
 

 

 

CERTIFIED CONTROLLER HORVÁT PROGRAM® 

(Level I, II, III, IV & V) 
  
 

Вкупен фпнд на шаспви вп Р. Македпнија: 126 

Времетраеое: 1 гпдина 

Местп: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ (Скппје) за Level I, II & 
III 

Местп: Akademia Horvát & Partners, Oestrich-Winkel 
(GERMANY) за Level IV & V 

Динамика на пбуката вп Скппје:  еднащ неделнп 
(ппнеделник 16:30 шаспт) 

Динамика на пбуката вп Германија: 3 дена пп 10 шаса 
практишна настава вп кпмпании. 

 
  

Наппмена: прпграмата се изведува заеднo пд страна на: 
Академијата за банкарствп и инфпрматишка технплпгија -АБИТ 
Institute  for  Business  &  Management HAIDELBERG, HORVÁT ACADEMY 

 
Од практика за практика 

Прпграмата за CERTIFIED CONTROLLER HORVÁTH PROGRAM® вп рамките на HORVÁT ACADEMY, 
Stuttgart е еквивалентна на пргинална германска диплпма и се изведува вп пет нивпа сп 
ппминати ппвеќе пд 50.000 слущатели. Ваквата прпграма гп карактеризира кпнтрплингпт на 
нивп  на  Централна Еврппа ппвеќе пд 40 гпдини. 

Слущателите, за да гп ппстигнат успехпт пдржлив, пптребнп е да ја изушуваат прпграмата ппстапнп, 
шекпр пп шекпр. Ппеднишените нивпа на специјализација имаат за цел, да се надпградуваат еден 
сп друг, какп вп ппглед на спдржината на теми, така и вп ппглед на спдржината на практишни 
вежби. Именп, прпграмата претставува интегриран пристап на сппјуваое на теприја, практишни 
вещтини и медунарпдна пракса вп наспка на унапредуваое на кпмпетенциите на ушесниците при 
изушуваое на кпнтрплингпт. 



 

 

 

Нивп I пд прпграмата, се изушува вп Скппје и дава преглед на кпнтрплингпт какп бизнис игра. 
Вп пва нивп, меначерпт (ппединецпт) кпмпактнп се приентира и прилагпдува вп прпфесијата„con- 
troller“. Нивп II пд прпграмата се изушува вп Скппје. Именп, вп пвпј дел се елабприраат трпщпците, 
пптпшнп на  управуваоетп  сп трпщпците  и сметкпвпдствптп на  трпщпците. Интегриранп  
кпрппративнп планираое  е  пснпвата на излушуваоетп на нивп III вп прпграмата. 

Сп заврщуваое на првите  три Level’s вп Скппје и пплагаоетп на испитпт, слущателите  се  стекнуваат 
сп медунарпден кпнтрплинг сертификат издаден пд германскипт наушен Институт за бизнис 
и меначмент ХАЈДЕЛБЕРГ. 

Вп препстанатипт дел пд прпграмата, вп нивп IV, наставата за слущателите се изведува вп (Oes- 
trich-Winkel) Akademia Horvát & Partners. 

Вп текпт на изушуваое на нивп IV, слущателите ќе се заппзнаат сп инвестицискипт кпнтрплинг и 
вреднпснп приентиранптп кпрппративнп управуваое. 

Нивп V е  наменетп  за  рабптилници  и предаваое  на  практишари  пд  најгплемите  германски  
кпмпнаии вп кпи, ушесниците на специјализацијата ги применуваат и спрпведуваат вещтините на 
controlling знаеоата и практиките кпи ги развиле. Вп текпт на студиите, презентациските вещтини 
вп умерени кплишини се интензивираат. Вп секпја фаза, активнптп ушествп на слущателите се 
згплемува. Вп нивп V, се пбрабптуваат темите за надвпрещнп и внатрещнп известуваое и 
кпмуникација  и  разрещуваое кпнфликти за кпнтрплприте. 

 

 
 

 



 

 

        Цeли на специјализацијата 

Главната цел на специјализацијата е да им даде на слущателите напредпк вп знаеоетп, и тпа: 

• да дпбијат преглед на целипт кпнтрплен систем; 
• да гп прпщират нивнптп ппле на делуваое какп кпнтрплпри; 
• да ја прпдлабпшат, зајакнат и развјат свпјата  медунарпдна кпмпетентнпст за controlling; и 
• да ги пбушуваат свпите вещтини на аргументација и пбјаснуваое на англиски јазик (за студиите 

пд Level IV и V). 

Јазик на кпј се пдвива наставата 

Македпнски јазик (за нивп I, II и III) / Англиски јазик (за нивп IV и V) 
 

Level I 

CCHP1 Certified Controller HORVÁTH Program® 

Бизнис игра – CONTROLLING 

Вп пва нивп ќе дпбиете практишен и системски преглед на пснпвите на Кпнтрплингпт икпрппративнптп 
управуваое. 

Преку систематската примена на бизнис игра (симулација на претпријатие) ќе ппшувствувате щтп 
всущнпст претставува кпнтрплингпт и кпрппративнптп претпријатие. Заеднп сп другите ушесници, Вие 
ќе ја преземете улпгата на меначмент вп прпизвпдственп претпријатие. 

За време на интерактивната симулација, ќе дпзнаете кпи се важните двигатели на вреднпста, 
индикатприте и принципите на успещнптп кпрппративнп управуваое, а и директнп ќе видите 
какпв ефект имаат кпрппративните пдлуки врз биланспт на дпбивка и загуба, биланспт на 
капитален тек и биланспт на спстпјба, какп и на вреднуваоетп на претпријатиетп. 

 

Наставна прпграма:  
• Оснпви на кпнтрплингпт 
• Сметкпвпдствп какп извпр на инфпрмации 

за кпнтрплингпт 

 
• Систем на кпрппративнптп  планираое 
• Извещтаи (Reporting) 
• Организација на кпнтрплингпт 

 

Level II 

CCHP2 Certified Controller HORVÁTH Program® 

Управуваое сп трпшпци и  сметкпвпдствп на трпшпци 

Наставна прпграма:  
• Оснпвни кпнцепти и структура на 

пресметка на трпщпци 
• Full cost accounting какп пснпвна алатка за 

пресметуваое на трпщпците 
• Cost Accounting 
• Cost Center Accounting 

 
• Cost Object Controlling (Costing) 
• Partial costing (contribution margin calcula- 

tion) 
• Анализа на птстапуваоа (Deviation analysis) 
• Кпнцетен центар (Center concepts) 
• Оперативен биланс на успех (Operating 

income statement) 



 

 

 

Level III 

CCHP3 Certified Controller HORVÁTH Program® 

Интегралнп кпрппративнп планираое 

(Integrated corporate planning) 

Наставна прпграма:  

• Севкупна структура на кпрппративнптп 
планираое 

• Стратещкп планираое 
• Оперативнп планираое 

Level IV 

• Прпфитабилнпст,  паришен тек и  планираое 
на  биланспт  на  спстпјба 

• Мпдерен бучет 

CCHP4 Certified Controller HORVÁTH Program® 

Investment controlling & value-oriented corporate management 

Наставна прпграма:  

• Оснпви за Controlling на инвестиции и 
финансираое 

• Кпнтрпла на инвестициите: вреднуваое 
и планираое на инвестиции (Investment 
controlling: valuation and planning of 
investments) 

• Управуваое сп вреднпсти (Value Based 
Management) 

• Backup 

 

Level V 

CCHP5 Certified Controller HORVÁTH Program® 

Наставна  прпграма:   

Внатрешни и надвпрешни извештаи     

(Externes & internes Reporting) 

• Оснпви  на  известуваое 
• Надвпрещнп известуваое 

• Внатрещнп   известуваое 
• Расппред  на  известуваое (Outlook на 

е-ушеое) 
 

Кпмуникација и разрешуваое кпнфликти за кпнтрплери 

• Кпнтрплпрпт вп кпмпанијата - ппзиција, 
улпга, бараоа и задаши 

• Кпмуникација вп прегпвприте 

• Згплемуваое на капацитетпт за 
кпнфликт и кпнсензус вп прегпвприте 

• Правила за ппвратни инфпрмации 
• Референци 


