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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей
щодо організації контролінгу і його методології, практичних навичок застосування
методів обліку витрат та складання бюджетів на підприємстві.
2. Завдання: ознайомлення з концепцію контролінгу в сучасних умовах
господарювання; дослідження класифікації об’єктів контролінгу; ознайомлення з
принципами розробки бюджетів як інструменту оперативного контролінгу;
дослідження організаційно - методичних основ створення системи контролінгу на
підприємстві, а також експертної діагностики його фінансово-господарського стану.
3.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
знання суттєвості стратегічного і оперативного контролінгу на підприємстві;
знання об'єктів контролінгу для ефективного управління ними;
знання концепції управлінського обліку як основи контролінгу;
розуміння процесу бюджетування на підприємстві для прийняття
управлінських рішень з підвищення ефективності діяльності;
розуміння організаційно-методичних основ впровадження контролінгу на
підприємстві.
застосування знань і розумінь:
уміння визначати цілі і завдання оперативного та стратегічного контролінгу;
уміння користуватися інструментами стратегічного та оперативного
контролінгу;
уміння визначати витрати і центри відповідальності відповідно до
класифікаційних груп;
уміння встановлювати види витрат для калькуляції і визначення фінансових
результатів;
уміння використовувати методи обліку та калькулювання витрат;
уміння створювати систему бюджетів на підприємстві;
уміння розробляти і аналізувати гнучкі бюджети;
уміння організовувати бюджетний контроль і управління на підприємстві;
уміння враховувати вимоги щодо впровадження системи контролінгу; уміння
створювати службу контролінгу на підприємстві.

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Значення контролінгу в системі управління
підприємством
Тема 1. Концепція контролінгу та його значення в управлінні підприємством
Тема 2. Класифікація об’єктів контролінгу
Тема 3. Управлінський облік в системі контролінгу
Змістовий модуль 2. Прийняття управлінських рішень у контролінгу
Тема 4. Розробка бюджетів як інструмент контролінгу
Тема 5. Економічний аналіз у контролінгу
Тема 6. Методичний інструментарій оперативного контролінгу
Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів: особливість, критерії та методи
оцінки
Тема 9. Організаційні основи створення системи контролінгу на підприємстві
Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу
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