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Курс та семестр, у 
якому можливе 

(планується) вивчення 
дисципліни 

Для магістрів: ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
- 1 (5) курс, 1 семестр 

залік 
Факультети, студентам 

яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету  ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  
(другий рівень ВО) 

Перелік 
компетентностей та 

відповідних результатів 
навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи 
при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів підприємств. Здатність 
здійснювати стратегічне оцінювання фінансового середовища економічного суб’єкту, 
розробляти фінансову стратегію щодо максимізації ринкової вартості та підвищення 
конкурентоспроможності.  
Результати навчання. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням 
цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 

необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Бухгалтерський облік  
(загальна теорія)», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання, «Фінансовий аналіз», «Корпоративне та фінансове право», «Фінансова 
звітність», «Контролінг» 

Основні теми 
дисципліни 

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій:  
1. Основи фінансового контролінгу. 
2. Організація фінансового контролінгу у сфері бізнесу.  
3. Бюджетування та бюджетний контроль у сфері фінансового контролінгу. 
4. Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення. 
5. Оцінювання результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.   
6. Вартісно-орієнтований контролінг. 
7. Стратегічний фінансовий контролінг та система збалансованих показників. 
8. Фінансова діагностика та моніторинг в системі контролінгу. 
9. Гармонізація фінансової звітності як компетенція фінансового контролінгу. 
10.  Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві. 
11. Фінансовий контролінг в системі прийняття управлінських рішень. 
Основні теми практичних занять:  
ПЗ 1. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація.  
ПЗ 2. Методичний інструментарій фінансового контролінгу.  
ПЗ 3. Розрахунок трансфертних цін. 
ПЗ 4. Вартісно-орієнтоване управління. 
ПЗ 5. Контролінг інвестиційних проектів. 
ПЗ 6. Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. 
посібників; виконання розрахункових завдань. 

Мова викладання українська 
Список основної та 

додаткової літератури 
1. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології [Текст] / 
С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К.: Знання, 2009. – 319 с.  (6 екз) 
2. Партин Г. О. Фінансовий контролінг: Навчальний посібник / Г. О. Партин,                               
Р. І. Задерецька. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 232 с. 
3. Птащенко Л. О. Фінансовий контролінг: Навч. посібник / Л. О. Птащенко,                                   
В. В. Сержанов. – К.: ЦУЛ, 2016. – 344 с. 



 


