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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ. 

За даними бюлетня “The Pricewaterhouse 

Cooper’s” на зарубіжних підприємствах завдяки 

використанню контролінгової системи зростає 

ефективність управління на 22 % (в 

середньому по підприємствах), а ефективність 

виробництва – на 18,81 %.  

 

Таким чином вивчення дисципліни надасть 

можливість отримати знання щодо управління 

підприємством, що характеризуються наявністю 

багатоцільових і багаторівневих систем 

прийняття управлінських рішень. 



КОНТРОЛІНГ – НОВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ! 

Досвід західноєвропейських 

країн у сфері управління 

бізнесом сприяв поширенню в 

умовах сьогодення нового 

управлінського 

інструмента – 

контролінгу, який 

призначений удосконалити 

системи управління 

підприємства на основі 

координації її інформаційних 

підсистем. 



ЗМІНИ ЕФЕКТУ В УПРАВЛІННІ ТА 

ВИРОБНИЦТВА ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ 

КОНТРОЛІНГУ! 

№ 

з/п 
Назва компанії 

Збільшення ефективності 

управління із 

використанням 

контролінгових технологій 

в процесі управління, % 

Збільшення ефективності 

виробництва процесу зв’язку із 

застосуванням інноваційних 

досягнень у сфері контролю та 

контролінгу, % 

1 “Sony” 25 18,4 

2 “Samsung” 24,2 18,0 

3 “LG” 18,7 25,9 

4 “Akai” 11,8 8,4 

5 “Kodak” 11,7 31,9 

6 “Nokia” 10,2 25,3 

7 “Mazda” 9,9 22,9 

8 “Siemens” 9,3 21,5 

9 “BP” 9,1 19,6 

10 “Shell” 8,6 19,02 

11 AIG Brunswik Capital 7,2 14,9 



ЩО ТАКЕ КОНТРОЛІНГ? 

 «Контролінг” – це система, яка забезпечує 

координацію інформаційних підсистем 

(бухгалтерський облік, економічний аналіз, 

контроль, планування) системи управління 

підприємством з метою підвищення дієвості 

та ефективності управління щодо надання 

альтернативних рішень для досягнення цілей 

підприємства. 

 



ЯКА МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ? 

Є здобуття теоретичних 
знань та практичних 
навичок із новітніх 

концептуальних засад 
управління підприємством 

на основі напрямів 
інформаційно-економічного 

розвитку підприємства, а 
саме впровадження системи 

контролінгу на 
підприємстві з метою 

підвищення дієвості та 
ефективності системи 

управління. 



ЯКА ТЕМАТИКА ПЕРЕДБАЧЕНА ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ? 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

КОНТРОЛІНГУ 

 

Тема 1. Сутність контролінгу, його значення в 

управлінні підприємством 

 

Тема 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація. 

 

Тема 3. Організаційно – методичні основи 

формування та функціонування системи 

контролінгу на підприємств.  

 



2. КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

 

Тема 4. Система бухгалтерського обліку як 

основа контролінгу 

 

Тема 5. Методичний інструментарій  

 

Тема 6. Методи прийняття управлінських 

рішень в контролінгу  

 


