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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Методологічні положення, теоретико-методологічні засади, інструментарій здійснення та 

закономірності практичного функціонування системи контролінгу і фінансової діагностики. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички з контролінгу і фінансової 

діагностики. 

 

Основні завдання 

Вивчення сутності, цілей та засад контролінгу і фінансової діагностики, організації 

контролінгу і фінансової діагностики, оволодіння імплементацією інструментів оперативного і 

стратегічного контролінгу, постановкою систем управління витратами та вартісно-орієнтованого 

менеджменту, а також сучасними методами оцінювання результативності та фінансової 

діагностики компаній. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Дисципліна слідує за вивченням навчальних дисциплін «Організація управлінської 

діяльності», «Економічна діагностика», «Організація та управління бізнесом», «Управління 

діловими процесами» та передує проходженню Виробничої практики. 

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 
 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі 

компетентності:  

загальні: 

- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної від 

професійної; 

- здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід; 

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним та 

креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність; 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні управлінські 

рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з діяльності організації; 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в широкому діапазоні 

практичної роботи та в повсякденному житті; 

спеціальні: 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів; 

- здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, 

бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю; 

- вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову ситуацію і робити 

правильні висновки щодо підприємницького середовища, в якому функціонує організація з точки 

зору економічних принципів, економічних законів та сучасних наукових методів; володіти 

правовими основами організації та управління підприємствами малого та середнього бізнесу 

різних організаційно-правових форм; 

- здатність оцінювати конкретну підприємницьку ситуацію з ведення бізнесу, 

використовуючи відповідні інструменти для аналізу бізнес-середовища: галузевий аналіз, 

аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз тощо із економічним 

обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій ; 

- здатність пояснити широкий діапазон підприємницьких процесів та проблем, які 

відбуваються на підприємствах МСБ, в країні та на глобальних ринках. 
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Програмні результати навчання: 

- мати знання у сфері публічного управління та адміністрування для аналізу та синтезу 

ключових концепцій розвитку соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), 

макро-, мезо- і макрорівнях; 

- уміти на основі інформаційного забезпечення та сучасних технологій визначати, 

формулювати проблеми; обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомочність; 

- уміти здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпеченням виконавчої 

дисципліни, приймати участь у розробці систем стратегічного, поточного (тактичного) та 

оперативного контролю діяльності організації; 

- уміти застосовувати інструментарій оцінювання ресурсного забезпечення, ризиків та 

ефективності заходів щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів 

публічного адміністрування, здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних 

проектів у бізнесі; 

- уміти аналізувати динаміку і структуру економічних показників діяльності території, 

галузі, відповідної господарської структури, руху грошових потоків та здійснювати контроль 

фінансових розрахунків. 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Контролінг і фінансова діагностика» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати:  

основні концептуальні положення і принципи контролінгу і фінансової діагностики; 

порядок впровадження на підприємстві системи контролінгу і фінансової діагностики; сутність 

бюджетування як інструменту оперативного контролінгу; сутність, необхідність і функції 

трансфертного ціноутворення; порядок оцінки результативності фінансово-господарської 

діяльності та системи мотивації;  методичні підходи та порядок запровадження вартісно-

орієнтованого управління фінансами;  механізм управління за цілями як основи стратегічного 

контролінгу.  

б) уміти:  

застосовувати на практиці організаційно-методичні засади формування фінансової 

структури підприємства; здійснювати ІТ-підтримку контролінгу і фінансової діагностики;  

сформувати систему бюджетів на підприємстві, застосовувати якісні та кількісні показники 

фінансового прогнозування, методи фінансового контролю за виконанням бюджетів;  

застосовувати систему показників оцінки результативності фінансово-господарської діяльності 

підприємств;  здійснювати оцінювання вартості підприємства як необхідного елементу вартісно-

орієнтованого управління фінансами;  застосовувати систему збалансованих показників у рамках 

стратегічного контролінгу;  проводити фінансову діагностику на основі емпірично-індуктивних 

систем показників, з використанням дискримінантного аналізу, на основі рейтингових оцінок;  

сформувати систему внутрішнього контролю на підприємствах. 
 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 
 

Навчальна програма складена на  3 кредити. 
 

Форми контролю  – проміжний модульний контроль, екзамен. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Основи контролінгу і фінансової діагностики 

Тема 2. Організація контролінгу і фінансової діагностики на підприємстві 

Тема 3.  Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу 

Тема 4.  Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення 

Тема 5.  
Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності та системи 

мотивації 

Тема 6.  Система вартісно-орієнтованого управління підприємством 

Тема 7. Стратегічний контролінг у системі збалансованих показників 

Тема 8. Фінансова діагностика в системі контролінгу 

Тема 9. Гармонізація та консолідація фінансової звітності   

Тема 10.  Контролінг витрат у системі фінансового управління 

Тема 11. Внутрішній контроль на підприємстві 

 
 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Основи контролінгу і фінансової діагностики.  

Сутність, завдання та функції контролінгу і фінансової діагностики. Підсистеми контролінгу 

і фінансової діагностики.  

Стратегічний та оперативний контролінг.  

Методи контролінгу і фінансової діагностики. 

 

Тема 2. Організація контролінгу і фінансової діагностики на підприємстві.  

Організаційна побудова системи контролінгу і фінансової діагностики. Кваліфікаційні 

вимоги до контролера.  

Етапи впровадження контролінгу. 

 

Тема 3. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. 

Сутність бюджетування та його функції. Система бюджетів на підприємстві.  

Постановка системи бюджетів та порядок складання бюджету.  

Звітність за результатами виконання бюджетів (репортинг). 

 

Тема 4. Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення. 

Сутність, необхідність і функції трансфертного ціноутворення.  

Методи трансфертного ціноутворення. 

 

Тема 5. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності та системи мотивації. 

Діагностика фінансового стану підприємства.  

Система стандарт-костинг та її застосування для оцінювання ефективності виробництва 

продукції. Системи мотивації виконання завдань. 

 

Тема 6. Система вартісно-орієнтованого управління підприємством. 

Сутність концепції вартісно-орієнтованого управління.  

Елементи і складові процесу управління вартістю.  

Фактори, які впливають на вартість підприємства. Етапи впровадження вартісно-

орієнтованого контролінгу та його практична значимість. 
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Тема 7. Стратегічний контролінг у системі збалансованих показників. 

Сутність і призначення стратегічного контролінгу.  

Інструментарій стратегічного контролінгу.  

Система збалансованих показників. 

 

Тема 8. Фінансова діагностика в системі контролінгу. 

Основні положення та принципи фінансової діагностики.  

Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики.  

Моніторинг як невід’ємний елемент фінансової діагностики. 

 

Тема 9. Гармонізація та консолідація фінансової звітності.  

Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності.  

Підходи до гармонізації фінансової звітності.  

Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності. 

 

Тема 10. Контролінг витрат у системі фінансового управління. 

Сутність контролінгу витрат у системі фінансового управління. 

Класифікація витрат. 

 

Тема 11. Внутрішній контроль на підприємстві 

Сутність та значення внутрішнього фінансового контролю.  

Функції та форми внутрішнього фінансового контролю.  

Способи проведення внутрішнього фінансового контролю. 
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РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
 

1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua. 

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua. 

3. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua. 

4. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index. 

5. Інтернет-портал для управлінців: http://www.management.com.ua. 

6. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net. 

7. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua. 

8. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua. 

9. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua. 

10. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua. 
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