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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Контролінг (управління прибутком підприємства) 

Шифр та назва 

спеціальності 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін 

Назва освітньої 

програми 

__ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 

дисципліни 

2 семестр (ІІІ та ІV чверті)  

Назва кафедри, яка 

викладає дисципліну 

Обліку і аудиту 

Провідний викладач 

(лектор) 

Канд. техн. наук, доцент Зелікман Владислав Давидович 

E-mail: zelikman.kaf-oa@email.ua, кімн. Б-306 

Мова викладання Українська 

Передумови 

вивчення дисципліни 

Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін освітньо-

професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування теоретичних знань з контролінгової концепції управління та 

практичних навичок з вирішення елементів завдань системи контролінгу на 

підприємстві 

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

Загальні: 

− вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в 

професійній сфері; 

− здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

− здатність підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень, 

розширювати сферу своєї професійної діяльності; 

Спеціальні (фахові): 

− здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу; 

− Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту 

підприємства; 

− Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації; 

− Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства; 

− Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 
Програмні 

результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

− значення і теоретичні засади контролінгу як комплексної системи 

внутрішньофірмового управління фінансовими результатами діяльності 

підприємства; 

− основі положення і методи управління прибутком підприємства, підходи до 

організації служб контролінгу на підприємствах; 

− вимоги до інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських 

рішень з позицій контролінгу; 

mailto:zelikman.kaf-oa@email.ua


 

2 

вміти: 

− визначати місце служби контролінгу в організаційній структурі управління 

підприємством; 

− аналізувати систему інформаційного забезпечення управлінських рішень на 

підприємстві та знаходити шляхи її оптимізації; 

− розраховувати очікувані фінансові результати підприємства в залежності 

від варіантів прийняття управлінських рішень; 

− здійснювати елементи фінансового планування та аналізу з позицій 

контролінгу. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання: 

− вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління; 

− знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного 

судження; 

− уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання; 

− володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання; 

− визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; 

− розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання; 

− збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень; 

− знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного 

процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання; 

− обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії 

розвитку бізнесу; 

− обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації; 

− готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

− знати наукові основи та принципи стратегічного аналізу, організаційне, 

методичне, інформаційне та ресурсне його забезпечення, вміти розподіляти 

та оптимізувати аналітичну роботу і застосовувати її результати у 

стратегічному менеджменті. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Контролінг як концепція управління. 

Модуль 2. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. 

Модуль 3. Управління витратами на підприємстві в системі контролінгу. 

Модуль 4. Фінансове планування і діагностика в системі контролінгу. 
Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання чотирьох 

модульних контрольних робіт у тестовій формі. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка (в т.ч. семестрова) навчальної дисципліни визначається як 

середнє арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 
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Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах Усього Чверті   
3 4 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 60 60 

Аудиторні заняття, з них: 32 16 16 

Лекції 16 8 8 

Лабораторні роботи - - - 

Практичні заняття 16 8 8 

Семінарські заняття - - - 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 44 44 

підготовці до аудиторних занять 16 8 8 

підготовці до модульного контролю 12 6 6 

виконанні курсових проектів (робіт) - - - 

виконанні індивідуальних завдань - - - 

опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 
60 30 30 

Заходи модульного контролю Модульні 

контр.роботи 

Модульні 

контр.роботи 

Модульні 

контр.роботи 

Захід семестрового контролю Диф. залік - Диф. залік 

 

Специфічні 

засоби навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання, 

специфічні засоби навчання не передбачені 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Зелікман В. Д. Контролінг: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. 

– 45 с. 

2. Петренко С. Н. Контроллинг: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. 

– 328 с. 

3. Яковлев Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій: Навчальний 

посібник для ВНЗ. – К.: ЦУЛ, 2006. – 318 с. 

Додаткова література: 

1. Дитгер Х., Харальд Х. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции 

контроллинга. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с. 

2. Зелікман В.Д. Управлінський облік: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, І.М. 

Ізвєкова, Р.Б. Сокольська та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 198 с. 

3. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання: 

Монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська та ін.; за ред. Король 

Г.О., Зелікмана В.Д. – Дніпро: Ліра, 2019. – 280 с. 

4. Король Г.О., Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Облік, перевірка й 

аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах: Монографія. – 

Дніпро: Ліра, 2018. – 136 с. 

5. Сухарева Л. А., Петренко С. Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – 

К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с. 

Інтернет-джерела: 

1. Управлінський облік – 1 : Супровідні матеріали для навчання / CAP/CIPA в 

Україні : Бібліотека (capcipa.ua) [Електронний ресурс]. – URL :  

http://capcipa.ua/ru/library/doccategory/174/index.html? 

2. Управлінський облік – 2 : Супровідні матеріали для навчання / CAP/CIPA в 

Україні : Бібліотека (capcipa.ua) [Електронний ресурс]. – URL :  

http://capcipa.ua/ru/library/doccategory/177/index.html? 

6. Спеціалізовані фахові ресурси з бухгалтерського обліку в мережі Internet. 

 

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол 

№ 03-м/19-20 від 4.05.2020 р.). 

 

Гарант освітньої програми, доцент Тетяна Акімова 


