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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є формування базових знань і практичних навичок,
необхідних для обґрунтування та оцінювання наслідків різноманітних
оперативних та стратегічних управлінських рішень, формування системи
контролінгу як аналітико-облікової підсистеми в інформаційно-аналітичній
системі управління підприємством.
Задачі дисципліни: опанувати особливості організації системи контролінгу
на підприємстві та методики її побудови, засвоїти підходи до вироблення
альтернативних варіантів управлінських рішень, які дозволяють
орієнтувати діяльність підприємства на оптимізацію кінцевого фінансового
результату, засвоїти методичні інструменти операційного та стратегічного
контролінгу, опанувати особливості впровадження системи бюджетування
на підприємстві.
B
Тематика дисципліни
1. Предмет та метод курсу. Концепція контролінгу.
2. Оперативний контролінг: завдання та інструменти.
3. Стратегічний контролінг: завдання та інструменти.
4. Управлінський облік як основа контролінгу.
5. Системи та методи калькулювання витрат.
6. Бюджетне планування і контроль.
7. Облік і контроль за центрами відповідальності.
8. Організація служби контролінгу
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
розрахунково-графічна робота, залік
D
Компетентності
Загальні
ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
Фахові
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки,
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи
до уваги наявні ресурси та бути обізнаним із найновішими теоріями,
інтерпретаціями, методами і практичними прийомами.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання.
СК14. Здатність до визначення та обґрунтування вибору управлінських
технологій, використання яких забезпечує ефективну економічну діяльність
суб’єктів господарювання.
СК17. Здатність проектувати та удосконалювати систему планування та
контролю діяльності підприємства.
E
Основні результати навчання
РН17. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науковопрактичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на
складові.

РН22. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю
РН27. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання
РН34. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних
джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму
вторинної інформації.
РН36. Встановлювати економічні зв’язки між елементами системи
управління підприємством, володіти технологіями інтегрованого управління
матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємства
РН38. Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний
інструментарій і стандарти економічної роботи на підприємстві.
РН41. Вміти застосовувати інструменти аналітичного забезпечення
сучасних систем управління з урахуванням особливостей функціонування
та розвитку суб’єктів господарювання в умовах невизначеності.

