
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Контролінг  

(назва дисципліни) 

 

 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 015 Професійна освіта 

Спеціалізація: Побутове обслуговування 

Термін засвоєння ОПП: 4 роки − нормативний, 3 роки − скорочений 
(нормативний, скорочений строк навчання) 

 
Форма навчання: для всіх форм навчання 

(денна,заочна форма навчання) 
 

 

 

 

 

Кафедра: Менеджменту 

 

Розробники: к.екон.н., доц. Дуднєва Ю.Е. 

 
 

 

 

м. Харків,  2015 рік 



1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни:  
1. Менеджмент  
2. Логістика 
3. Управлінські рішення 
4. Інформаційні системи в менеджменті 
 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- зміст контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної 

роботи; 
- роль стратегічного та оперативного контролінгу в управлінні розвитком 

організацій в конкурентному середовищі; 
- сутність витрат та їх класифікацію за різними ознаками; 
- сутність центрів відповідальності та їх класифікацію; 
- моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій; 
- завдання управлінського обліку в організації; 
- характеристику основних методів управлінського обліку; 
- систему бюджетів організації, їх взаємозв’язок та сферу застосування; 
- показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу; 
- методи стратегічної та оперативної діагностики фінансово-господарського 

стану організації; 
- критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу; 
- структуру служби контролінгу та її місце в організаційній структурі 

управління; 
- місце контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. 
 
вміти:  
- орієнтуватись у потоці фінансової інформації; 
- проводити системний аналіз діяльності організації та ії підрозділів;  
- проводити класифікацію об'єктів контролінгу; 
- формувати системи планування і бюджетування в системі контролінгу; 
- застосовувати методи стратегічної й оперативної діагностики фінансово-

господарського стану організації; 
- здійснювати облік за нормативною та фактичною собівартістю; 
- розробляти операційні бюджети; 
- здійснювати поділ витрат на змінні та постійні у залежності від 

операційної активності; 
- визначати розмір маржинального прибутку; 
- проводити АВС-аналіз матеріальних потоків; 
- оцінювати ефективність інформаційних потоків; 
- розробляти організаційну структуру управління системою контролінгу; 
- використовувати у практичній діяльності критерії прийняття 



управлінських рішень: за обсягом і структурою виробництва, «виробляти чи 
купувати», при ціноутворенні, в управлінні матеріальними потоками. 

 
3. Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 Теоретичні основи дисципліни «Контролінг». Управлінський облік, 

планування та бюджетування в системі контролінгу  
 

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 
Тема 2. Характеристика об'єктів контролінгу. 
Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу 
Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві. 
Тема 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу. 
 
Модуль 2 Формування системи контролінгу на підприємстві. Контролінг у 

системі прийняття управлінських рішень 
 

Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. 
Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів 
Тема 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи 
контролінгу на підприємстві. 
Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень 
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