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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Однією з причин виникнення кризових ситуацій на багатьох українських підприємствах є низький 

рівень менеджменту. Дослідження організації системи контролінгу є надзвичайно актуальним, оскільки 

результативно організована служба контролінгу на підприємстві може стати основою системи прийняття, 

реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень. Крім того, концепція економічного управління 

підприємством спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов’язаних з головною метою діяльності 

підприємства – отриманням прибутку. Для виживання в сучасних умовах ведення бізнесу потрібно чітко 

розуміти і прогнозувати напрями розвитку підприємства, загрози і шляхи їх подолання. Саме фінансовий 

контролінг є тією системою управління, яка забезпечує гнучкість і надійність функціонування суб’єкта 

господарювання, оскільки дає можливість планувати діяльність, ставити як короткострокові, так і 

довгострокові цілі менеджменту і контролювати результати.  

Також контролінг – це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, 

пов’язаний із реалізацією фінансово-економічної функції в системі менеджменту для прийняття оперативних 

і стратегічних управлінських рішень. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

ТЕМА 

Години 

(лекції/лаборатор

ні, практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ 

Тема 1. Контролінг: 

інструмент управління 

підприємством 

 

1/0 

Знати Сутність, завдання і 

функції контролінгу, причини 

його виникнення. Методи 

класифікації витрат 

 

Вміти розрізняти 

загальні функції контролінгу. 

Предмет і об’єкт контролінгу 

 

Аналізувати Економічну 

природу витрат. Сутність 

бюджетування та його 

функції, необхідність та 

основні завдання фінансового 

контролiнгу 

 

Розуміти Види фінансового 

контролінгу. Систему 

бюджетів на підприємстві 

 

 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно 

з журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2 

Характеристика об'єктів 

контролінгу 

 

 

0/1 

Тема 3 

Фінансовий контролінг: 

сутність, види, принципи, 

функції 

0/1 

Тема 4 

Бюджетування як 

інструмент оперативного 

фінансового контролінгу 

  

1/0 

Модуль 2. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Тема 5 1/0 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/072_finansi_bankivska_sprava_ta_strahuvannya_0.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/072_finansi_bankivska_sprava_ta_strahuvannya_0.pdf
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2972
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225035
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225035
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225035
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225037
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225037
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225037


Фінансове прогнозування 

та планування на 

підприємстві 

Аналізувати Підсистеми 

фінансового планування їх 

сутність та взаємозв’язок 

 

Знати Сутність та 

необхідність фінансового 

прогнозування і планування 

на підприємстві. Завдання і 

методологічна основа 

фінансової діагностики 

 

Розрізняти Основні завдання 

діагностики фінансового 

стану 

 

Вміти аналізувати 

діагностику фінансового 

стану підприємства 

 

Розуміти Систему стандарт-

костинг та її застосування для 

оцінювання діяльності 

підприємства. Елементи і 

складові процесу управління 

вартістю 

 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс  

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно 

з журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 6 

Фінансова діагностика та 

моніторинг у системі 

контролінгу 

  

0/1 

Тема 7 

Оцінка результативності 

фінансово-господарської 

діяльності та системи 

мотивації 

1/0 

Тема 8 

Система вартісно-

орієнтованого управління 

підприємством 

0/1 

Модуль 3. КОНТРОЛІНГ: ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Тема 9 

 Практичні інструменти й 

принципи стратегічного 

управління стратегічного 

контролінгу. ЧАСТИНА 1 

1/0 Знати і вміти користуватись  

Практичними інструментами 

й принципами стратегічного 

управління стратегічного 

контролінгу.  ЧАСТИНА 1. 

 

Знати Практичні інструменти 

й принципи стратегічного 

управління стратегічного 

контролінгу  

 

Знати і вміти користуватись  

Практичними інструментами 

й принципами стратегічного 

управління стратегічного 

контролінгу.  ЧАСТИНА 2. 

 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно 

з журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 10 

 Практичні інструменти й 

принципи стратегічного 

управління стратегічного 

контролінгу. ЧАСТИНА 2 

 

0/1 

Тема 11 

Практичні інструменти й 

принципи оперативного 

контролінгу. ЧАСТИНА 1 

 

0/1 

Тема 12 

Практичні інструменти й 

принципи оперативного 

контролінгу. ЧАСТИНА 2 

 

1/0 

Всього  70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225043
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225043
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225043
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237866
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237866
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237866
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237866
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227884
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227884
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227884
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227884
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227885
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227885
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=227885
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972


 


