
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И 

 

Назва  дисципліни: ______Контролінг у підприємництві  _______________ Семестр: _7__ 

 

Спеціальність (спеціалізація): ___076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

загальна кількість годин - __120____ (кредитів ЄКТС - _4__); 

аудиторні години - __48___ (лекції - _32__ , практичні - _16__ , семінарські - ___, 

лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна «Контролінг у підприємництві» полягає 

у формуванні системи теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з методики та техніки 

проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, 

напрацювання альтернатив, вивчення концептуальних засад та організаційно-методичних основ 

функціонування системи контролінгу у підприємництві, яка направлена на ефективний результат й 

успішний розвиток бізнесу. Завдання дисципліни - оволодіння знаннями з концепцій контролінгу, 

навичками використання методів та інструментарію контролінгу в управлінні підприємством для 

забезпечення його прибутковості на основі прийняття ефективних управлінських рішень. Дисципліна 

передбачає засвоєння практичних навичок вироблення креативних управлінських рішень на основі 

пошуку, оброблення та аналізі інформації зовнішнього і внутрішнього середовищ; набуття 

професійних компетентностей щодо напрацювання альтернатив, організації контролінгу у 

підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності, опанування методології стратегічного й 

оперативного контролінгу за для орієнтації управлінської діяльності на максимізацію прибутку при 

мінімізації ризику і збереженні ліквідності (платоспроможності) підприємства.  

 

Результати навчання: 

 знати:  

- роль і призначення контролінгу в системі управління підприємством, його сутність, мету, функції та 

основні завдання;  

- обгрунтовувати сутність, мету та завдання оперативного і стратегічного контролінгу, визначити їх 

методичний інструментарій, основні риси та властивості; 

- основні засади та огранізаційно-методичні основи формування та функціонування системи 

контролінгу у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;  

- здійснювати аналітичне дослідження всіх сторін діяльності суб’єкта господарювання;  

- набір методичного інструментарію контролінгу для підприємств різних сфер діяльності;  

- проводити аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ діяльності підприємства, використовувати 

основні елементи стратегічного аналізу, здійснювати пошук "слабких" і "вузьких" місць в діяльності 

підприємства; 

- загальні закономірності планування, прогнозування, нормування на підприємстві; 

- особливості впровадження та різновиди систем бюджетування, сфери застосування різних типів 

бюджетів; 

- здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризиків. 

 

 вміти: 

- формулювати визначення основних понять системи контролінгу у підприємництві, торгівлі та 

біржовій діяльності; 

- опрацьовувати інформацію та оперативно відслідковувати розвиток підприємств у напрямі 

встановлених цільових орієнтирів;  

- застосовувати аналітичні прийоми оцінки результатів діяльності суб’єктів господарювання;  

- оперувати методичними підходами у прийнятті управлінських рішень на основі інструментарію 

контролінгу;  



- напрацьовувати альтернативні управлінські рішення на основі абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу;  

- впроваджувати систему бюджетування, приймати управлінські рішення на основі виконання 

бюджетних планів;  

- здійснити аналітичне дослідження всіх сторін діяльності суб’єкта господарювання; 

- виявляти та обґрунтовувати ризики, шанси та резерви в діяльності підприємства;  

- виробляти креативні підприємницькі рішення на основі стратегічного аналізу та бенчмаркінгових 

підходів; 

- використовувати на практиці систему фінансово-економічних показників; 

- здійснювати аналіз відхилень і розробляти заходи щодо їх усунення;  

- використовувати результати контролінгу в якості аналітичного забезпечення прийняття 

управлінських рішень; 

- оперативно приймати управлінські рішення у професійній діяльності; 

- інтерпретувати та критично оцінювати результати контролінгових дослідження з метою прийняття 

оптимальних управлінських рішень; 

- здійснювати координаційну роботу у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності. 

 

 

Форма  звітності:__________залік______________ 
                                                                   (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 


