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Вступ 

 

Сучасні ринкові відносини в Україні виставляють нові вимоги до якіс-

ного рівня управління, характеру розв’язуваних при цьому завдань, до 

методів їх вирішення. Це повністю стосується усіх самостійно господа-

рюючих суб’єктів. Безперервною умовою удосконалення методів управ-

ління є повне використання внутрішніх можливостей підприємства, тобто 

утворення такої системи управління, яка була б у змозі своєчасно вияв-

ляти, обліковувати, аналізувати, контролювати, координувати, коригува-

ти, інформувати вище керівництво про економіку підприємства.  

Удосконалюючи систему управління підприємством, орієнтуються 

на досягнення головної його місії – отримання оптимального прибутку, 

максимізацію вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збере-

женні ліквідності та платоспроможності підприємства, а також на вирі-

шення конкретних оперативних, поточних та стратегічних завдань.  

У цьому сенсі важливим чинником такої системи є фінансовий контро-

лінг. Контролінг є принципово новою концепцією в управлінні підприємст-

вом, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу економіки 

підприємства і ефективного його розвитку шляхом формування об’єк-

тивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати опти-

мальні управлінські рішення.  

Він забезпечує прогнозний результат діяльності й ефективний зво-

ротний зв’язок, переводить управління підприємством на якісно новий  

рівень, інтегруючи та спрямовуючи діяльність різних служб та підрозділів 

підприємства на досягнення найбільш важливих цілей. Фінансовий конт-

ролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менедж-

менту. 

Метою навчальної дисципліни "Фінансовий контролінг" є форму-

вання у студентів теоретичних знань, пов’язаних з концепцією контролінгу, 

практичних навичок прийняття управлінських рішень на основі контролін-

гової інформації і професійних компетентностей щодо організації фінан-

сового контролінгу на підприємстві. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення лекційних та практичних (семінарських) занять. Необхідним 

елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни  

є самостійна робота студентів із загальноекономічною та спеціальною 
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літературою, з нормативними актами та виконання індивідуального 

завдання, що подається у вигляді курсової роботи. 

Структура навчальної дисципліни "Фінансовий контролінг" наведена 

в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна 

підготовки магістрів 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних до ESTS – 6; 

у тому числі:  

змістовних модулів – 2; 

самостійна робота; 

курсова робота  

Шифр та назва галузі 

знань: 0305 "Економіка і 

підприємництво" 

Вибіркова. 

Рік підготовки – 1, 2. 

Семестр – 2-3 

Кількість годин: 

усього – 216 год.; 

За змістовними модулями: 

модуль 1 – 144 год.; 

модуль 2 – 72 год 

Шифр та назва спеці-

альності: 8.03050801 

"Фінанси і кредит" за 

спеціалізованими 

програмами 

Лекції: 28 год., практичні: 

44 год., самостійна робота: 

132 год., у тому числі інди-

відуальна (курсова) робота, 

консультації: 12 год. 

Кількість тижнів 

викладання дисципліни – 

22 (16/2). 

Кількість годин на 

тиждень – 3/4 

Освітньо-кваліфіка-

ційний рівень: магістр 

Вид контролю: залік 

 

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі 

фінансового контролінгу 

 

Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти МОНмолодьспорт 

України, навчальна дисципліна "Фінансовий контролінг" є вибірковою 

складовою циклу професійної та практичної підготовки для напряму 

8.03050801 "Фінанси і кредит" галузі знань 0305 "Економіка і підприєм-

ництво".  

Навчальна дисципліна має логічний та змістовно-методичний 

взаємозв’язок з іншими дисциплінами ОПП. Для її засвоєння студентам 



5 

необхідні попередні знання та уміння, здобуті під час опанування таких 

дисциплін: макроекономіка, мікроекономіка, фінансова математика, 

гроші і кредит, фінанси, фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 

У результаті засвоєння зазначених навчальних дисциплін у студен-

тів повинні сформуватися такі знання та вміння: 

цілісне уявлення про ринкову економіку, сучасне ринкове господар-

ство та особливості ринкової трансформації економіки України; 

цілісне уявлення про систему соціально-економічних та виробничих 

відносин у суспільстві, про підприємство як суб’єкт ринкової економіки; 

усвідомлення ролі держави в регулюванні економіки; розуміння 

сутності цілі, важелів (інструментаріїв) та основних напрямів регулювання 

економіки; 

цілісне уявлення про підприємство як суб’єкт економічних відносин 

на макрорівні та його ролі в ринковій економіці; 

розуміння економічної сутності процесів планування та прогнозу-

вання діяльності; 

цілісне уявлення про капітал підприємства, кругообіг капіталу і його 

стадії; 

усвідомлення економічної сутності та різниці між основним та обо-

ротним капіталом; 

усвідомлення економічної сутності витрат на виробництво; знання 

теорії та класифікації витрат; 

розуміння взаємозв’язку між поняттями витрати виробництва, вар-

тість товару і його ціна; 

цілісне уявлення про прибуток як економічну категорію, джерела 

прибутку, функції та види прибутку; 

вміння аналізувати економічну інформацію, яка відображає діяль-

ність окремого суб’єкта господарювання, й робити на основі такого ана-

лізу відповідні висновки; 

розуміння взаємовідносин підприємств з бюджетними, фінансовими 

структурами та іншими суб’єктами господарювання; 

аналізувати фінансовий стан суб’єкта господарювання у частині його 

активів та зобов’язань; 

використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу 

й управління фінансами підприємства; 

обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових 

результатів діяльності суб’єктів господарювання. 
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У результаті засвоєння навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сутність та функції фінансового контролінгу; роль контролінгу 

в системі управління підприємством; взаємозв’язок контролінгу з іншими 

функціями управління підприємством, сутність стратегічного і опера-

тивного фінансового контролінгу; класифікацію об’єктів фінансового 

контролінгу та методів обліку витрат, що використовуються в системі 

фінансового контролінгу; організаційно-методичні аспекти формування 

системи контролінгу на підприємстві; 

уміти: визначати точку беззбитковості при лінійному тренді сукупних 

витрат підприємства; здійснювати оцінку прибутковості продукції підпри-

ємства; розробляти та аналізувати бюджети підприємства з метою оцінки 

ефективності управлінських рішень і оптимального розподілу ресурсів 

між підрозділами; 

володіти: методами обліку витрат для вирішення задач фінансового 

контролінгу; методами аналізу відхилень фактичних результатів від 

планових; методами експертної стратегічної та оперативної діагностики 

фінансово-господарської діяльності підприємства; методами прийняття 

управлінських рішень у фінансовому контролінгу. 

У світовому освітньому просторі спостерігається стійка тенденція 

щодо розроблення освітніх стандартів для вищої школи з наголосом на 

професійні стандарти та з орієнтацією на компетентнісний підхід до 

освіти. Результати навчання відіграють важливу роль у найширшому 

контексті, що містить інтеграцію академічної та професійної освіти і під-

готовки, оцінку попереднього навчання, розвиток структур кваліфікацій 

упродовж усього життя.  

Тобто компетентність виражає здатність людини самостійно застосо-

вувати в певному контексті різні елементи знань і умінь. Освоєння 

певного рівня компетентностей розглядається як здатність використо-

вувати і поєднувати знання, уміння і широкі компетентності залежно від 

змінних вимог конкретної ситуації або проблеми. 

Компетентність включає знання й розуміння (теоретичне знання 

академічної області, здатність знати й розуміти), знання, як діяти (прак-

тичне й оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях), знання, 

як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя 

з іншими в соціальному контексті).  

У результаті засвоєння навчальної дисципліни у студентів повинні 

бути сформовані предметні, професійні, когнітивні та особисті компетент-

ності, представлені в табл. 2 – 4. 
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Таблиця 2 
 

Предметні компетентності та відповідні їм знання, вміння та навички з навчальної дисципліни  
 

Назва теми 

Компетентності,  

які формуються  

в рамках теми 

Мінімальний досвід 

Перелік знань, 

які становлять 

компетентність 

Перелік умінь і навичок, 

які належать до 

компетентності 

Практичні 

результати 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Контролінг 

як інстру-

мент управ-

ління під-

приємством 

1.1. Здатність розме-

жування існуючих під-

ходів до сутності конт-

ролінгу та формуван-

ня власного погляду. 

1.2. Здатність до систе-

матизації набору еле-

ментів системи конт-

ролінгу.  

1.3. Здатність викорис-

тання прийомів конт-

ролінгу 

Аналізувати економічні яви-

ща і процеси у їх історич-

ному і логічному розвитку. 

Розуміння сутності економіч-

них явищ на основі різних 

економічних шкіл. 

Володіти базовими еконо-

мічними поняттями 

Сутність конт-

ролінгу. Пред-

мет, методи, 

принципи кон-

тролінгу. 

Функції та за-

дачі контролінгу 

Володіти основними 

положеннями концепцій 

контролінгу. 

Систематизувати набір 

елементів системи кон-

тролінгу. 

Володіти загальномето-

дологічними, загально-

науковими та специфіч-

ними дослідницькими 

прийомами контролінгу 

Визначення концеп-

туальної сфери 

системи контролін-

гу та її механізм. 

Визначення систем-

них ознак контро-

лінгу.  

Визначення дослід-

ницьких прийомів 

контролінгу 

Тема 2. Фі-

нансовий 

контролінг: 

сутність, 

функції, 

принципи 

2.1. Здатність до об-

ґрунтування функціо-

нального призначення 

фінансового контро-

лінгу та розуміння за-

вдань, що він виконує.  

2.2. Здатність до побу-

дови системи фінансо-

вого контролінгу на 

підприємстві 

Виявляти структурно-логіч-

ний зв’язок складових про-

цесу. Знаходити в сучасному 

інформаційному середовищі, 

сприймати та аналітично 

опрацьовувати наукову ін-

формацію 

Сутність та 

функції фінан-

сового контро-

лінгу . 

Принципи фі-

нансового конт-

ролінгу.  

Побудова сис-

теми фінансо-

вого контролінгу 

на підприємстві 

Володіти теоретичними 

аспектами функціону-

вання системи фінан-

сового контролінгу. Во-

лодіти теоретичними 

аспектами побудови 

системи фінансового 

контролінгу на підпри-

ємстві 

Визначення функ-

ціональних за-

вдань фінансового 

контролінгу. 

Визначення базо-

вих складових по-

будови системи 

фінансового конт-

ролінгу на підпри-

ємстві 
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Продовження табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. 

Види фі-

нансового 

контролінгу 

3.1. Здатність до орга-

нізації системи управ-

ління досягненням по-

точних фінансових ці-

лей підприємства. 

3.2. Здатність до коор-

динації і інтеграції опе-

ративних планів по різ-

них бізнес-процесах та 

узгодження їх зі стра-

тегічним планом роз-

витку організаційної 

системи. 

3.3. Здатність до діаг-

ностики ефективності 

контролінгової системи 

на підприємстві 

Мати цілісне уявлення про 

стратегічне і оперативне 

планування діяльності під-

приємства 

Сутність стра-

тегічного фі-

нансового кон-

тролінгу. 

Сутність так-

тичного фінан-

сового контро-

лінгу. 

Взаємозв’язок 

стратегічного 

і тактичного 

фінансового 

контролінгу. 

Ефективність 

контролінгової 

системи підпри-

ємства 

Систематизувати об’єк-

ти регулювання і групи 

фінансових коефіцієнтів 

кожного виду фінансо-

вого контролінгу. 

Адаптувати стратегічні 

цілі підприємства до мін-

ливих умов зовнішнього 

середовища.  

Володіти бенчмаркінго-

вими технологіями діаг-

ностики ефективності 

контролінгової системи 

Визначення взаємо-

зв’язку функціону-

вання тактичного 

і стратегічного конт-

ролінгу на підпри-

ємстві. 

Формування алго-

ритму діагностики 

ефективності конт-

ролінгової системи 

промислового під-

приємства у розрізі 

його тактичної та 

стратегічної скла-

дових 

Тема 4. 

Об’єкти фі-

нансового 

контролінгу 

та їх кла-

сифікація 

4.1. Здатність до вияв-

лення з загальної маси 

витрат релевантну час-

тину. 

4.2. Здатність розрахо-

вувати витрати на ви-

робництво продукції. 

4.3. Здатність виявля-

ти залежність витрат  

Оцінювати джерела забез-

печення промислового під-

приємства усіма видами 

ресурсів. 

На основі статистичної зві-

тності і спеціальних дослі-

джень визначити основні 

чинники виникнення мож-

ливих ризиків 

Витрати під-

приємства, їх 

види, місця 

виникнення та 

принципи уп-

равління ними. 

Центри відпо-

відальності та 

їх класифікація 

Виявляти залежність 

витрат від обсягу виро-

бництва продукції. 

Оцінювати ризик та "за-

пас міцності". 

Виявляти відхилення 

"план-факт" та фактори, 

що їх викликали 

Виявляти з загаль-

ної маси витрат ре-

левантну частину. 

Розраховувати ви-

трати на виробницт-

во продукції 
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Продовження табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

 від обсягу виробницт-

ва продукції 

Визначати собівартість 

продукції та способи її зни-

ження. 

Обчислювати й установлю-

вати ціни на продукцію (ро-

боти, послуги) з викорис-

танням діючих методів ці-

ноутворення. Визначати 

обсяг виробництва за умов 

конкуренції організовувати 

роботу щодо оптимізації 

складу витрат та форму-

вання ефективних джерел 

їх фінансування 

Управлінський 

та фінансовий 

облік 

  

Тема 5. 

Методич-

ний інстру-

ментарій 

фінансово-

го контро-

лінгу 

5.1. Здатність до діаг-

ностики діяльності під-

приємства. 

5.2. Здатність до діаг-

ностики ефективності 

контролінгової системи 

на підприємстві. 

5.3. Здатність до ви-

значення факторів, що 

впливають на величи-

ну прибутку підприєм-

ства 

Узагальнювати систему 

статистичних показників. 

Мати навички обробки ста-

тистичних матеріалів. 

Проводити розрахунок інди-

відуальних, загальних, се-

редньозважених та серед-

ніх індексів. 

Визначати напрямки розпо-

ділу прибутку підприємства. 

Визначати фактори, що 

впливають на прибуток  

Аналіз точки 

беззбитковості. 

Бенчмаркінг. 

Вартісний ана-

ліз. 

Портфельний 

аналіз. 

АВС-аналіз. 

Аналіз сильних 

та слабких 

місць на під-

приємстві 

Визначати доцільність 

виробництва продукції, 

мінімальних цін та обся-

гів реалізації продукції. 

Досліджувати функціо-

нальні характеристики 

продукції, яка виробля-

ється, на предмет екві-

валентності вартості та 

корисності. 

Володіти бенчмаркін-

говими технологіями  

Ідентифікувати ві-

дмінності з порів-

нюваним аналогом 

(еталоном), визна-

чати причини цих 

відмінностей та 

виявляти можли-

вості щодо вдоско-

налення об’єктів 

бенчмаркінгу. 

Оптимізувати за-

паси підприємства. 
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Продовження табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

 5.4. Здатність засто-

совувати маржиналь-

ний аналіз при прийн-

ятті управлінських рі-

шень 

підприємства. Оцінювати 

рентабельність діяльності 

підприємства 

Прибуток у ді-

яльності під-

приємства та 

фактори, що 

впивають на 

його величину. 

Використання 

маржинально-

го аналізу при 

прийнятті уп-

равлінських 

рішень 

діагностики ефективності 

контролінгової системи. 

Виявляти резерви зни-

ження собівартості в роз-

різі окремих центрів за-

трат, інвестиційних про-

ектів чи видів продукції. 

Володіти методами 

аналізу та планування 

прибутку підприємства. 

Застосовувати можли-

вості маржинального 

аналізу в системі при-

йняття управлінських 

рішень.  

Володіти методами мар-

жинального аналізу 

Співставляти ре-

зультати діяльності 

підприємства із 

вартістю його май-

на та капіталу. 

Оцінювати величи-

ну прибутку підпри-

ємства. 

Розробляти заходи 

щодо зменшення 

валових витрат і 

збільшення при-

бутку підприємства 

Тема 6. 

Методи фі-

нансового 

планування 

6.1. Здатність до визна-

чення майбутніх плано-

вих фінансових показ-

ників на основі причин-

но-наслідкових зв’язків 

з іншими показниками. 

6.2. Здатність до ви-

значення майбутніх 

планових фінансових  

Володіти сучасними інфор-

маційними технологіями 

збору, обробки та поши-

рення даних. 

Організовувати та проводи-

ти вибіркові обстеження, 

одноразові статистичні спо-

стереження, опитування та 

моніторинг 

Експертне 

прогнозування. 

Каузальне 

прогнозування. 

Методи екст-

раполяції. 

Правила фінан-

сування підпри-

ємств 

Володіти методами екс-

пертного прогнозування. 

Володіти формами казу-

ального прогнозування. 

Володіти методами екс-

траполяції 

Розраховувати ко-

взну середню для 

формування про-

гнозних показників. 

Розраховувати 

прогнозні показники 

за методом най-

меншого квадратич-

ного відхилення 
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Продовження табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

 показників на основі 

суб’єктивного прогно-

зування. 

6.3. Здатність до ви-

значення майбутніх 

планових фінансових 

показників на основі 

визначення їх динаміки 

у попередніх періодах 

Проводити розрахунок аб-

солютних та відносних по-

казників 

  Формувати планові 

показники на осно-

ві аналізу ряду ди-

наміки. 

Формувати тенде-

нції розвитку підп-

риємства на основі 

експертної діагнос-

тики 

Тема 7. 

Бюджету-

вання як 

інструмент 

оперативно-

го фінансо-

вого конт-

ролінгу 

7.1. Здатність визнача-

ти доцільність складан-

ня певного виду бюдже-

ту на підприємстві. 

7.2. Здатність до роз-

робки планів фінансо-

вої діяльності підпри-

ємства.  

7.3. Здатність прийма-

ти обґрунтовані управ-

лінські рішення щодо 

залучення та викорис-

тання фінансових ре-

сурсів. 

7.4. Здатність здійсню-

вати бюджетний конт-

роль на підприємстві 

Аналізувати рівень і дина-

міку показників прибутково-

сті, фінансових результатів, 

використання чистого при-

бутку, впливу інфляції на 

фінансові результати. 

Складати розрахунки пла-

ново-економічних і фінан-

сових показників. 

Підбирати конкретні засоби 

та інструменти для належ-

ного управління грошовими 

активами підприємства. 

Виконувати операції наро-

щення та дисконтування 

грошових активів, розрахову-

вати поточну та майбутню 

вартість грошей підприємства 

Принципи та 

способи бю-

джетування. 

Система бю-

джетів на під-

приємстві. 

Визначення 

потреби під-

приємства в ка-

піталі. 

Планування 

основних фі-

нансових по-

казників. 

Бюджетний 

контроль 

Володіти основами фор-

мування бюджетів на 

підприємстві. 

Оптимізувати витрати 

і прибуток підприємства. 

Виявляти потребу у 

грошових ресурсах і оп-

тимізувати фінансові 

потоки на підприємстві. 

Виявляти основні при-

чини відхилень фактич-

них результатів контро-

льованих показників від 

встановлених стандар-

тів, що проводиться по 

підприємству в цілому 

і по окремих "центрах 

відповідальності" 

Планувати фінан-

сово-господарську 

діяльність підпри-

ємства на певний 

період. 

Формувати систему 

контролю над вико-

нанням планів, ко-

ригування їх змісту 

і термінів реалізації 
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Продовження табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 8. 

Контролінг 

інвестицій-

них проек-

тів 

8.1. Здатність до коор-

динації процесу плану-

вання і бюджетування 

інвестиційних проек-

тів. 

8.2. Здатність до оцін-

ки ефективності інвес-

тиційного проекту 

Підбирати конкретні засоби 

та інструменти для належно-

го управління інвестиційною 

діяльністю підприємства. 

Визначати доцільні напря-

ми здійснення інвестиційної 

діяльності підприємства та 

способи активізації інвести-

ційного потенціалу. 

Формувати та обґрунтову-

вати інвестиційну стратегію 

підприємства. 

Здійснювати моніторинг ін-

вестиційних процесів. 

Визначати порядок взаємо-

дії учасників інвестиційних 

процесів. 

Складати бізнес-план інве-

стиційного проекту 

Особливості 

контролінгу 

інвестиційних 

проектів. 

Оцінка інвести-

ційних проектів 

Розробляти систему кри-

теріїв для оцінки ефек-

тивності інвестиційних 

проектів. 

Проводити оцінку май-

бутньої ефективності 

проекту з урахуванням 

мінливих умов 

Здійснювати оцінку 

інвестиційних про-

ектів на основі фі-

нансових критеріїв 

Тема 9. 

Організація 

системи 

контролінгу 

на підпри-

ємстві 

9.1. Здатність до адап-

тування організаційної 

структури управління 

підприємством з метою 

підвищення її гнучкості 

та здатності швидко 

реагувати на мінливі  

Мати цілісне уявлення про 

організаційну структуру під-

приємства, знати принципи 

її побудови. 

Використовуючи принципи 

та методи організації управ-

лінської праці, виробляти  

Формування 

цільових фун-

кцій та елеме-

нтів системи 

фінансового 

контролінгу. 

Інформаційні  

Формувати раціональну 

структуру фінансово-еко-

номічних служб підпри-

ємства та систему за-

безпечення менедже-

рів інформацією для 

різних рівнів управління  

Володіти організа-

ційно-методичними 

основами форму-

вання системи фі-

нансового контро-

лінгу на підприєм-

стві 



 

1
3
 

Закінчення табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

 вимоги зовнішнього 

середовища 

пропозиції щодо розподілу 

повноважень в управлінні 

підрозділом. 

Складати посадові інструк-

ції та положення про струк-

турні підрозділи 

потоки в сис-

темі фінансо-

вого контро-

лінгу 

в оптимальні проміжки 

часу 

 

Тема 10. 

Методи 

прийняття 

управлінсь-

ких рішень 

в контро-

лінгу 

10.1. Здатність до фор-

мування критеріїв 

прийняття управлінсь-

ких рішень залежно 

від моделі прийняття 

управлінських рішень 

в конкретній ситуації 

Здійснювати статистичне 

спостереження за основними 

тенденціями, які відбува-

ються у економічній сфері. 

Визначати інформацію, необ-

хідну для функціонування 

системи менеджменту. 

Проводити порівняння, вимір, 

робити аналіз досліджень та 

формулювати пропозиції. 

Підбирати конкретні засоби 

та інструменти для належно-

го управління підприємством. 

Досліджувати систему по-

казників, які характеризують 

явища. 

Узагальнювати систему фі-

нансових показників з метою 

висвітлення процесів, які від-

буваються на підприємстві 

Класифікація 

підходів до 

прийняття уп-

равлінських рі-

шень. 

Вимоги до кри-

теріїв прийнят-

тя управлінсь-

ких рішень. 

Критерії прий-

няття управ-

лінських рішень 

Аналізувати фактори, 

пов’язані з зовнішнім 

середовищем, особли-

востями управлінської 

задачі та особливостями 

підприємства  

Здійснювати вибір 

моделі прийняття 

управлінських рі-

шень та розробляти 

рекомендації щодо 

прийняття управ-

лінських рішень 
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Таблиця 3 

 

Професійні компетентності та відповідні їх вміння, якими мають 

володіти випускники напряму підготовки "Фінанси і кредит" 

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" після вивчення 

навчальної дисципліни "Фінансовий контролінг" 

 

Клас  

професійних 

завдань 

Компетентності фахівців 
Вміння фахівців освітньо-

професійного рівня "магістр" 

1 2 3 

1. Планово-

проектні  

1.1. Здатність до розробки 

планів фінансової діяльності 

підприємства  

1.1.1. Володіти основами формуван-

ня бюджетів на підприємстві. 

1.1 2. Формувати інформаційну базу 

для формування прогнозних показ-

ників. 

1.1.3. Застосовувати методи екстра-

поляції, експертного прогнозування 

та форми казуального прогнозування 

1.2. Здатність до планування 

заходів з підвищення ефек-

тивності виробництва 

1.2.1. Оптимізувати витрати і прибу-

ток підприємства.  

1.2.2. Виявляти потребу у грошових 

ресурсах і оптимізувати фінансові по-

токи на підприємстві. 

1.2.3. Виявляти основні причини від-

хилень фактичних результатів конт-

рольованих показників від встанов-

лених стандартів, що проводиться по 

підприємству в цілому і по окремих 

"центрах відповідальності" 

2. Організа-

ційні 

2.1. Здатність до організації 

системи управління досягнен-

ням поточних фінансових ці-

лей підприємства 

2.1.1. Систематизувати об’єкти регу-

лювання і групи фінансових коефіці-

єнтів кожного виду фінансового конт-

ролінгу 

2.2. Здатність до координації 

і інтеграції оперативних пла-

нів по різних бізнес-процесах 

та узгодження їх зі стратегіч-

ним планом розвитку органі-

заційної системи 

2.2.1. Адаптувати стратегічні цілі під-

приємства до мінливих умов зовніш-

нього середовища 
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Продовження табл. 3 

 

1 2 3 

 2.3. Здатність до адаптування 

організаційної структури уп-

равління підприємством з ме-

тою підвищення її гнучкості та 

здатності швидко реагувати 

на мінливі вимоги зовнішнього 

середовища 

2.3.1. Формувати раціональну струк-

туру фінансово-економічних служб 

підприємства та систему забезпе-

чення менеджерів інформацією для 

різних рівнів управління в оптимальні 

проміжки часу 

3. Аналітично-

інформаційні 

3.1. Здатність до діагностики 

діяльності підприємства 

3.1.1. Володіти методами аналізу та 

планування прибутку підприємства. 

3.1.2. Визначати доцільність вироб-

ництва продукції, мінімальних цін та 

обсягів реалізації продукції. 

3.1.3. Досліджувати функціональні 

характеристики продукції, яка вироб-

ляється, на предмет еквівалентності 

вартості та корисності. 

3.1.4. Виявляти резерви зниження 

собівартості в розрізі окремих центрів 

затрат, інвестиційних проектів чи ви-

дів продукції 

3.2. Здатність до діагностики 

ефективності контролінгової 

системи на підприємстві 

3.2.1. Володіти бенчмаркінговими тех-

нологіями діагностики ефективності 

контролінгової системи. 

3.2.2. Аналізувати фактори, пов’язані 

з зовнішнім середовищем, особливо-

стями управлінської задачі та особли-

востями підприємства 

3.3. Здатність до інформацій-

ного забезпечення прийняття 

управлінських рішень у сис-

темі фінансового контролінгу 

3.3.1. Збирати та обробляти інформа-

цію щодо аналізу фінансового стану 

підприємств галузі. 

3.3.2. Застосовувати оптимальну сис-

тему показників для формування об-

ґрунтованого управлінського рішення 

4. Обліково-

статистичні 

4.1. Здатність аналізувати та 

використовувати зведену ін-

формацію 

4.1.1. Розробляти систему критеріїв 

для оцінки ефективності інвестицій-

них проектів. 

4.1.2. Проводити оцінку майбутньої 

ефективності проекту з урахуванням 

мінливих умов 
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Закінчення табл. 3 

 

1 2 3 

  4.1.3. Виявляти потребу у грошових 

ресурсах і оптимізувати фінансові по-

токи на підприємстві 

5. Контрольні 5.1. Здатність до контролю за 

достовірністю аналітичної ін-

формації 

5.1.1. Контролювати достовірність 

інформації шляхом перевірки взаємо-

зв’язку показників. 

5.1.2. Готувати інформацію, вибирати 

тип моделей, здійснювати розрахунки 

їх параметрів та перевіряти на адек-

ватність. 

5.1.3. Використовувати відповідні кри-

терії для аналізу рівня достовірності 

прогнозних оцінок 

5.2. Здатність до контролю за 

ефективністю контролінгової 

системи на підприємстві 

5.2.1. Здійснювати контроль за вико-

нанням планових показників. 

5.2.2. Здійснювати контроль за впли-

вом на фінансові результати підпри-

ємства факторів внутрішнього і зов-

нішнього середовища 

 
Таблиця 4 

 

Когнітивні та особисті компетентності та відповідні їм вміння, якими 

мають володіти випускники напряму підготовки "Фінанси і кредит" 

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" після вивчення 

навчальної дисципліни "Фінансовий контролінг" 

 

Компетентність фахівця 
Вміння фахівців освітньо-кваліфікаційного  

рівня "магістр" 

1 2 

1. Здатність збирати, об-

робляти, систематизувати 

та узагальнювати обсяг 

інформації про діяльність 

підприємства та умови 

його функціонування 

1.1. Готувати та подавати необхідну фінансову інформа-

цію. 

1.2. Перевіряти на коректність подану оперативну інфор-

мацію. 

1.3. Проводити моніторинг нормативно-правового сере-

довища підприємства 
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Закінчення табл. 4 

 

1 2 

 1.4. Вести управлінський облік економічних показників діяль-

ності підрозділів підприємства.  

1.5. Формувати інформаційне забезпечення для прийняття 

управлінських рішень. 

1.6. Вміти використовувати комп’ютерні технології з метою 

пошуку необхідної інформації 

2. Здатність використову-

вати та удосконалювати 

методичний інструмента-

рій і стандарти економіч-

ної роботи, вивчати і впро-

ваджувати передовий до-

свід, проводити наукові 

дослідження з фінансо-

вого контролінгу 

2.1. Оперувати понятійним апаратом та використовувати 

фундаментальні принципи та методики для вирішення 

певної ситуації. 

2.2. Виокремлювати наукові проблеми. 

2.3. Проводити критичний аналіз існуючих точок зору. 

2.4. Формулювати власний підхід з приводу розв’язання 

проблем. 

2.5. Вивчати і використовувати передовий досвід у сфері 

фінансового контролінгу. 

2.6. Презентувати результати досліджень на наукових 

конференціях 

3. Здатність усвідомлюва-

ти себе як частку певного 

соціального колективу 

3.1. Розділяти цінності колективу, не протиставляти себе 

колективу, розвивати навички командної роботи. 

3.2. Чітко формулювати та відстоювати свою думку, слуха-

ти та аналізувати думку своїх колег. 

3.3. Приймати управлінські рішення. 

3.4. Забезпечувати взаєморозуміння в команді та органі-

заційну взаємодію. 

3.5. Орієнтуватися на результат, встановлювати чіткі цілі 

та контролювати їх досягнення 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни 

здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття, 

науково-дослідна робота (у вигляді курсової роботи), самостійна робота 

студентів, консультації, контрольні заходи. 

Вивчення матеріалу відбувається шляхом послідовного і ґрунтовно-

го опрацювання навчальних модулів. Тематичний план навчальної дис-

ципліни складається з двох модулів, кожний з яких об’єднує у собі декі-

лька тем, логічно пов’язаних між собою (табл. 5). 
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Таблиця 5 
 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
 

Модулі навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи, включаючи 

самостійну роботу студентів 

і трудомісткість (у годинах) 

лекції 

семінарські 

та практичні 

заняття 

само-

стійна 

робота 

загальна 

трудо-

місткість 

Змістовний модуль 1. Фінансовий контролінг у системі управління  

підприємством 

Тема 1. Контролінг як інструмент управління 

підприємством 

2 4 12 18 

Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функ-

ції, принципи 

2 2 14 18 

Тема 3. Види фінансового контролінгу 2 4 16 22 

Тема 4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх 

класифікація 

4 8 18 30 

Тема 5. Методичний інструментарій фінансо-

вого контролінгу 

4 12 20 36 

Тема 6. Методи фінансового планування 2 2 8 12 

Консультації    8 

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень у контролінгу 

Тема 7. Бюджетування як інструмент опера-

тивного фінансового контролінгу 

4 4 11 17 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 2 2 11 17 

Тема 9. Організація системи контролінгу на 

підприємстві 

2 2 11 15 

Тема 10. Методи прийняття управлінських 

рішень у контролінгу 

4 4 11 19 

Консультації    4 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями  

та темами 
 

Змістовний модуль 1. Фінансовий контролінг у системі  

управління підприємством 
 

Тема 1. Контролінг як інструмент управління підприємством 
 

Сутність, принципи і сфера застосування контролінгу. Чинники виник-

нення контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. 



19 

Різноманіття предметних областей щодо сутності контролінгу. Елементи 

системи контролінгу. Принципи контролінгу. 

Мета, предмет, методи та об’єкти контролінгу. 

Функції та завдання контролінгу. 

 

Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи 

 

Сутність та функції фінансового контролінгу. Мета фінансового конт-

ролінгу. Функції фінансового контролінгу. 

Принципи фінансового контролінгу. 

Етапи побудови системи фінансового контролінгу на підприємстві. 

 

Тема 3. Види фінансового контролінгу 

 

Види фінансового контролінгу: стратегічний і тактичний. Сутність, 

мета та завдання стратегічного фінансового контролінгу. Напрями, що 

характеризують систему стратегічного контролінгу. Орієнтація, цілі та 

головні завдання стратегічного фінансового контролінгу. Характеристика 

напрямів аналізу в системі стратегічного контролінгу. 

Сутність, мета та завдання тактичного фінансового контролінгу. 

Орієнтація, цілі та головні завдання тактичного фінансового контролінгу. 

Бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного фінан-

сового контролінгу. Внутрішній консалтинг як елемент оперативного 

фінансового контролінгу.  

Взаємозв’язок стратегічного і тактичного фінансового контролінгу. 

Ефективність контролінгової системи підприємства. 

 

Тема 4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація 

 

Сутність витрат. Класифікації витрат для калькуляції та визначення 

фінансових результатів: виробничі і невиробничі, вичерпані і невичерпані, 

прямі і непрямі, собівартість продукції і витрати періоду, основні і наклад-

ні. Класифікації витрат для прийняття управлінських рішень: релевантні  

і нерелевантні, постійні і змінні, дійсні і альтернативні, інкрементні і мар-

жинальні. Класифікації витрат для контролю й регулювання: за місцями 

виникнення витрат, за об’єктами обліку, за об’єктами обліку, контрольо-

вані й неконтрольовані, планові (стандартні) і фактичні.  
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Поняття центру відповідальності. Принципів організації центрів від-

повідальності. Основні та функціональні центри відповідальності: сут-

ність та умови їх створення. 

Сутність, функції та задачі управлінського обліку, принципи його ор-

ганізації. Формування управлінського обліку. Порівняльна характеристи-

ка фінансового і управлінського обліку. Методи оцінки та обліку витрат. 

Системи калькулювання та обліку витрат. 
 

Тема 5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 
 

Прийоми щодо збору інформації для управлінського персоналу. 

Економічний аналіз як база для прийняття управлінських рішень. Форму-

вання основних підконтрольних показників. 

Аналіз результатів за відхиленням. Підходи до розрахунків за відхи-

леннями. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 

Бенчмаркінг. Вартісний аналіз. АВС-аналіз. Аналіз сильних та слабких місць 

на підприємстві. Система "директ-костинг". Система "стандарт-костинг", її 

характеристика і сфера застосування. Аналіз взаємозв’язку "витрати – обсяг – 

прибуток". Основні передумови використання моделі беззбитковості. 

Показники управління прибутком підприємства. 
 

Тема 6. Методи фінансового планування 
 

Сутність та види фінансового планування. Цілі фінансового плану-

вання та застосування в контролінгу. 

Експертне прогнозування. Методологічні прийомів, що використо-

вуються за суб’єктивного методу прогнозування. 

Каузальне прогнозування. Форми казуального прогнозування.  

Методи екстраполяції. Можливість застосування методів екстрапо-

ляції.  

 

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень 

у контролінгу 
 

Тема 7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 

контролінгу 
 

Сутність, цілі, задачі і принципи бюджетування. Система бюдже-

тів на підприємстві. Процес бюджетування. Прирістне бюджетування  
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й бюджетування "з нуля", поза бюджетуванням і просунуте бюджету-

вання. 

Види бюджетів.  

Сутність бюджетного контролю та його організація. Завдання бюджет-

ного контролю. Ефективність та результативність діяльності підприємства.  

 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 

 

Сутність, цілі, задачі та об’єкт контролінгу інвестиційних проектів. 

Напрями діяльності контролінгу інвестиційних проектів. Види контролінгу 

інвестиційних проектів. Етапи процесу контролінгу інвестицій. Методи 

інвестиційних розрахунків. 

Критерії оцінки інвестиційних проектів, їх класифікація. Переваги та 

недоліки критеріїв інвестиційних проектів та можливості застосування 

в сучасних умовах господарювання. 

 

Тема 9. Організація системи контролінгу на підприємстві 

 

Служба контролінгу і вимоги до її створення. Необхідність упрова-

дження системи контролінгу на підприємстві. Передумови упровадження 

системи контролінгу на підприємстві за окремими напрямами.  

Вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві. Струк-

тура і склад служби контролінгу. 

Етапи впровадження контролінгу на підприємстві.  

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 

Посадові обов’язки працівників служби контролінгу 

 

Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу 

 

Сутність та види управлінських рішень. Класифікація підходів до 

прийняття управлінських рішень у контролінгу. Процес прийняття управ-

лінських рішень. Фактори, що впливають на прийняття управлінських 

рішень. Економічні умови розробки грамотних управлінських рішень. 

Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Система кри-

теріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських 

рішень. 

Організація розробки управлінського рішення. Вибір управлінських 

рішень. 
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4. Плани лекцій 

 

Змістовний модуль 1. Фінансовий контролінг у системі  

управління підприємством 

 

Тема 1. Контролінг як інструмент управління підприємством 

 

1. Сутність, принципи і сфера застосування контролінгу. 

2. Мета, предмет, методи та об’єкти контролінгу. 

3. Функції та завдання контролінгу. 

Література: [1; 6 – 9; 16; 17; 19 – 23; 32; 40]. 

 

Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи 

 

1. Сутність та функції фінансового контролінгу. 

2. Принципи фінансового контролінгу. 

3. Побудова системи фінансового контролінгу на підприємстві. 

Література: [3; 4; 7; 16; 19; 20; 21]. 

 

Тема 3. Види фінансового контролінгу 

 

1. Стратегічний фінансовий контролінг. 

2. Тактичний фінансовий контролінг. 

3. Взаємозв’язок стратегічного і тактичного фінансового контро-

лінгу. 

4. Ефективність контролінгової системи підприємства. 

Література: [1; 3; 4; 6; 7; 16; 17; 19 – 22; 28; 38]. 

 

Тема 4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація 

 

1. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі 

контролінгу. 

2. Класифікація витрат. 

3. Центри відповідальності, їх класифікація. 

4. Управлінський облік в системі контролінгу. 

Література: [2; 5; 6; 14; 18; 20 – 23; 25; 29; 33; 34; 39]. 
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Тема 5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 

 

1. Склад інструментарію оперативного контролінгу. 

2. Формування основних підконтрольних показників. 

3. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі 

контролінгу. 

4. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів 

відповідальності. 

5. Модель "витрати – обсяг – прибуток" (CVP-аналіз). 

6. Методи обліку витрат. 

7. Показники управління прибутком підприємства. 

Література: [1; 3; 4; 6; 14; 16; 19; 25; 29; 33; 34; 39]. 

 

Тема 6. Методи фінансового планування 

 

1. Сутність фінансового планування та його види. 

2. Експертне (суб’єктивне) прогнозування. 

3. Каузальне прогнозування. 

4. Методи екстраполяції. 

Література: [3; 4; 10; 31; 36; 37]. 

 

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень  

у контролінгу 
 

Тема 7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 

контролінгу 

 

1. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового контро-

лінгу, його переваги та недоліки. 

2. Система бюджетів на підприємстві і сфера їх застосування. 

3. Методика складання бюджетів. 

4. Бюджетний контроль й управління. 

Література: [2 – 6; 11; 12; 18; 24; 25; 30; 33; 34; 37]. 

 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 

 

1. Сутність контролінгу інвестиційних проектів, його мета і завдання. 

2. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів. 
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3. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. 

4. Процес створення та реалізації системи контролінгу інвестицій. 

Література: [3; 4; 6; 13; 15; 31; 36; 38]. 

 

Тема 9. Організація системи контролінгу на підприємстві 

 

1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 

2. Варіанти організації служби контролінгу. 

3. Структура і склад служби контролінгу на підприємстві. 

4. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї. 

5. Етапи впровадження контролінгу на підприємстві. 

Література: [1; 3; 7; 9; 16; 19; 31; 35; 38]. 

 

Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу 

 

1. Класифікація управлінських рішень. 

2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. 

3. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. 

4. Критерії прийняття управлінських рішень. 

Література: [1; 3; 4; 6; 7; 16; 19; 20; 21 – 23; 31; 37; 38]. 

 

5. Плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій ви-

кладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до кот-

рих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 

завдань. 

Семінари сприяють формуванню у студентів вміння самостійно за-

своювати знання, аналізувати, синтезувати, абстрагувати, конкретизува-

ти, узагальнювати. Розвивають увагу, мислення, інтерес до навчального 

предмета. У них приймають участь всі студенти. Семінари складаються з 

двох взаємопов’язаних ланок – самостійного вивчення студентами мате-

ріалу та обговорення результатів їх самостійної пізнавальної діяльності. 

Перелік запитань, які виносяться на семінарські заняття з навчаль-

ної дисципліни наведено у табл. 6. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


25 

Таблиця 6 

 

План проведення семінарських занять 

 

Назва теми Перелік питань для розгляду 
Кількість 

годин 

Літера-

тура 

1 2 3 4 

Змістовний модуль 1. Фінансовий контролінг в системі управління  

підприємством 

Тема 1. Контро-

лінг як інстру-

мент управління 

підприємством 

Тема: роль контролінгу у системі управління 

підприємством. 

1. Контролінг як інструмент ефективного управ-

ління підприємством. 

2. Сутність та функції контролінгу. 

3. Розмежування поглядів, що сформувалися 

в світовій науковій думці, а саме ідеологічної 

німецької школи контролінгу та американської. 

4. Зарубіжний досвіт контролінгу. Економічна 

етимологія походження контролінгу в істори-

чному аспекті 

4 [1; 6 – 9; 

16; 17; 

19 – 23; 

32; 40] 

Тема 2. Фінан-

совий контро-

лінг: сутність, 

функції, прин-

ципи 

Тема: система фінансового контролінгу на пі-

дприємстві. 

1. Необхідність упровадження системи фінан-

сового контролінгу в діяльність підприємства. 

2. Функціональні завдання системи фінансо-

вого контролінгу. 

3. Формування системи фінансового контро-

лінгу на підприємстві 

2 [3; 4; 7; 

16; 19; 

20; 21] 

Тема 3. Види 

фінансового  

контролінгу 

Тема: види фінансового контролінгу. 

1. Стратегічний контролінг у системі управ-

ління підприємством. 

2. Методи стратегічного фінансового контро-

лінгу. 

3. Система оперативного контролінгу в сис-

темі управління підприємством.  

4. Взаємозв’язок функціонування стратегічно-

го і оперативного фінансового контролінгу 

4 [1; 3; 4; 6; 

7; 16; 17; 

19 – 22; 

28; 38] 

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень  

у контролінгу 

Тема 7. Бюдже-

тування як  

інструмент  

Тема: система бюджетування на підприємстві. 

1. Структура системи бюджетів на підпри-

ємстві 

2 [2 – 6; 11; 

12; 18; 

24; 25;  
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Закінчення табл. 6 
 

1 2 3 4 

оперативного 

фінансового  

контролінгу 

2. Підходи до розробки бюджетів та їх особ-

ливості. 

3. Сфери застосування різних типів бюджетів 

залежно від центрів відповідальності. 

4. Переваги та недоліки бюджетування 

 30; 33; 

34; 37] 

Тема 9. Органі-

зація системи 

контролінгу на 

підприємстві 

Тема: організаційно-економічні основи конт-

ролінгової діяльності на підприємстві. 

1. Вимоги до створення служби контролінгу 

на підприємстві. 

2. Варіанти впровадження контролінгу на під-

приємстві. 

3. Посадові обов’язки працівників служби конт-

ролінгу 

2 [1; 3; 7; 9; 

16; 19; 

31; 35; 

38] 

Тема 10. Мето-

ди прийняття 

управлінських 

рішень в конт-

ролінгу 

Тема: формування управлінських рішень 

в системі контролінгу. 

1. Класифікація управлінських рішень залеж-

но від рівня визначеності оточуючого середо-

вища. 

2. Аналіз підходів до прийняття управлінських 

рішень. 

3. Зарубіжний досвід формування управлін-

ських рішень в системі контролінгу 

2 [1; 3; 4; 6; 

7; 16; 19; 

20; 21 – 

23; 31; 

37; 38] 

 

6. Плани практичних занять 
 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій ви-

кладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практич-

ного застосування шляхом виконання студентом відповідно сформульо-

ваних завдань. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

знань, вмінь, навичок студентів; постановку загальної проблеми та її обго-

ворення; розв’язування завдань з їх обговоренням; виконання контроль-

них завдань, їх перевірку і оцінку. Оцінки, отримані студентом за окремі 

практичні завдання, враховуються при формуванні підсумкової оцінки. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає проведення практич-

них занять за темами, наведеними у табл. 7. 
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Таблиця 7 

 

План проведення практичних занять 

 

Назва теми Перелік питань для розгляду 
Кількість 

годин 
Література 

Змістовний модуль 1. Фінансовий контролінг у системі управління 

підприємством 

Тема 4. Об’єкти фінан-

сового контролінгу та їх 

класифікація 

Склад та групування витрат за 

джерелами їх формування 

4 [2; 5; 6; 14; 18; 

20 – 23; 25; 29; 

33; 34; 39] Оцінка витрат підприємства 4 

Тема 5. Методичний 

інструментарій фінан-

сового контролінгу 

Аналіз співвідношення CVP 4 [1; 3; 4; 6; 14; 

16; 19; 25; 29; 

33; 34; 39] 

Аналіз беззбитковості за умов 

виробництва декількох видів то-

варів 

4 

Формування прибутку підприєм-

ства 

4 

Тема 6. Методи фінан-

сового планування 

Прогнозування фінансових показ-

ників діяльності підприємства 

2 [3; 4; 10; 31; 

36; 37] 

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень у контролінгу 

Тема 7. Бюджетування 

як інструмент опера-

тивного фінансового 

контролінгу 

Планування фінансово-господар-

ської діяльності підприємства 

2 [2 – 6; 11; 12; 

18; 24; 25; 30; 

33; 34; 37] 

Тема 8. Контролінг ін-

вестиційних проектів 

Оцінка інвестиційних проектів 2 [3; 4; 6; 13; 15; 

31; 36; 38] 

Тема 10. Методи прий-

няття управлінських  

рішень у контролінгу 

Оцінка рівня ефективності управ-

ління в умовах функціонування 

контролінгу 

2 [1; 3; 4; 6; 7; 

16; 19; 20; 21 – 

23; 31; 37; 38] 

 

7. Курсова робота 

 

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної робо-

ти студентів. Мета курсової роботи з навчальної дисципліни допомогти 

студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. 

Курсова робота виконуються з метою закріплення, поглиблення і уза-

гальнення знань, одержаних студентами за час навчання; систематизація 

отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни; розвиток 
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умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел; форму-

вання дослідницьких умінь студентів; стимулювання студентів до само-

стійного наукового пошуку; розвиток уміння аналізувати передовий досвід 

та узагальнювати власні спостереження; формування вміння практичної 

реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних 

розробках та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. 

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами  

в процесі вивчення навчальної дисципліни, є глибокими і фундаменталь-

ними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені 

питання обраної теми. 

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, 

а саме: 

вибір теми курсової роботи; 

підготовка до написання курсової роботи; 

складання плану роботи; 

формування тексту курсової роботи; 

оформлення роботи; 

захист курсової роботи. 

У процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно 

підібрати й вивчити відповідну наукову літературу та нормативно-інструк-

тивні матеріали з теоретичних питань фінансового контролінгу, здійснити 

практичні розрахунки та обґрунтувати доцільність запропонованих за-

ходів. 

До складу курсової роботи входять: 

титульний аркуш; 

завдання на виконання курсової роботи; 

зміст курсової роботи; 

вступ; 

основна частина; 

висновки; 

список використаної літератури; 

додатки. 

У вступі надається обґрунтування актуальності обраної теми, її 

значимість, визначається мета і завдання курсової роботи, вказуються 

методи дослідження, що використовувались під час написання курсової 

роботи. 
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Основна частина курсової роботи складається з теоретичної і прак-

тичної частин. У процесі написання теоретичної частини необхідно від-

повідно до плану розкрити суть вибраної теми. Обов’язково окремим  

питанням виділяються проблемні й дискусійні аспекти дослідження. При 

цьому наводяться цифрові матеріали, дається їх аналіз. Практична час-

тина виконується відповідно до методичних рекомендацій. 

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітле-

них питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспек-

тів теми.  

До змісту роботи ставляться такі вимоги: системність, послідовність 

і конкретність викладення матеріалу; завершеність викладення кожної 

думки; виключення повторень. 

Зміст роботи викладається відповідно до плану, стисло, лаконічно, 

не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми. 

 

8. Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння на-

вчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Головною метою самостійної роботи студента є формування його пізна-

вальної активності, засвоєння ним основних умінь та навичок роботи  

з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих 

знань, підвищення рівня організованості студентів тощо. Основними завдан-

нями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основ-

ної освітньої програми та послідовне вироблення навичок ефективної 

самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності 

на рівні світових стандартів.  

Самостійна робота студентів охоплює:  

вивчення лекційного матеріалу; 

робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури; 

робота з матеріалами мережі Інтернет; 

підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських);  

контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за запи-

таннями для самодіагностики 

Індивідуальний план самостійної роботи студента представлено 

у табл. 8. 
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Таблиця 8 

 

Індивідуальний план роботи студента 

 

Тема Види та форми СРС 

Кіль-

кість 

годин 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми контролю 

та звітності 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Контролінг 

як інстру-

мент управ-

ління під-

приємством 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Підготовка до семінарського 

заняття на тему "Роль конт-

ролінгу в системі управління 

підприємством". 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою.  

Написання есе на тему "Кон-

троль і контролінг: тотожність 

і протилежність" 

12 1 – 2 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей). 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 2. Фі-

нансовий 

контролінг: 

сутність, 

функції, 

принципи 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Підготовка до семінарського 

заняття на тему "Система 

фінансового контролінгу на 

підприємстві". 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою 

14 3  Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей).  

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять.  

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 3. 

Види фі-

нансового 

контролінгу 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Підготовка до семінарського 

заняття на тему "Види фі-

нансового контролінгу". 

Написання есе на тему: "По-

рівняльна характеристика 

стратегічного та тактичного 

контролінгу" 

16 4 – 5 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей). 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 4. 

Об’єкти фі-

нансового 

контролінгу  

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Написання есе на тему: "Ха-

рактеристика існуючих систем  

18 6 – 9 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей) 
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Продовження табл. 8 

 

1 2 3 4 5 

та їх кла-

сифікація 

управлінського обліку як осно-

ви розрахунків фінансового 

контролінгу". 

Підготовка до практичного 

заняття 

  Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 5. 

Методич-

ний інстру-

ментарій 

фінансово-

го контро-

лінгу 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою 

20 10 – 13 Активна участь в ауди-

торних заняттях. 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 6. 

Методи фі-

нансового 

плануван-

ня 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою 

8 14 – 16 Активна участь в ауди-

торних заняттях. 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 7. 

Бюджету-

вання як 

інструмент 

оператив-

ного фінан-

сового конт-

ролінгу 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою.  

Написання есе на тему: "Види 

бюджетів, їх особливості та 

сфери застосування" 

11 1 – 2 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей). 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів. 

Написання контроль-

ної роботи 

Тема 8. 

Контролінг 

інвестицій-

них проек-

тів 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою 

11 3 – 4 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей). 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 
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Закінчення табл. 8 

 

1 2 3 4 5 

Тема 9. 

Організація 

системи 

контролінгу 

на підпри-

ємстві 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою.  

Підготовка до семінарського 

заняття. 

Написання есе на тему: 

"Оцінка варіантів впрова-

дження системи контролінгу 

на підприємстві" 

11 5 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей). 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів 

Тема 10. 

Методи 

прийняття 

управлінсь-

ких рішень 

у контро-

лінгу. 

Модульна 

контрольна 

робота 

Вивчення літератури, текстів 

лекцій. 

Пошук і огляд літературних 

джерел за заданою пробле-

матикою.  

Підготовка до семінарського 

заняття. 

Підготовка до контрольної 

роботи 

11 6 Активна участь в ауди-

торних заняттях (кіль-

кість правильних від-

повідей). 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час ауди-

торних занять. 

Обговорення (захист) 

матеріалів. 

Написання контроль-

ної роботи 

 

9. Контрольні запитання для самодіагностики 

 

Змістовний модуль 1. Фінансовий контролінг у системі  

управління підприємством 

 

Тема 1. Контролінг як інструмент управління підприємством 

 

1. Визначте сутність контролінгу як інструмента ефективного управ-

ління підприємством. 

2. Обґрунтуйте необхідність упровадження системи контролінгу на 

підприємствах. 

3. Обґрунтуйте існуючу різноманітність підходів щодо сутності конт-

ролінгу. 
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4. Визначте відмінності американської і німецької моделей контро-

лінгу. 

5. Охарактеризуйте елементи системи контролінгу. 

6. Визначте принципи контролінгу на сучасному підприємстві. 

7. Визначте мету, предмет, об’єкт контролінгу. 

Література: [1; 6 – 9; 16; 17; 19 – 23; 32; 40]. 

 

Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи 

 

1. Визначте сутність фінансового контролінгу. 

2. Визначте мету фінансового контролінгу. 

3. Охарактеризуйте функціональні завдання фінансового контролінгу. 

4. Визначте функції фінансового контролінгу. 

5. Охарактеризуйте принципи фінансового контролінгу. 

6. Дайте характеристику етапам побудови системи фінансового конт-

ролінгу на підприємстві. 

Література: [3; 4; 7; 16; 19; 20; 21]. 

 

Тема 3. Види фінансового контролінгу 

 

1. Розкрийте сутність стратегічного фінансового контролінгу. 

2. Визначте мету та завдання стратегічного фінансового контро-

лінгу. 

3. Напрями, що характеризують систему стратегічного фінансового 

контролінгу. 

4. Надайте характеристику напрямам аналізу в системі стратегіч-

ного контролінгу. 

5. Розкрийте сутність тактичного фінансового контролінгу. 

6. Визначте мету та завдання тактичного фінансового контролінгу. 

7. Внутрішній консалтинг як елемент оперативного фінансового конт-

ролінгу. 

8. Розкрийте взаємозв’язок функціонування тактичного і стратегіч-

ного фінансового контролінгу на підприємстві. 

9. Відмінності між стратегічним і тактичним фінансовим контро-

лінгом. 

Література: [1; 3; 4; 6; 7; 16; 17; 19 – 22; 28; 38]. 
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Тема 4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація 

 

1. Наведіть класифікацію витрат для калькуляції й визначення фінан-

сових результатів. 

2. Наведіть класифікацію витрат щодо прийняття управлінських рі-

шень. 

3. Наведіть класифікацію витрат для контролю і регулювання. 

4. Обміркуйте, чи завжди прямі витрати тотожні змінним. 

5. Обміркуйте, чи можуть бути релевантні витрати прямими, підконт-

рольними, постійними. 

6. Обґрунтуйте, з якою метою створюються центри відповідаль-

ності. 

7. Охарактеризуйте основні принципи організації центрів відпові-

дальності. 

8. Розкрийте сутність і завдання управлінського обліку. 

9. Дайте порівняльну характеристику фінансового і управлінського 

обліку. 

Література: [2; 5; 6; 14; 18; 20 – 23; 25; 29; 33; 34; 39]. 

 

Тема 5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 

 

1. Інформаційна база для прийняття управлінських рішень.  

2. Охарактеризуйте механізм формування основних підконтрольних 

показників. 

3. Визначте сутність аналізу результатів з відхилення та механізм 

його проведення. 

4. Охарактеризуйте підходи до розрахунків за відхиленнями.  

5. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 

6. Сутність бенчмаркінгу як методу контролінгу. 

7. Визначте сутність вартісного аналізу та розкрийте механізм його 

проведення.  

8. Визначте сутність АВС-аналізу та розкрийте механізм його прове-

дення.  

9. Визначте сутність аналізу сильних та слабких місць на підприємстві 

та розкрийте механізм його проведення.  

10. Система "директ-костинг". Система "стандарт-костинг", її харак-

теристика і сфера застосування.  
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11. Визначте сутність аналізу взаємозв’язку "витрати – обсяг – при-

буток" та розкрийте механізм його проведення.  

12. Визначте передумови використання моделі беззбитковості. 

13. Дайте характеристику показників управління прибутком підпри-

ємства. 

Література: [1; 3; 4; 6; 14; 16; 19; 25; 29; 33; 34; 39]. 

 

Тема 6. Методи фінансового планування 

 

1. Визначте сутність та завдання фінансового планування на підпри-

ємстві. 

2. Сутність суб’єктивних методів прогнозування та можливості їх ви-

користання. 

3. Сутність індивідуального опитування, його переваги та недоліки. 

4. Сутність мозкової атаки та можливості її застосування. 

5. Сутність та основні характеристики методу Делфі. 

6. Сутність причинних методів прогнозування та можливості їх вико-

ристання.  

7. Детермінантний прогноз: переваги та недоліки. 

8. Стохастичний прогноз: переваги та недоліки. 

9. Сутність методів екстраполяції та можливості їх використання. 

10. Сутність методу визначення середніх величин. 

11. Сутність та передумови використання методу екстраполяції  

тренда. 

12. Розкрийте сутність експоненціального згладжування як методу 

короткострокового фінансового прогнозування. 

Література: [3; 4; 10; 31; 36; 37]. 

 

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень  

у контролінгу 

 

Тема 7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 

контролінгу 

 

1. Розкрийте сутність бюджетування та визначте його переваги. 

2. Розкрийте принципи бюджетування. 

3. Розкрийте завдання бюджетування. 
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4. Охарактеризуйте стадії процесу бюджетування. 

5. Визначте сутність, переваги та недоліки складання бюджету на 

основі фактичних результатів. 

6. Розкрийте сутність, переваги та недоліки бюджетування "з нуля". 

7. Розкрийте сутність підходу "поза бюджетуванням". 

8. Розкрийте сутність підходу на основі просунутого бюджетування 

та визначте доцільність його застосування. 

9. Надайте характеристику операційному і фінансовому бюджетам. 

Визначте їх взаємозв’язок. 

10. Дайте характеристику бюджетам залежно від методу їх роз-

робки. 

11. Механізм бюджетного контролю. 

Література: [2 – 6; 11; 12; 18; 24; 25; 30; 33; 34; 37]. 

 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 

 

1. Розкрийте сутність та визначте напрями діяльності контролінгу 

інвестиційних проектів. 

2. Визначте завдання процесу прийняття рішень щодо вибору пріори-

тетних проектів. 

3. Визначте задачі контролінгу реалізації інвестиційного проекту. 

4. Охарактеризуйте етапи процесу контролінгу інвестицій. 

5. Дайте характеристику методів інвестиційних розрахунків у сис-

темі контролінгу. 

6. Дайте класифікацію критеріїв оцінки інвестиційних проектів. 

7. Чим відрізняються критерії з дисконтуванням грошових потоків 

від традиційних. Назвіть недоліки критеріїв дисконтування.  

Література: [3; 4; 6; 13; 15; 31; 36; 38]. 

 

Тема 9. Організація системи контролінгу на підприємстві 

 

1. Що свідчить про необхідність упровадження системи контролінгу 

на підприємстві. 

2. Визначте проблемні аспекти за певними напрямами, що свідчать 

про доцільність впровадження системи контролінгу на підприємстві. 

3. Які вимоги слід враховувати при впровадженні системи контролі-

нгу на підприємстві. 
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4. Дайте характеристику етапам упровадження системи контролінгу 

на підприємстві. 

5. Які інструменти контролінгу повинні бути розроблені на підпри-

ємстві. 

6. Визначте переваги організації самостійної служби контролінгу на 

підприємстві. 

7. Визначте недоліки функціонування самостійної служби контро-

лінгу на підприємстві. 

8. Визначте недоліки при розподіленні функцій контролінгу між наяв-

ними структурними підрозділами підприємства. 

9. Якою може бути структура і склад служби контролінгу на підпри-

ємстві. 

Література: [1; 3; 7; 9; 16; 19; 31; 35; 38]. 

 

Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень  

у контролінгу 

 

1. Розкрийте сутність процесу прийняття рішення. 

2. Визначте вимоги, які ставляться до управлінських рішень. 

3. Дайте класифікацію управлінських рішень. 

4. Дайте класифікацію управлінських рішень. 

5. Охарактеризуйте типи управлінських рішень. 

6. Визначте етапи розробки й прийняття рішень. 

7. Стадії управлінського рішення та їх характеристика. 

8. Розкрийте сутність класичного раціонального підходу до прий-

няття управлінських рішень. Можливість застосування. 

9. Розкрийте сутність підходу прийняття управлінських рішень за 

принципом обмеженої раціональності за Г. Саймоном. 

10. Розкрийте сутність підходу прийняття управлінських рішень за 

принципом ефективного управління за Пітерсом і Уотерменом. 

11. Розкрийте сутність соціологічного й психологічного підходів до 

прийняття управлінських рішень. 

12. Розкрийте сутність теорії конфігурації й "інкременталістський" 

підхід до прийняття управлінських рішень. 

Література: [1; 3; 4; 6; 7; 16; 19; 20; 21 – 23; 31; 37; 38] 
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10. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації на-

вчальної роботи викладача зі студентами, яка орієнтована на розвиток 

індивідуальних здібностей студента та розкриття його пізнавального та 

творчого потенціалу. 

Кінцевою метою індивідуально-консультативної роботи є досяг-

нення майбутніми фахівцями компетентностей, адаптованих до вимог 

сучасного ринку праці. Індивідуально-консультативна робота є однією із 

важливих форм організації навчального процесу, за якої вибір способів, 

прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності студентів, 

рівень розвитку їх здібностей до навчання. Вона передбачає проведення 

індивідуальних занять та консультацій, перевірки виконання індивідуаль-

них та курсових робіт, перевірки та захисту завдань, що віднесені на по-

точний контроль. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу:  

індивідуальні консультації (запитання-відповіді щодо проблемних 

питань з навчальної дисципліни); 

групові консультації (розгляд типових прикладів-ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: 

індивідуальні консультації (розгляд практичних завдань); 

групові консультації (розгляд практичних ситуацій, які потребують 

колективного обговорення); 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу:  

індивідуальне завдання виконаних робіт. 

 

11. Методики активізації процесу навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних освітніх технологій, таких, 

як: проблемні лекції, міні-лекції, семінари-дискусії, робота в малих гру-

пах, кейс-метод. 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами 

навчальної дисципліни наведено у табл. 9. 
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Таблиця 9 
 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами 

навчальної дисципліни 
 

Тема Практичне застосування навчальних технологій 

Тема 1. Контролінг як інструмент 

управління підприємством 

Семінар-дискусія "Роль контролінгу в системі 

управління підприємством" 

Тема 2. Фінансовий контролінг: 

сутність, функції, принципи 

Проблемна лекція: "Проблеми формування ефек-

тивної системи контролінгу на вітчизняних під-

приємствах".  

Кейс "Концепції контролінгу" 

Тема 3. Види фінансового конт-

ролінгу 

Робота в малих групах з приводу експертної діаг-

ностики фінансово-господарської діяльності під-

приємства та розробка оптимальних оперативних 

та стратегічних управлінських рішень. Презента-

ція результатів роботи в малих групах 

Тема 4. Об’єкти фінансового 

контролінгу та їх класифікація 

Семінар-дискусія "Порівняльна характеристика 

існуючих систем управлінського обліку як основи 

розрахунків фінансового контролінгу. Переваги 

та недоліки" 

Тема 5. Методичний інструмен-

тарій фінансового контролінгу 

Робота в малих групах: "Застосування методів 

фінансового контролінгу для оцінки діяльності 

підприємства". Презентація результатів роботи 

в малих групах.  

Робота в малих групах: "Оптимізація прибутку 

підприємства". Презентація результатів роботи 

в малих групах 

Тема 6. Методи фінансового 

планування 

Проблемна лекція: "Дослідження існуючих методів 

фінансового планування в системі контролінгу" 

Тема 7. Бюджетування як інстру-

мент оперативного фінансового 

контролінгу 

Семінар-дискусія "Переваги та недоліки видів 

бюджетів та системи бюджетування в цілому". 

Робота в малих групах: "Формування системи 

бюджетів підприємства".  

Презентація результатів роботи в малих групах 

Тема 8. Контролінг інвестицій-

них процесів 

Проблемна лекція: "Дослідження існуючих підхо-

дів до формування інвестиційного портфеля під-

приємства на основі контролінгових досліджень" 

Тема 9. Організація системи 

контролінгу на підприємстві 

Робота в малих групах: "Формування раціональ-

ної системи контролінгу на підприємстві". Презен-

тація результатів роботи в малих групах 

Тема 10. Методи прийняття уп-

равлінських рішень в контролінгу 

Проблемна лекція: "Формування управлінських 

рішень в системі контролінгу" 
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12. Система поточного та підсумкового контролю 

знань студентів 
 

Система оцінювання рівня оволодіння студентами професійними 

компетентностями передбачає виставлення оцінок за усіма формами 

проведення занять. 

Перевірка та оцінювання професійних компетентностей студентів 

може проводитись у таких формах: 

1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних (семінарсь-

ких) занять. 

2. Проведення проміжного контролю. 

3. Проведення модульного контролю. 

Порядок поточного оцінювання рівня оволодіння студентами про-

фесійними компетентностями. 

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних 

(семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості сту-

дента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 

активність та результативність роботи студента протягом семестру 

над вивченням програмного матеріалу дисципліни;  

відвідування занять; 

виконання завдання з проміжного контролю. 

Контроль систематичного виконання самостійної роботи та актив-

ності на практичних (семінарських) заняттях. 

Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими крите-

ріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядаються; 

ступінь засвоєння матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуа-

цій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, 

винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на роз-

гляд в аудиторії.  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах  

і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійсню-

вати узагальнення інформації та робити висновки. 
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Оцінка "відмінно" (12 балів) ставиться за умови відповідності вико-

наного завдання студента або його усної відповіді до усіх п’яти зазначе-

них критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відпо-

відну кількість балів. 

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх 

якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу 

(згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде  

виконана, то оцінка буде знижена. 

Проміжний модульний контроль. 

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосо-

вувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді 

тестування. При цьому тестове завдання може містить як запитання, що 

стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на 

вирішення невеличкого практичного завдання. 

Тестові завдання містять запитання одиничного і множинного вибору 

різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на 

тестові завдання використовуються такі критерії: 

оцінка 12 балів виставляється у випадку, якщо студент правильно 

відповів на 24 тестові запитання. 

оцінка 11 балів – 23 – 21 правильних відповідей; 

оцінка 10 балів – 20 – 19 правильних відповідей; 

оцінка 9 балів – 18 – 17 правильних відповідей; 

оцінка 8 балів – 16 – 15 правильних відповідей; 

оцінка 7 балів – 14 – 13 правильних відповідей; 

оцінка 6 балів – 12 – 11 правильних відповідей; 

оцінка 5 балів – 10 – 9 правильних відповідей; 

оцінка 4 бали – 8 – 7 правильних відповідей; 

оцінка 3 бали – 6 – 5 правильних відповідей; 

оцінка 2 бали – 4 – 3 правильних відповідей; 

оцінка 1 бал – 2 – 1 правильних відповідей. 

Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку 

тестів за відповідними модулями. 

Проведення поточно-модульного контролю.  

Поточно-модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома 

складовими: лекційний (теоретичний) модульний контроль та практичний 

модульний контроль. Оцінка за практичну складову модульного контролю 
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виставляється за результатами оцінювання знань студента під час семі-

нарських і практичних занять. Оцінка за теоретичну складову модульного 

контролю виставляється за результатами оцінювання знань студента під 

час проведення лекційних занять, а саме, за результатами усного опиту-

вання та проведених теоретичних контрольних робіт згідно з графіком 

навчального процесу. Підсумкова оцінка поточно-модульного контрою 

складається як середня з теоретичної та практичної складових поточного 

модульного контролю та округляється до найближчого цілого. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається як середня 

з двох поточних модульних контролів та округляється до найближчого 

цілого. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни згідно з Методикою 

переведення показників успішності знань студентів Університету в сис-

тему оцінювання за шкалою ECTS конвертується в підсумкову оцінку за 

шкалою ECTS (табл. 10). 

 

Таблиця 10 

 

Переведення показників успішності знань студентів у систему 

оцінювання за шкалою ECTS 

 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за 12-бальною 

шкалою ХНЕУ 
Оцінка за національною шкалою 

А 12 – 10 5 – відмінно (відмінне виконання) 

В 9 4 – добре (вище середнього рівня) 

C 8 – 7 4 – добре (взагалі правильна робота, 

але з певною кількістю помилок) 

D 6 3 – задовільно (непогано, але зі знач-

ною кількістю недоліків) 

E 5 – 4 3 – задовільно (виконання задоволь-

няє мінімальні критерії) 

FX 3 2 – незадовільно (потрібне повторне 

перескладання) 

F 2 – 1 2 – незадовільно (необхідне повторне 

вивчення дисципліни) 
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13. Рекомендована література 

 

13.1. Основна 

 

1. Контроллинг : учебник / под ред. А. И. Карминского, С. Г. Фаль-

ко. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с. 

2. Контролінг в управлінні витратами підприємств [Текст] : моногра-

фія / В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна та ін. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 256 с. 

3. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні 

технології [Текст] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 

319 с.  

4. Лубенченко О. Е. Фінансовий контролінг суб’єктів господарю-

вання [Текст] : навч. посібн. / О. Е. Лубенченко, Н. В. Акмаєва, І. Л. Чаба-

ненко. – Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 116 с.  

5. Лукашова І. О. Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посібн. 

для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лукашова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 

225 с. 

6. Ляшенко Г. П. Контролінг в управлінні підприємством [Текст] : навч. 

посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Г. П. Ляшенко. – Ірпінь : НУ ДПС України, 

2009. – 274 с.  

7. Семенов Г. А. Удосконалення управління промисловими підпри-

ємствами на засадах контролінгу [Текст] : монографія / Г. А. Семенов, 

О. В. Козуб. – Запоріжжя : [КПУ], 2011. – 215 с. 

 

13.2. Додаткова 

 

8. Ареф’єва О. В. Історія виникнення контролінгу та сутність конт-

ролінгу бізнес-процесів / О. В. Ареф’єва, Л. Л. Дякон // Актуальні проблеми 

економіки. – 2006. – № 8(62). – С. 165–171. 

9. Арефьева Е. В. Реализация контроллинга в деятельности пред-

приятия / Е. В. Арефьева, Л. Л. Дякон // Бизнес Информ. – 2007. – 

№ 12(1). – С. 68–71. 
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http://u.to/oD3u
http://u.to/oD3u
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