
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«КОНТРОЛІНГ» 

4 курс 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Час на виконання тестових завдань: 40 хв. 

Час на виконання практичних завдань: 40 хв. 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань – 30 балів (30 тестових завдань по 1 балу за кожне 

завдання) 

Виконання практичних завдань – 10 балів ( 2 завдання по 5 балів) 

Орієнтований перелік тем: 

1.  Сутнісна характеристика контролінгу.  

2. Відмінні особливості американської та німецької моделі контролінгу.  

3. Функції контролінгу на підприємстві.  

4. Еволюція розвитку контролінгу та основні концепції контролінгу.  

5. Процес контролінгу на підприємстві.  

6. Структура контролінгу на підприємстві.  

7. Види контролінгу та їх характеристика.  

8. Характеристика стратегічного контролінгу.  

9. Характеристика оперативного контролінгу.  

10. Концепція обліку відповідальності в контролінгу  

11. Загальна схема обліку відповідальності.  

12. Класифікація центрів відповідальності.  

13. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу.  

14. АВС-аналіз. Гуртки якості.  

15. Етапи роботи гуртків якості.  

16. Переваги та недоліки роботи гуртків якості.  

17. ХYZ- аналіз.  



18. Поєднання АВС та ХYZ –аналізів.  

19. Сутність стратегічного аналізу в системі контролінгу.  

20. Крива досвіду.  

21. Управління логістикою.  

22. Портфельний аналіз.  

23. Портфельна матриця.  

24. Аналіз грошових потоків.  

25. Аналіз потенціалу.  

26. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства. Розробка сценаріїв.  

27. Поняття бюджету.  

28. Види планування бюджету. 

29. Напрями бюджетування на підприємстві та види бюджетів.  

30. Структура системи бюджетів на підприємстві.  

31. Види бюджетів та їх особливості.  

32. Бюджетна комісія. Переваги та недоліки бюджетування. 

33. Відхилення та їх причини. Аналіз відхилень.  

34. Бюджетний контроль: сутність та зміст.  

35. Сутність і призначення управлінського обліку.  

36. Аналіз беззбитковості. Графік беззбитковості.  

37. Аналіз чутливості прибутку.  

38. Методи стратегічної діагностики підприємства в системі контролінгу.  

39. Методи діагностики ефективності стратегії підприємства.  

40. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства.  

41. Загальний алгоритм SWOT-аналізу.  

42. Матриця БКГ. 

43.  Матриця Мак-Кінсі. 

44.  Конкурентний аналіз за Портером.  

45. Діагностика за слабкими сигналами.  

46. Алгоритм інвестиційного контролінгу.  

47. Методи дисконтування грошових потоків.  

48. Типізація інвестиційних портфелів підприємства.  

49. Етапи впровадження контролінгу на підприємстві.  

50. Структура і склад служби контролінгу на підприємстві 

 

Екзаменатор                                                                     Марія Сензерліхт 

 

Голова циклової комісії                                   Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


