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Управління інформаційним процесом ставить перед менеджерами все більші вимоги
відносно розуміння ролі інформації і знань керівника в області створення інформаційних
систем. Функції управління постійно ускладнюються. Так, звичайне планування
трансформується в проблемно-орієнтоване планування, збут продукції – в маркетингову
діяльність, фінансовий і управлінський облік доповнюється інтегрованою системою
контролінгу. Облік втрачає свою незалежність і набуває функції сервісного забезпечення
менеджменту в інформації, необхідній для ухвалення рішень. Контролінг при цьому виконує
функції створення, обробки, аналізу і передачі системної управлінської інформації.
Зазначене обумовлює актуальність та значущість для економіки країни впровадження
на підприємстві систем контролінгу, а також підкреслює доцільність видокремлення
дисципліни «Контролінг підприємства».
Мета дисципліни: формування знань і навичок стосовно аналізу інформації для
прийняття управлінських рішень та впровадження сучасних форм та методів контролінгу на
підприємствах.
Завдання дисципліни: засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів
господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним;
оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику,
використовуючи комп'ютерну техніку та програмно-математичні комплекси.
Предмет дисципліни:
процес оперативного і стратегічного управління
підприємством як системи, направлений на досягнення всіма структурними підрозділами
стратегічних і поточних цілей підприємства шляхом орієнтації управлінської діяльності на
максимізацію прибутку і вартості капіталу при мінімізації ризику і збереженні ліквідності
(платоспроможності) підприємства.
Дисципліна «Контролінг підприємства» належить до тих дисциплін, які забезпечують
спеціальну підготовку студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
III – IV рівня акредитації. Загальний обсяг дисципліни – 4,0 кредиту ECTS (144 академічних
години).
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Контролінг підприємства» для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.030504) є нормативною дисципліною, яка
забезпечує формування умінь, передбачених відповідною освітньо-кваліфікаційною
характеристикою.
Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної, спеціальної
економічної та правової підготовки студентів, а також вивчення дисциплін
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи економічного аналізу», «Економіка
підприємства», «Фінанси підприємства», «Інвестування», тощо.
В результаті її вивчення забезпечуються наступні дисципліни освітньокваліфікаційного рівня бакалавра спеціальності 6.03050401 Економіка підприємства (за
видами економічної діяльності): «Міжнародна економіка», «Планування і контроль на
підприємстві», «Стратегія підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління
витратами», «Фінансовий менеджмент».
Методика вивчення дисципліни базується на ситнезі лекцій, семінарських,
практичних занять, які передбачають тестування, розв’язання логіко-аналітичних та
розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, та самостійну позааудиторну
роботу студентів.
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