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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Перехід України до ринкової економіки потребує розвитку нових підходів 

до управління бізнесом. Науково-технічний прогрес та динаміка зовнішнього 

середовища спонукають до перетворення сучасних підприємств на складніші 

інформаційно-технічні системи. 

Маркетинговий підхід до визначення стратегії бізнесу, формування 

економічної політики підприємства передбачає високий рівень інформаційного 

забезпечення, досягнення якого можливо за умови злагодженої інформаційно-

аналітичної системи внутрішньогосподарського обліку – контролінгу. 

Економічна самостійність підприємств орієнтує їх на ефективну і 

рентабельну діяльність. Новим словом в управлінні стала поява контролінгу як 

функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві, 

що пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті та 

забезпечує прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень. 

Контролінг передбачає встановлення мети підприємства, поточне збирання 

і обробку інформації для прийняття управлінських рішень, виконання функції 

контролю відхилень фактичних даних від планових, а також, що найважливіше, 

підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Контролінг 

спрямований на вдосконалення ефективності менеджменту та організації 

управління економікою на мікрорівні. 

Контролінг – це принципово нова концепція інформації і управління, що 

забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства шляхом 

формування інформації про витрати і доходи як основи для прийняття 

ефективних управлінських рішень. Контролінг як інформаційна система 

широко застосовується зарубіжними підприємствами і приносить вагомі 

позитивні результати. 

В управлінні економікою вітчизняних підприємств система контролінгу ще 

не дістала відповідного поширення. Причиною цього є недостатній рівень 

підготовки спеціалістів цієї галузі. 
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Вивчення праць відомих зарубіжних авторів (Х.Варнеке, А.Дайле, 

Р.Манна, Е.Майєра, Б.Нідлза, Х.Фольмут, Д.Хана та ін.), де відображаються 

дослідження основних питань функціонування контролінгу у відпрацьованому 

механізмі європейського ринку, дає змогу зробити висновки щодо сприяння 

адаптації контролінгу до національної школи менеджменту. В Росії і Україні 

питання адаптації контролінгу до практики підприємств розглядаються у 

працях Є.А.Ананькіна, С.Ф.Голова, І.Є.Давидовича, С.В.Данилочкіна, 

Н.Г.Данилочкіної, Б.В.Івашкевича, О.М.Кармінського, Л.А.Сухарєва, 

Л.В.Попової, С.Н. Петренко, Г.І.Просветова, М.С.Пушкара, С.Г.Фалько та ін. 

Слово „контролінг” (з англ. to control) означає контролювати, управляти. В 

англомовних країнах застосовується термін „управлінський облік”, хоча 

працівників, в обов’язки яких входить формування інформації для управління, 

називають контролерами. 

В теорії і практиці управління німецькими підприємствами поняття 

„управлінський облік” відсутнє. Бухгалтерія в Німеччині поділяється на 

фінансову і виробничу, а тому в цій країні поширений запозичений з 

англійської мови термін „controlling”, яким і було названо якісно новий 

напрямок в управлінні підприємством. 

Контролінг – це нова концепція інформації і управління, що має всі 

характеристики обліково-аналітичної системи і реалізує синтез окремих 

елементів бухгалтерського, оперативно-технічного обліку, аналізу, контролю і 

планування (бюджетування). 

Основна мета вивчення дисципліни “Контролінг” – опанувати контролінг 

на мікрорівні; синтезувати здобуті знання з обліку, аналізу, контролю, 

планування для підготовки управлінської інформації для різних рівнів 

управління підприємством; опанувати методики збирання, аналізу та 

інтерпретації управлінської інформації для прийняття оперативних та 

стратегічних управлінських рішень. 
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Джерелом інформації для контролінгу є бухгалтерська і статистична звітність, 

нормативно-технічна та нормативно-довідкова інформація, національне 

законодавство тощо. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

― підвищення загального рівня економічних і спеціальних знань; 

― опанування раціональної організації руху інформаційних потоків на 

підприємстві з метою оптимізації його діяльності, тобто одержання 

інформації, що буде корисною і необхідною при прийнятті 

оперативних і стратегічних управлінських рішень як за центрами 

управління, так і по  підприємству загалом; 

― оволодіння методиками збирання, аналізу та інтерпретації 

управлінської інформації; 

― впровадження у практичну діяльність наукових методів збирання та 

обробки управлінської інформації; 

― розробка альтернативних напрямків управлінських рішень на основі 

даних управлінської інформації. 

Навчальна програма з дисципліни “Контролінг” включає три змістовні 

модулі “Теорія контролінгу”, “Система економічних розрахунків, що 

застосовується в контролінгу” та “Механізм реалізації функції системи 

контролінгу”, які охоплюють дванадцять навчальних тем. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  

З ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛІНГ» 

 
№ п/п Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Теорія контролінгу 

1. Концепція контролінгу 

2. Класифікація об’єктів контролінгу 

Змістовий модуль ІІ. Система економічних розрахунків, що застосовується в 
контролінгу 

3. Контролінг напрямків діяльності 

4. Управлінський облік як основа контролінгу 

5. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу 

6. Аналіз відхилень в системі контролінгу 

7. Контролінг інноваційно-інвестиційної діяльності 

Змістовий модуль IІІ. Механізм реалізації функції системи контролінгу 

8. Створення системи контролінгу на підприємстві 

9. Діагностика фінансово-господарського стану підприємства 

10. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу 

11. Практика застосування контролінгу в сучасному підприємництві 

12. Тенденції розвитку контролінгу 

Разом годин: 144 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни «КОНТРОЛІНГ» 

 
Змістовий модуль І. Теорія контролінгу 

 
Завдання для самостійного вивчення: 

Тема 1. Концепція контролінгу. 
1. Зародження та етапи розвитку контролінгу. 
2. Суть, завдання і основні функції контролінгу. 
3. Контролінг в системі управління підприємством. 
4. В чому проявляється зв’язок контролінгу з іншими економічними 

науками ? 
5. Які причини появи контролінгу ? 
6. Що Ви розумієте під “філософією дохідності» ? 
7. Які існують види контролінгу і в чому їх сутність ? 
8. Структура і зміст розділів контролінгу. 

Література: [2,6,8,25 ] 
 

Тема 2. Класифікація об’єктів контролінгу. 
1. Які існують підходи до класифікація витрат ? 
2. Поведінка витрат. 
3. Фактор витрат. 
4. Які виділяють центри відповідальності ? 
5. Які існують підходи до класифікації центрів відповідальності. 
6. Які показники характеризують діяльністі центрів відповідальності ? 

Теми рефератів: 
1. Роль контролінгу в системі управління підприємством. 
2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління 

підприємством. 
3. Напрямки аналізу у стратегічному контролінгу. 
4. Суть і завдання контролінгу. 
5. Мета та функції контролінгу. 
6. Класифікація та поведінка витрат/ 
7. Визначення структури, цільових функцій та елементів контролінгу 

Питання для самоконтролю: 
1. Суть і завдання контролінгу. 
2. Мета та функції контролінгу. 
3. Основні концепції контролінгу. 
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4. Роль контролінгу в системі управління підприємством. 
5. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління 

підприємством. 
6. Об’єкти контролінгу. 
7. Причини появи контролінгу. 
8. Вузлові компоненти контролінгу та філософія доходності. 
9. Стратегічний контролінг. 
10. Напрямки аналізу в стратегічному контролінгу. 
11. Оперативний контролінг. 
12. Структура та зміст розділів контролінгу. 
13. Класифікація та поведінка витрат. 
14. Поняття релевантних витрат (постійні та змінні витрати, прямі та 

непрямі витрати). 
15. Класифікація витрат за ступенем регулювання. 
16. Поняття фактору виникнення витрат. 
17. Поняття центрів відповідальності і їх класифікація. 
18. Визначення структури контролінгу. 
19. Визначення цільових функцій та елементів контролінгу. 

Література: [6,9,10,22,35 ] 
 

Змістовий модуль ІІ. 
Система економічних розрахунків, що застосовується в контролінгу 

Завдання для самостійного вивчення: 
 

Тема 3. Контролінг напрямків діяльності. 
1. Контролінг маркетингу. 
2. Контролінг забезпечення ресурсами. 
3. Контролінг у сфері логістики. 
4. Фінансовий контролінг. 
5. Контролінг інвестицій. 
6. Контролінг інноваційних процесів. 
7. Контролінг персоналу. 

Література: [11,25,33,40 ] 

 
Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу. 
1. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку. 
2. Які Ви знаєте функції управлінського обліку ? 
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3. Завдання управлінського обліку. 
4. Які існують класифікації методів обліку витрат, що застосовуються в 

системі контролінгу. 
5. Стандарт-костінг, мета, сфера застосування, переваги. 
6. Директ-костінг, мета, сфера застосування, переваги. 
7. В чому проявляються переваги та недоліки різних методів 

управлінського обліку? 
8. Оцінка методів управлінського обліку витрат у розв’язанні завдань 

контролінгу. 

Література: [6,9,22,42,43 ] 

 
Тема 5. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. 
1. Бюджет підприємства. 
2. Мета та завдання бюджетів. 
3. Структура системи бюджетів на підприємстві. 
4. Які виділяють види бюджетів ? 
5. Що Ви розумієте під статичним і гнучким бюджетом ? 
6. Бюджетування з „нуля”. 
7. Бюджетування через прирощення. 
8. Сфери застосування різних типів бюджетів. 
9. Переваги та недоліки в бюджетуванні. 

Література: [6,15,22,23,42 ] 

 
Тема 6. Аналіз відхилень в системі контролінгу. 
1. Виявлення відхилень. Класифікація відхилень. Основні фактори 

відхилень. Розрахунок відхилень. 
2. Методи факторного аналізу в контролінгу. Детермінований факторний 

аналіз. 
3. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів 

відповідальності. Переваги поточного контролю і аналізу відхилень – 
оперативність і своєчасність.  

4. Відхилення за сукупними виробничими витратами, відхилення за 
виручкою від реалізації, відхилення за видатками реалізації і обігу? 

5. Визначення причини відхилень, розробка рекомендацій щодо їх 
усунення (якщо вони небажані) або підсилення (якщо вони 
позитивні). 

6. Що Ви розумієте під відхиленням „за допустими межами” ? 
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7. Якіф існують підходи до оцінки відхилень ? 

Література: [22,33,41,42,43 ] 

 
Тема 7. Контролінг інноваційно-інвестиційної діяльності. 
1. Інновації та вибір інноваційної стратегії. 
2. Аналіз ефективності інноваційних процесів. 
3. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. 
4. Етапи створення системи контролінгу інвестицій. 
5. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу (традиційні 

критерії /окупність та рентабельність/; критерії з дисконтуванням 
грошових потоків /чиста приведена вартість, внутрішня норма 
рентабельності, ануїтет, індекс прибутковості, приведена окупність/). 

6.  Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтування 
(середньозважена вартість капіталу; відсоток по позиковому капіталу; 
ставка за безпечними вкладеннями; ставка за безпечними 
вкладеннями з поправкою на ризик; комбінація ставки з поправкою на 
ризик і вартості боргу; альтернативна вартість грошей). 

7. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах 
невизначеності. 

Теми рефератів: 
1. Управлінський облік і його відмінності від фінансового обліку. 
1. Класифікація методів управлінського обліку. 
2. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. 
3. Процес створення системи контролінгу. 
4. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів. 
5. Аналіз традиційних критеріїв інвестиційних проектів: термін 

окупності та рентабельність. 
6. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням 

грошових потоків. 
7. Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства 

Питання для самоконтролю: 
1. Управлінський облік і його відмінності від фінансового обліку. 
2. Завдання управлінського обліку. 
3. Класифікація методів управлінського обліку. 
4. Характеристика існуючих систем управлінського обліку. 
5. Поняття бюджету. 
6. Мета і завдання бюджетів. 
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7. Структура системи бюджетів на підприємстві. 
8. Статичні та гнучкі бюджети. 
9. Напрямки бюджетування. 
10. Сфери застосування різних типів бюджетів. 
11. Факторний аналіз відхилень. 
12. Класифікація відхилень. Розрахунок відхилень. 
13. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. 
14. Процес створення системи контролінгу. 
15. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів. 
16. Аналіз традиційних критеріїв інвестиційних проектів: термін 

окупності і рентабельність. 
17. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням 

грошових потоків. 
18. Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтування. 
19. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах 

невизначеності. 
20. Аналіз існуючих підходів щодо формування інвестиційного портфеля 

підприємства на основі досліджень контролінгу. 
21. Визначення структури контролінгу. 

Література: [13,25,29,30,41 ] 

 
Змістовий модуль III. 

Механізм реалізації функції системи контролінгу 
Тема 8. Створення системи контролінгу на підприємстві. 
1. Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій та 

елементів системи контролінгу. 
2.  Місце та роль служби контролінгу в організаційній структурі 

підприємства. 
3. Організація структури контролінгу в холдінгових компаніях. 
4. Структура та склад служби контролінгу. 
5. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. 
6. Варіанти впровадження системи контролінгу. 
7. Положення про відділ контролінгу на підприємстві. 
8. Посадова інструкція контролера. 

Література: [6,20,32,41] 
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Тема 9. 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. Які Ви знаєте методи стратегічної діагностики і в чому їх сутність 

(SWOT-аналіз; матриця Бостонської консультативної групи /БКГ/; 
матриця Мак-Кінсі; конкурентний аналіз за Портером; діагностика за 
кволими сигналами; таблиця Витрати-Випуск) ? 

5. Які Ви знаєте методи оперативної діагностики і в чому їх сутність 
(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. 

Література: [12,16,18,35 ] 

 
Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. 
1. Класифікація підходів щодо прийняття управлінських рішень в 

контролінгу (класичний підхід; принцип обмеженої раціональності; 
принцип ефективного керування /за Пітерсом та Уотерменом/; 
соціологічний та психологічний підходи; інкременталістський підхід; 
теорія конфігурацій). 

2. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. 
3. Дослідження операцій як інструмент прийняття управлінських 

рішень. 
4. Застосування лінійного програмування в прийнятті управлінських 

рішень. 
5. Критерії прийняття управлінських рішень (про обсяг і структуру 

випуску; виробляти або купувати; при визначенні нижньої межі ціни 
продукції; при ціноутворенні; в управлінні матеріальними потоками 
на підприємстві). 

6. Інформаційні систем для розв’язання задач контролінгу (компонент 
контролінгу системи R/3 фірми SAP AG, комплексна інформаційна 
система “Галактика”, Microsoft Axapta, Microsoft Navision, проблеми 
автоматизації бюджетування та управлінського обліку). 

Література: [11,18,25,43 ] 
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Тема 11. Практика застосування контролінгу в сучасному 
підприємництві. 

1. Контролінг на виробництві. 
2. Контролінг в банку (задачі банку як кредитної установи; особливості 

банківського контролінгу; стратегічний та оперативний контролінг в 
банку; фінансове планування та бюджетування; система показників 
банківського менеджменту; особливості контролінгу ризиків; 
фінансовий аналіз в рамках концепції контролінгу; методи 
калькулювання маржі; особливості управлінського обліку в банку). 

3. Контролінг в торгівельних компаніях. 
4. Контролінг в страхових компаніях. 
5. Контролінг в сфері громадського управління. 
6. Контролінг в неприбуткових організаціях. 
7. Контролінг в сфері охорони здоров’я. 

Література: [12,18,25,34 ] 
 
Тема 12. Тенденції розвитку контролінгу. 
1. Сучасні тенденції розвитку оточення, компанії та контролінгу. 
2. «Новий контролінг». 
3. Найважливіші аспекти подальшого розвитку контролінгу (контролінг 

і сітьові рішення; корпоративне управління; нематеріальні фактори; 
підвищення результативності контролінгу). 

4. «Нові» споживачі контролінгу. 

Теми рефератів 
1. Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 
2. Організація служби контролінгу в холдингових компаніях. 
3. Структура та склад служби контролінгу. 
4. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. 
5. Фактори негативного впливу на впровадження системи контролінгу 

на підприємстві. 
6. Роль діагностики в управлінні підприємством. 
7. Джерела інформації для експертної діагностики. 
8. Матриця БКГ (Бостонської консультативної групи). 
9. Конкурентний аналіз за Портером. 
10. Оцінка ризиків (метод аналогій, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, 

метод Монте-Карло, експертні методи). 
11. Управління ризиками. 
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12. Класифікація підходів щодо прийняття управлінських рішень. 
13. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. 
14. Визначення структури, цільових функцій та елементів контролінгу. 
15. Практика застосування контролінгу в банківській діяльності. 
16. Контролінг напрямів діяльності: завдання та інструменти. 
17. Сучасні аспекти розвитку контролінгу. 

Питання для самоконтролю 
1. Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 
2. Організація служби контролінгу в холдінгових компаніях. 
3. Структура та склад служби контролінгу. 
4. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. 
5. Можливі варіанти впровадження контролінгу на підприємстві. 
6. Фактори, що сприяють впровадженню контролінгу. 
7. Фактори, що негативно впливають на впровадження системи 

контролінгу на підприємстві. 
8. Мета і завдання діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства. 
9. Роль діагностики в управлінні підприємством. 
10. Джерела інформації для експертної діагностики. 
11. Методи стратегічної діагностики. 
12. SWOT-аналіз. 
13. Матриця БКГ (Бостонської консультативної групи). 
14. Матриця Мак-Кінсі. 
15. Конкурентний аналіз за Портером. 
16. Діагностика за кволими сигналами. 
17. Метод Витрати-випуск. 
18. Аналіз фінансового стану підприємства. 
19. Аналіз беззбитковості. Ризики підприємницької діяльності. 
20. Аналіз матеріальних потоків. АВС-аналіз. 
21. Аналіз інформаційних потоків. 
22. Оцінка ризиків. 
23. Метод аналогій. 
24. Аналіз чутливості. 
25. Аналіз сценаріїв, метод Монте-Карло. 
26. Експертні методи. 
27. Управління ризиками. 
28. Класифікація підходів щодо прийняття управлінських рішень. 
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29. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. 
30. Критерії прийняття рішень про обсяги і структуру виробництва. 
31. Критерії прийняття рішень „виробляти чи купувати”. 
32. Критерії прийняття рішень про визначення нижньої межі на ціну 

продукції. 
33. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками 

підприємства. 
34. Застосування лінійного програмування при прийнятті управлінських 

рішень. 
35. Оцінка методів управлінського обліку витрат для вирішення завдань 

контролінгу. 
36. Управлінський облік як основа контролінгу. 
37. Концепції та етапи розвитку контролінгу. 
38. Стратегічний менеджмент. 
39. Методи оперативної діагностики. 
40. Короткотерміновий результативний рахунок. 

Література: [16,25,33,42 ] 
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39. Про затвердження Принципів корпоративного управління. 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Рішення №571 від 
11.12.2003р. 

40. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг): Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 26.04.96р. 
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