
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ»  

вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є фінансові методи підтримки управлінського 

процесу та сукупність причинно-наслідкових зв'язків при формуванні основних 

підконтрольних показників підприємства. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, 

пов’язаних з концепцією контролінгу, практичних навичок прийняття управлінських рішень 

на основі контролінгової інформації і професійних компетентностей щодо організації 

фінансового контролінгу на підприємстві.   

Основні завдання 

Основні завдання: вивчення теоретичних засад фінансового контролінгу, з′ясування 

його ролі в системі прийняття управлінських рішень; опанування методології стратегічного й 

оперативного фінансового контролінгу; формування вмінь координувати фінансову 

діяльність для досягнення цілей підприємства. 

 Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів.  
Навчальна дисципліна  «Фінансовий контролінг» вивчається після дисциплін «Фінанси 

підприємств», «Менеджмент», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», 

«Фінансовий аналіз», «Інвестування». 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: сутність та функції фінансового контролінгу; роль контролінгу в системі 

управління підприємством; взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління 

підприємством, сутність стратегічного і оперативного 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. 

б) уміти: користуватись інструментами фінансового контролінгу та використовувати 

їх для обґрунтування стратегічних й оперативних управлінських рішень у фінансовій сфері; 

використовувати на практиці систему фінансово-економічних показників; здійснювати 

аналіз відхилень і розробляти заходи щодо їх усунення; використовувати результати 

фінансового контролінгу в якості аналітичного забезпечення фінансових рішень. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи.  

Тема 2 Методичний інструментарій оперативного фінансового контролінгу. 

Тема 3 Бюджетування в системі оперативного фінансового контролінгу.  

Тема 4  Управління витратами в системі оперативного фінансового контролінгу.  

Тема 5 Системи показників оцінки діяльності підприємства як інструмент 

фінансового контролінгу.  

Тема 6 Контролінг інвестиційних проектів. 

Тема 7  Стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників.  

Тема 8 Організація фінансового контролінгу на підприємстві. 

 

 Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання 

 Мова викладання: українська  

 Форми організації навчального процесу:  лекції, семінарські та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік  

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Гринчишин Я.М. 
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