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Консультації Відповідно до графіку консультацій весняного семестру 

  

1. Коротка анотація до курсу – результатом вивчення курсу «Контролінг і бюджетування» є набуття студентами практичних 

навиків роботи з основним методичним інструментарієм систем оперативного та стратегічного контролінгу, набуття студентами навиків 

роботи з такими інструментами, як: бюджетування, АВС-аналізу, аналізу в точці беззбитковості, розрахунку інвестицій, оптимізації та 

засвоєнні методичних прийомів стратегічного контролінгу. 

2. Метою вивчення дисципліни «Контролінг і бюджетування» є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння 

концептуальних основ контролінгу та бюджетування, обґрунтуванні методологічних та організаційних засад ефективного 

функціонування системи контролінгу на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dg3NpwEAAAAJ&hl=ru


Завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни: 

 набуття студентами комплексних систематизованих знань щодо ефективного управління суб’єктом господарювання, зокрема: 

нормування витрат; розробки заходів з поліпшення діяльності підприємства на підставі інформації про відхилення від норм; 

прогнозування в ціноутворенні; складання бюджетів підприємства; аналізу тенденцій розвитку фірми; 

 засвоєння студентами методології та послідовності здійснення контролінгових процедур в розрізі оперативної та стратегічної 

підсистем контролінгу;  

 обґрунтування доцільності, методології та типових особливостей впровадження системи контролінгу в управлінні підприємством. 

 

3.  Формат курсу - змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

знання: 

 теоретичних концепцій контролінгу, інструментів оперативного і стратегічного контролінгу; 

 функцій управління, стадій управлінського циклу, типів управлінських рішень, видів бюджетів; 

 механізму та основних процедур організаційного забезпечення контролінгу;  

 джерел та основних параметрів інформаційного забезпечення контролінгової служби; 

 зарубіжного досвіду впровадження контролінгу і бюджетування. 

 

вміння: 

 окреслити сфери застосування контролінгу, його завдання і функції; 

 аналізувати інформаційні потоки підприємства, встановлювати цілі контролінгу на рівнях входу і виходу інформації; 

 оперувати системою методичних інструментів оперативного контролінгу: бюджетування, АВС-аналізу, оптимізації обсягу 

замовлень, аналізу в точці беззбитковості, розрахунку суми покриття тощо. 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 



лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 78 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 весняний 073 Менеджмент, 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

третій вибірковий 

 

7. Схема курсу  

  

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

Тема 1. Контролінг як 

інструмент управління 

 Лекція, самостійна 

робота 

2,3,5,7,8,9,16,18,19,22 Опрацювання літератури, реферати, 

тестування 



підприємством: сутність, 

функції, види. 

Тема 2. Характеристика 

об’єктів контролінгу 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

3,5,8,9,11,16,18,21,22 Опрацювання літератури, ділова гра, 

тестування 

Тема 3. Фінансовий 

контролінг. Внутрішній 

фінансовий контроль на 

підприємстві. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

1,3,5,8,9,11,16,17 Опрацювання літератури, ділова гра, 

реферати, тестування 

Тема 4. Система планування 

та бюджетування на 

підприємстві. 

Лекція, самостійна 

робота 

2,3,4,5,8,9,12,16 Опрацювання літератури, ділова гра, 

реферати, тестування 

Тема 5. Методичний 

інструментарій оперативного 

контролінгу. 

Лекція, групова робота 3,4,8,9,12,13,16 Опрацювання літератури, презентація 

групової роботи, тестування 

Тема 6. Експертна 

діагностика фінансово-

господарського стану 

підприємства 

Лекція, групова робота 3,4,8,9,12,16 Опрацювання літератури, презентація 

групової роботи, тестування 

Тема 7. Контролінг 

інвестиційних проєктів 

Лекція, самостійна 

робота 

3,4,8,9,12,13,16 Опрацювання літератури, ділова гра, 

реферати, тестування 

Тема 8. Організаційно-

методичні основи 

формування та 

функціонування системи 

контролінгу на підприємстві 

Лекція, самостійна 

робота 

3,8,9,12,13,16 Опрацювання літератури, реферати, 

тестування 

Тема 9. Контролінг у системі 

прийняття управлінських 

рішень 

Лекція, самостійна 

робота 

1,2,4,8,9,13,16,20 Опрацювання літератури, реферати, 

тестування 

8. Система оцінювання та вимоги 



Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/іспит - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 2 реферати на обрану тематику. Реферати мають 

бути подані до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного 

навчання, реферати подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш ніж 60% 

обсягу роботи. До кожного рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в системі Moodle  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність 2 рефератів та пройдені тести в системі Moodle 
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