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Орієнтований перелік питань: 

1. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку 

економічної роботи на підприємстві. Чинники виникнення контролінгу. 

Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні концепції 

контролінгу.  

2. Місце контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок 

контролінгу з функціями управління підприємством.  

3. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, 

структурно-логічна схема контролінгу 

4. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. 

Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів 

управлінського обліку.  

5. Облік за фактичною собівартістю.  

6. Облік за нормативною собівартістю.   

7. Мета, область застосування, переваги системи стандарт- кост. 

8. Нормативні та бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні 

витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні 

загальновиробничі витрати.  

9. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань 

контролінгу.  Особливості та порядок організації обліку витрат і 

результатів в системі директ-костінг.   

10. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань 

контролінгу. 

11. Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві. 

12. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.  

13. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на 

підприємстві ,їх зміст та взаємозв'язок.  

14. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет 

потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет 

загальновиробничих витрат, бюджет цехової собівартості продукції, 

бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат і 



прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.  

Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера використання різних типів 

бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності. 

15. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Плани і 

нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. 

Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.   

16. Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центрів 

відповідальності.  

17. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності 

підприємства від встановлених відхилень.   

18. Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні 

та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, 

інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.  Методи 

аналізу відхилень фактичних результаті від планових. Класифікація 

відхилень.  

19. Модель «витрати - обсяг - прибуток». Вихідні умови, показники, 

методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. 

Ефект операційного леверіджу.  

20. Поняття та методика проведення ABC - аналізу матеріальних потоків. 

Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу замовлень. Аналіз 

вузьких місць на підприємстві. Функціонально -вартісний аналіз. 

21. Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві. Місце 

контролінгу інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу 

фінансово-господарської діяльності підприємства.  

22. Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції 

контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та 

координація.  

23. Принципи контролінгу інвестиційних проектів.  

24. Види контролінгу інвестиційних проектів.   

25. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу.  

26. Традиційні критерії: окупність, рентабельність.  

27. Критерії з дисконтуванням грошових потоків: чиста приведена 

вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс прибутковості та 

приведена окупність.  

28. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності: метод 

кращого стану, метод прийняття рішень без числових значень 

ймовірностей використання, метод ставки дисконтування з поправкою 

на ризик та метод достовірних еквівалентів.  

29. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.  
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