МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСП «ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Відділення управління, адміністрування та філології
Циклова комісія фінансово-економічних та облікових
дисциплін

Викладач
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Веб сайт для
розміщення курсу
E-mail
Консультації

СИЛАБУС (SYLLABUS) КОНТРОЛІНГ
1. Інформація про викладача
Бабій Любов Сергіївна

Освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
Спеціальність
Загальна характеристика

Пререквізити

Викладач вищої категорії ВСП ВТЕФК КНТЕУ

Відповідно до графіку індивідуальних консультацій розміщений
офіційному сайті коледжу ВСП ВТЕФК КНТЕУ. Інформація доступн
посиланням:
2. Опис навчальної дисципліни
фаховий молодший бакалавр

07 “Управління та адміністрування»
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Кількість годин –
90
Кількість кредитів
–3
Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи: 52/38
Мова навчання: українська
Форма підсумкового контролю: усний екзамен
Семестр: 5.
Форма навчання: очна
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як:.
«Економіка підприємства», «Управлінський облік», «Економічний аналіз»,
«Маркетинг», «Контроль і ревізія».

Анотація

Навчальна дисципліна «Контролінг» інтегрує всі функції управл
та забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємс
Застосування практики контролінгу шляхом формування інформації
витрати і доходи стає основою для прийняття ефективних управлінсь
рішень і досягнення головної мети компанії – одержання прибутку.

Технічне та програмне
забезпечення/обладнанн
я

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної технік
програмних продуктів: Microsoft Power Point, додатки Google

Методи навчання

Завдання

Основними методами навчання є:
Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавал
характер, використовуються мультимедійні презентації, відео, р
зошити – опорні конспекти, випереджувальні завдання студентів тощо
Семінарські заняття проводяться з використанням резуль
науково-пошукової роботи студентів, захисту цих результ
поширеними є ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презента
використання сучасних професійних програмних засобів.
Самостійна робота студентів - у відповідності до Положення
його організацію та контроль у ВТЕК КНТЕУ.

Основними завданнями курсу є:
- розгляд сутності, функцій, видів та основних завдань контролінгу;
- характеристика його об’єктів; організація управлінського обліку в си

контролінгу;
- впровадження системи планування та бюджетування на підприємстві;
- використання методичного інструментарію оперативного контролінгу;
- розробка експертної діагностики фінансово-господарського
підприємства;
- вибір та контролінг інвестиційних проектів;
- визначення критеріїв прийняття управлінських рішень в си
контролінгу.

Результати навчання
(компетентності)

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти має
здобути компетентності:
загальні:
ЗК1.Здатність аналізувати та оцінювати соціально – економічні
процеси
ЗК2.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел та обгрунтовування
управлінські рішення
ЗК4. Здатність працювати як у команді, так і самостійно.
ЗК5. Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності
ЗК6.Здатність до креативного та критичного мислення.
ЗК7.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптувати
та діяти у середовищі професійної діяльності
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті
ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

фахові:

ФК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації
ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти
факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища
ФК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації
ФК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізац
функцій менеджменту
ФК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо
ФК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій
менеджменту
ФК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в
процесі управління
ФК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,
формувати обґрунтовані рішення
ФК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у

професійній діяльності
ФК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійн
діяльності
ФК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та
поведінкові навички.

Програмними результатами навчання здобувача освіти
дисципліни «Контролінг» є:
ПРН2. Здатність визначати сутність, функції, види, основні завда
та найважливіші компоненти контролінгу
ПРН3. Здатність впроваджувати системи управлінського облік
звітності, планувати необхідний рівень їх організаційного
інформаційного забезпечення
ПРН4. Здатність демонструвати знання особливостей управлі
витратами у системі контролінгу, визначати собівартість продукці
послуг за різними методами та способами калькулювання
ПРН7 Здатність використовувати професійні знання для статистич
обробки даних.
ПРН8 Здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоюв
власну думку
ПРН11. Здатність застосовувати широкий діапазон інструме

оперативного та стратегічного контролінгу для вирішення різних завд
розвитку підприємства;

Критерії оцінювання
Оцінка “відмінно» ставиться студентові тоді, коли він
навчальних досягнень
обґрунтовані, логічні, послідовні, теоретичні та правильні відповіді
поставлені запитання. Теоретичні знання вміло застосовує
розв’язуванні конкретних ситуаційних завдань з дисципліни Банків
операції. Студент показує потрібний рівень знань і вмінь з да
дисципліни, а саме: здатність визначати сутність та необхідн
існування банківської системи в економічному житті суспільства; с
банківської установи та організаційні основи її функціонуван
використовувати отримані знання на практиці фінансової роботи.
Оцінка “добре” ставиться студентові тоді, коли відповідь логічн
послідовна, тобто відповідає вимогам, наведеним вище, але з деяк
неточностями несуттєвого характеру. Студент допускає незна
помилки при вирішенні ситуаційного завдання.
Оцінка “задовільно” ставиться студентові тоді, коли студент неві
відповідає на одне із поставлених питань або дає відповіді не в повн
обсязі. Студент допускає незначні помилки при вирішенні ситуаційн
завдання. При чому порушена логічність і послідовність відповідей.
Оцінка “не задовільно” ставиться студентові тоді, коли відповід
теоретичні питання незмістовні або відповідь відсутня. Ситуаці
завдання не вирішене або містить значні помилки.
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Лекційних

Тема 1. Контролінг: сутність, функції,
види та основні завдання.
Тема 2. Характеристика об’єктів
контролінгу
Тема 3. Організація управлінського
обліку в системі контролінгу
Тема 4. Система планування та
бюджетування на підприємстві
Тема 5. Методичний інструментарій
оперативного контролінгу
Тема
6.
Експертна
діагностика
фінансово-господарського
стану
підприємства
Тема 7. Контролінг інвестиційних
проектів
Тема 8. Організаційно – методичні
основи формування та функціонування
системи контролінгу на підприємстві
Тема 9. Контролінг у системі прийняття
управлінських рішень
Всього:

Всього

Найменування тем

Практичних

Кількість годин
Аудиторних

4. Рекомендована джерела
Основні:
1. Андронова А. К. Оперативный контроллинг. М. : Дело и сервис,
2016. 160 с.
2. Брітченко І.Г. Контролінг: навч. посіб./ І.Г.Брітченко, А.О.Князевич.
– Рівне: Волинські обереги, 2015. – 280с.
3. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр
учбової літератури, 2018. – 552 с.
4. Іванова В. Й. Контролінг : навч. посібн. Х. : ВД - "ІНЖЕК", 2011. 360 с.
5. Ільїна С.Б., Журба Т.С. Контролінг процесів господарської
діяльності
на підприємствах харчової промисловості. – Навчальний посібник. – К.:
«Видавничий дім «Професіонал», 2008 – 592 с.
6. Контролінг: Навч.посіб. / Швиданеко Г.О., Лаврененко В.В.,
Дерев’яненко О.Г., Приходько Л.М. — К.: КНЕУ, 2018. — 264 с.
7. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг – інформаційна підсистема
стратегічного менеджменту: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2014. –
370 с.
8. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів К. : «Центр учбової
літератури»,
2013.- 304с.
9. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційної системи підприємства:
Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. – 325с.
10. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних
спеціальностей усіх форм навчання). − К.: Видавництво Європейського
університету, 2014. – 136 с.
Інформаційні ресурси і Інтернеті:
1. www.managemtnt.com.ua – Інтернет – портал для управлінців
2. www.cfin.ru – сайт корпоративного менеджменту
3. Офіційний сайт Державного Комітету статистики України – http://
www.ukrstat.gov.ua
4. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва і розвитку –
http:// oecd.org

