного 

контролінгу? 

65. З якою метою проводиться експертна діагностика фінансово-

господарського стану підприємства? 

66. Охарактеризуйте джерела інформації, які використовуються для експертної 

діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 

67. Перелічіть головні завдання, які слід вирішити при проведенні експертної 

діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 

68. Які методи стратегічної діагностики застосовуються при експертній оцінці 

фінансово-господарського стану підприємства? 

69. Назвіть найбільш поширені спеціальні методи, з допомогою яких можна 

здійснити аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. 

70. Що саме відносять до методів оперативної діагностики фінансово- 

господарського стану підприємства? 

71. Які показники покладено в основу аналізу фінансового стану підприємства? 

72. Що являє собою фінансова стійкість підприємства? 

73. У чому відмінність платоспроможності підприємства від його ліквідності та 

кредитоспроможності? 

74. Назвіть показники дебіторської і кредиторської заборгованості. 

75. Які особливості контролінгу інвестиційних проектів, що дозволяють 

виділити його серед інших різновидів контролінгу? 

76. Назвіть основні завдання контролінгу інвестиційних проектів. 

77. На яких принципах базується система інвестиційного контролінгу? 

78. Перелічіть основні функції інвестиційного контролінгу. 

79. Які критерії застосовуються на практиці для оцінки інвестиційних проектів 

у контролінгу? 

80. Назвіть традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів, їх переваги і 

недоліки. 

81. Які Вам відомі методи оцінки інвестиційних проектів в умовах 

невизначеності? 

82. Що включає в себе процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів? 

83. Чим саме відрізняються критерії з дисконтуванням грошових потоків від 

традиційних критеріїв? 

84. Дати визначення суті організаційного забезпечення системи контролінгу 

85. Пояснити порядок роботи з інформацією для забезпечення ефективних 

управлінських рішень 

86. Які вимоги висуваються до контролера? 

87. Які головні обов’язки контролерів і їх помічників? 
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88. Що саме здійснюється на стадії впровадження системи контролінгу? 

89. Яким чином відбувається оцінка наслідків діяльності? 

90. Які дії (заходи) властиві етапу вдосконалення системи контролінгу? 

91. Наскільки реальна методика організації впровадження служби контролінгу 

стосовно вітчизняних підприємств і організацій? 

92. Що Ви розумієте під прийняттям управлінського рішення? 

93. За якими ознаками класифікують управлінські рішення? 

94. Яка роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень? 

95. Які Ви знаєте підходи до прийняття управлінських рішень? 

96. Охарактеризуйте стадії процесу прийняття управлінських рішень. 

97. Які фактори впливають на прийняття управлінських рішень? 

98. Які вимоги висуваються до критеріїв прийняття управлінських рішень? 

99. Назвіть загальні критерії прийняття управлінських рішень. 

100. Що саме визначає і впливає на якість управлінського рішення? 

101. Якими критеріями користуються при прийнятті рішень стосовно обсягу і 

структури випуску продукції? 

102. Які застосовуються критерії у процесі прийняття рішення при визначенні 

нижньої межі ціни на продукцію? 

103. Які критерії прийняття рішень при ціноутворенні? 

104. Якими критеріями слід користуватися при прийнятті рішень в управлінні 

матеріальними потоками на підприємстві? 

105. Яких вимог слід дотримуватися з метою забезпечення високої якості 

управлінських рішень? 

106. Які є спільні й відмінні риси в системі управління на основі японського і 

сучасного українського менеджменту? 

107. У чому полягає особливість німецької школи прийняття управлінських 

рішень? 

 

В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 

виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Роль контролінгу в системі управління підприємством.  

2. Види контролінгу: стратегічний та оперативний.  

3. Порівняльна характеристика стратегічного і оперативного контролінгу. 
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4. Об'єкти контролінгу: витрати, центри відповідальності, види господарчої 

діяльності підприємства.  

5. Класифікація витрат за напрямами: для калькуляції і визначення фінансових 

результатів, для прийняття управлінських рішень, для контролю й регулювання.  

6. Характеристика груп витрат першого напряму: виробничі і невиробничі 

витрати, вичерпані і невичерпані витрати, прямі і непрямі витрати, основні і накладні 

витрати, собівартість продукції і витрати періоду.  

7. Характеристика витрат для прийняття рішень: релевантні і не релевантні, 

постійні і змінні, дійсні й альтернативні, інкрементні і маржинальні. 

8. Відмінність управлінського обліку від фінансового.  

9. Системи управлінського обліку: систематичний та проблемний облік, 

моністична та автономна системи, система обліку фактичних і стандартних витрат, 

система повних і часткових витрат.  

10. Об'єкти обліку витрат, фактори, що впливають на вибір об'єкта обліку 

витрат на підприємстві. 

11. Калькулювання витрат, його призначення, об'єкти калькулювання, основні 

групи калькуляційних одиниць. 

12. Підходи до складання бюджетів: прирістне бюджетування, бюджетування "з 

нуля".  

13. Види бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв'язок.  

14. Бюджетний контроль та управління за відхиленнями.  

15. Ефективність і результативність діяльності підприємства на підставі оцінки 

відхилень 

16. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу, їх класифікація, 

переваги і недоліки, умови застосування. 

17. Прийняття рішень на основі релевантної інформації.  

18. Прийняття рішень на основі аналізу "витрати – обсяг – прибуток" (CVP).  

19. Визначення беззбитковості для одного виду і для декількох видів продукції.  

20. Графіки беззбитковості, прибутку і обсягу, маржинального доходу. 

21. Структура і склад служби контролінгу. 

22. Джерела інформації для експертної діагностики.  

23. Методи стратегічної діагностики (SWOT-аналіз; матриця Бостонської 

консультативної групи /БКГ/; матриця Мак-Кінсі; конкурентний аналіз за Портером; 

діагностика за кволими сигналами; таблиця Витрати-Випуск).  

24. Методи оперативної діагностики (аналіз фінансового стану; аналіз 

беззбитковості; збалансована система показників; аналіз матеріальних потоків; аналіз 

інформаційних потоків; аналіз ризиків та управління ризиками).  

25. Метод Монте-Карло, аналіз сценаріїв. 

26. Бюджетування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства. 

 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 
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6.7.1. Методи навчання  

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 

для отримання зворотного зв’язку.  

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 
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або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

Разом 18 30 

ІІ 

1 8 12 

2 8 12 

3 8 14 

4 6 12 

Разом 30 50 

ІІІ 
1 6 10 

2 6 10 

Разом 12 20 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  
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6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань  

студентів за окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною 

дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат 
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модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 
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6.12. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 

оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 

 

Модуль І. Сутність, об’єкти та організаційні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

Тема 1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством  

1. Сутність контролінгу.  

2. Мета контролінгу. 

3. Функції контролінгу. 

4. Види контролінгу: стратегічний та оперативний.  

5. Визначте причини, які спричинили інтерес до контролінгу. 

6. Чи можна поставити знак рівності між поняттями «управлінський облік», 

«контролінг», «внутрішньогосподарський облік»? 

Тема 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація  

1. Витрати як об'єкт контролінгу. 

2. Центри відповідальності як об'єкт контролінгу. 

3. Доходи підприємства як об'єкт контролінгу. 

4. Авансовані активи як об'єкт контролінгу. 

5. Зобов’язання підприємства як об'єкт контролінгу. 

6. Показники податкових розрахунків як об'єкт контролінгу. 

7. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації 

затрат? 

8. На які види поділяються затрати стосовно обсягу виробництва? 

9. У чому саме проявляються відмінності затрат, згрупованих за 

калькуляційними статтями і економічними елементами? 

10. Що таке релевантні і нерелевантні затрати? 

11. На які види поділяються затрати залежно від контролю виконання? 

12. Чим саме відрізняється повна собівартість продукції від її виробничої 

собівартості? 

13. Дати визначення понять «центр витрат», «центр відповідальності», «центр 

прибутку», «центр виручки», «центр інвестицій». 

14. Які принципи покладено в основу класифікації центрів відповідальності? 

15. Вкажіть фактори, які впливають на вибір центрів затрат? 

16. У чому проявляється трансформація бухгалтерського обліку в частині 

формування інформації для управління? 

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві  

1. Дати визначення суті організаційного забезпечення системи контролінгу 

2. Пояснити порядок роботи з інформацією для забезпечення ефективних 

управлінських рішень 

3. Які вимоги висуваються до контролера? 

4. Які головні обов’язки контролерів і їх помічників? 

5. Що саме здійснюється на стадії впровадження системи контролінгу? 

6. Яким чином відбувається оцінка наслідків діяльності? 

7. Які дії (заходи) властиві етапу вдосконалення системи контролінгу? 

8. Наскільки реальна методика організації впровадження служби контролінгу 
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стосовно вітчизняних підприємств і організацій? 

9. Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві.  

10. Етапи створення служби контролінгу.  

11. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.  

12. Структура і склад служби контролінгу. 

Модуль ІІ. Основні функціональні складові системи контролінгу на 

підприємстві 

Тема 1. Управлінський облік як основа контролінгу 

1. Об'єкти обліку витрат, фактори, що впливають на вибір об'єкта обліку витрат 

на підприємстві.  

2. Калькулювання витрат, його призначення, об'єкти калькулювання, основні 

групи калькуляційних одиниць. 

3. Як класифікують існуючі методи управлінського обліку? 

4. У чому саме проявляються переваги системи «стандарт-кост» перед іншими 

методами обліку затрат на виробництво? 

5. Охарактеризуйте недоліки системи «стандарт-кост». 

6. Які особливості системи «директ-костинг»? 

7. Назвіть головні переваги і недоліки системи «директ-костинг». 

8. У яких випадках підприємство може вести облік повних затрат і 

калькулювати ціну продукції залежно від рівня її собівартості? 

9. Чи можливе застосування контролінгу за умови ведення обліку лише за 

повними затратами? 

10. Які переваги службі контролінгу надає облік сум покриття? 

11. Назвіть слабкі сторони обліку сум покриття. 

Тема 2. Бюджетування як інструмент контролінгу 

1. Що таке «бюджет», «бюджетування» і «бюджетний цикл»? 

2. Підходи до складання бюджетів: прирістне бюджетування, бюджетування "з 

нуля".  

3. Види бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв'язок.  

4. Які етапи включає бюджетний цикл? 

5. Як класифікують бюджети стосовно вихідних даних та періодичності 

охоплення? 

6. Чим відрізняються оперативні бюджети від основного бюджету? 

7. Які кроки характерні для складання оперативного бюджету виробничих 

компаній? 

8. Які спільні і відмінні ризики властиві бюджетам і стандартам? 

9. В яких випадках використовуються досконалі і реальні стандарти? 

10. Які є особливості у порядку визначення відхилень за кордоном порівняно э 

вітчизняною методикою? 

11. Яка роль гнучких бюджетів у розрахунку відхилень? 

12. Які фактори впливають на відхилення прямих витрат? 

13. Які особливості у методиці розрахунку впливу факторів на відхилення 

змінних і постійних накладних витрат? 

14. Як класифікують відхилення від норм? 

15. З якою метою проводиться порівняльний аналіз? 

16. Що таке диференціація витрат і яке її застосування в контролінгу? 

17. Охарактеризуйте основні методи диференціації витрат. 

18. Що являє собою АВС — аналіз і яка сфера його застосування? 
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19. Яка послідовність проведення стратегічного аналізу витрат? 

20. Що таке «точка беззбитковості» та якими способами її можна визначити? 

21. Що являє собою маржинальний дохід і яка методика розрахунку 

коефіцієнта маржинального доходу? 

22. Які існують шляхи визначення результату впливу зміни витрат, ціни та 

обсягу реалізації на прибуток? 

23. Які особливості аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» в умовах 

багатапродуктового виробництва? 

24. Які припущення покладені в основу аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг- 

прибуток»? 

25. Що являє собою маржинальний дохід на обмежувальний фактор і коли він 

використовується? 

Тема 3. Контролінг інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 

1. Методи інвестиційних розрахунків.  

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу, їх класифікація, 

переваги і недоліки, умови застосування.  

3. Контролінг інвестицій в необоротні активи.  

4. Контролінг інвестицій в приріст оборотних активів.  

5. Контролінг інвестицій в робочу силу.  

6. Контролінг інноваційної діяльності підприємств.  

7. Контролінг джерел інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. 

8. Які особливості контролінгу інвестиційних проектів, що дозволяють 

виділити його серед інших різновидів контролінгу? 

9. Назвіть основні завдання контролінгу інвестиційних проектів. 

10. На яких принципах базується система інвестиційного контролінгу? 

11. Перелічіть основні функції інвестиційного контролінгу. 

12. Які критерії застосовуються на практиці для оцінки інвестиційних проектів 

у контролінгу? 

13. Назвіть традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів, їх переваги і 

недоліки. 

14. Які Вам відомі методи оцінки інвестиційних проектів в умовах 

невизначеності? 

15. Що включає в себе процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів? 

16. Чим саме відрізняються критерії з дисконтуванням грошових потоків від 

традиційних критеріїв? 

Тема 4. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 

1. Джерела інформації для експертної діагностики.  

2. Методи стратегічної діагностики (SWOT-аналіз; матриця Бостонської 

консультативної групи /БКГ/; матриця Мак-Кінсі; конкурентний аналіз за Портером; 

діагностика за кволими сигналами; таблиця Витрати-Випуск).  

3. Методи оперативної діагностики (аналіз фінансового стану; аналіз 

беззбитковості; збалансована система показників; аналіз матеріальних потоків; аналіз 

інформаційних потоків; аналіз ризиків та управління ризиками).  

4. Метод Монте-Карло, аналіз сценаріїв. 

5. З якою метою проводиться експертна діагностика фінансово-господарського 

стану підприємства? 

6. Охарактеризуйте джерела інформації, які використовуються для експертної 

діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 
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7. Перелічіть головні завдання, які слід вирішити при проведенні експертної 

діагностики фінансово-господарського стану підприємтва. 

8. Які методи стратегічної діагностики застосовуються при експертній оцінці 

фінансово-господарського стану підприємства? 

9. Назвіть найбільш поширені спеціальні методи, з допомогою яких можна 

здійснити аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. 

10. Що саме відносять до методів оперативної діагностики фінансово- 

господарського стану підприємства? 

11. Які показники покладено в основу аналізу фінансового стану підприємства? 

12. Що являє собою фінансова стійкість підприємства? 

13. У чому відмінність платоспроможності підприємства від його ліквідності та 

кредитоспроможності? 

14. Назвіть показники дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Модуль ІІІ. Контролінг в системі прийняття управлінських рішень 

Тема 1. Методичний інструментарій оперативного контролінгу  

1. У чому полягає кінцева мета оперативних і стратегічних методів 

контролінгу? 

2. Що саме відноситься до оперативних методів контролінгу і на які показники 

діяльності вони впливають? 

3. У чому проявляється взаємозв’язок оперативного і стратегічного 

контролінгу? 

4. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень.  

5. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів 

відповідальності.  

6. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових.  

7. Горизонтальний аналіз в процесі контролінгу. 

8. Вертикальний аналіз в процесі контролінгу. 

9. Аналіз впливу факторів в процесі контролінгу. 

10. Нормативний аналіз в процесі контролінгу. 

11. Індексний аналіз в процесі контролінгу. 

Тема 2. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу  

1. Що Ви розумієте під прийняттям управлінського рішення? 

2. За якими ознаками класифікують управлінські рішення? 

3. Яка роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень? 

4. Які Ви знаєте підходи до прийняття управлінських рішень? 

5. Охарактеризуйте стадії процесу прийняття управлінських рішень. 

6. Які фактори впливають на прийняття управлінських рішень? 

7. Які вимоги висуваються до критеріїв прийняття управлінських рішень? 

8. Назвіть загальні критерії прийняття управлінських рішень. 

9. Що саме визначає і впливає на якість управлінського рішення? 

10. Якими критеріями користуються при прийнятті рішень стосовно обсягу і 

структури випуску продукції? 

11. Які застосовуються критерії у процесі прийняття рішення при визначенні 

нижньої межі ціни на продукцію? 

12. Які критерії прийняття рішень при ціноутворенні? 

13. Якими критеріями слід користуватися при прийнятті рішень в управлінні 

матеріальними потоками на підприємстві? 


