
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС Контролінг (150 год/5 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

Головкова Л.С., д.е.н., професор, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(066) 965 44 73. g.liudmila22@gmail.com 

Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність до діагностування стану фінансових 
систем (державних фінансів, у тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та системи 
страхування). 2. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач. 3. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 4. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 5. Здатність виконувати 
контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Результати навчання. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 
систем; збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем; володіти методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Корпоративне та фінансове право», «Фінансова 
звітність», «Основи менеджменту». 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Сутність контролінгу, його значення в управлінні 
підприємством. Тема 2. Об’єкти контролінгу і їх класифікація. Тема 3. Управлінський облік як 
основа контролінгу. Тема 4. Бюджетування як інструмент контролінгу. Тема 5. Контролінг 
інвестиційних проектів. Тема 6. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. 
Тема 7. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві. 
Основні теми практичних занять: 
1. Значення контролінгу в управлінні підприємством. 2. Фінансова діяльність підприємства як 
основний об’єкт контролінгу. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 
підприємства. 3. Методичний інструментарій оперативного контролінгу. 4. Організація 
управлінського обліку в системі контролінгу. 5. Розробка бюджетів (бюджетування) як 
інструмент оперативного контролінгу. 6. Процес створення і реалізації контролінгу 
інвестиційних проектів. 7. Дерево цілей як метод фінансового контролінгу. 8. Класифікація 
управлінських рішень у контролінгу, основні методи їх прийняття. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
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