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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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Контролінг і фінансова діагностика» 

(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

28 публічне управління та 

адміністрування  

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

281 публічне управління та 

адміністрування  

 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс: __ІІ___________ 

Семестр: __IV_______ 

Методи навчання: 

лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, ІР (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт, 

розв’язування задач, складання схем, таблиць тощо. 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 30 20 8 2 36 24 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових модулів 

(тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

2 11 1 ПМК, екзамен 

 

 

РОЗДІЛ 3.  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 
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РОЗДІЛ 4.  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. 

 

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. 
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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 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП Розподіл аудиторних годин 

в
с
ь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

1. 
Основи контролінгу і фінансової 

діагностики 
5 2 3 2   

2. 

Організація контролінгу і 

фінансової діагностики на 

підприємстві 

7 4 3 2 2  

3. 
Бюджетування як інструмент 

оперативного контролінгу 
5 2 3 2   

4. 
Внутрішнє (трансфертне) 

ціноутворення 
7 4 3 2 2  

5. 

Оцінка результативності 

фінансово-господарської діяльності 

та системи мотивації 

5 2 3 2   

6. 
Система вартісно-орієнтованого 

управління підприємством 
7 4 3 2 2  

7. 
Стратегічний контролінг у системі 

збалансованих показників 
5 2 3 2   

8. 
Фінансова діагностика в системі 

контролінгу 
5 2 3 2   

9. 
Гармонізація та консолідація 

фінансової звітності   
6 2 4 2   

10. 
Контролінг витрат у системі 

фінансового управління 
6 2 4  2  

11. 
Внутрішній контроль на 

підприємстві 
6 2 4 2   

 Залік по модулю  2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
24      

Разом годин 90 30 36/24 20 8 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

1. Основи контролінгу і фінансової діагностики 2 

2. Організація контролінгу і фінансової діагностики на підприємстві 2 

3. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу 2 

4. Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення 2 

5. 
Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності та 

системи мотивації 

2 

6. Система вартісно-орієнтованого управління підприємством 2 

7. Стратегічний контролінг у системі збалансованих показників 2 

8. Фінансова діагностика в системі контролінгу 2 

9. Гармонізація та консолідація фінансової звітності   2 

10. Внутрішній контроль на підприємстві 2 

Разом годин 20 

 

 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

1. 
Семінарське заняття № 1. Організація контролінгу і фінансової 

діагностики на підприємстві  
2 

2. Семінарське заняття № 2. Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення  2 

3. 
Семінарське заняття № 3. Система вартісно-орієнтованого управління 

підприємством  
2 

4. 
Семінарське заняття № 4. Контролінг витрат у системі фінансового 

управління  
2 

24. Залік по модулю  2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 8 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 10 
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7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультація з підготовки до семінарських занять, опрацювання 

рекомендованої літератури 
3 

2. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 3 

3. Консультація з виконання й оформлення індивідуальної роботи 3 

4. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 11 

 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми (денна 

форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
1. У чому полягає сутність терміна «контролінг»?  

2. Якими причинами зумовлена необхідність упровадження контролінгу на вітчизняних 

підприємствах?  

3. Визначіть передумови формування та розвитку контролінгу як інформаційної системи.  

4. Чи можна ототожнювати поняття «контролінг», «контроль», «управлінський облік»?  

5. Розкрийте сутність поняття «фінансовий контролінг» у вузькому та широкому розумінні.  

6. Яку роль у системі фінансового управління відіграє фінансовий контролінг?  

7. Які основні функції та завдання притаманні фінансовому контролінгу?  

8. Назвіть основні об’єкти й інструменти фінансового контролінгу.  

9. У чому полягає різниця між оперативним і стратегічним фінансовим контролінгом? 

10. Що таке «трансфертна ціна»?  

11. Які переваги та недоліки функціонування служби контролінгу на підприємстві?  

12. Які сервісні функції в галузі економіки й управління виконує на підприємстві 

контролер?  

13. Охарактеризуйте, якими професійними й людськими якостями повинен володіти 

контролер.  

14. Якими фінансово-економічними методами має володіти контролер для виконання 

покладених на нього завдань?  

15. Які чинники слід ураховувати при прийнятті рішення щодо впровадження служби 

фінансового контролінгу на підприємстві?  

16. Охарактеризуйте фази впровадження служби фінансового контролінгу на підприємстві. 

17. Які базові фактори можуть ураховуватися для встановлення трансфертних цін?  

18. Розкрийте сутність процесу трансфертного ціноутворення.  

19. Які методи розрахунку трансфертних цін?  

20. Дайте порівняльну характеристику методів розрахунку трансфертних цін.  

21. Що собою представляє бюджетування і яке його місце у фінансовому плануванні?  

22. Розкрийте основні принципи бюджетування.  

23. Перелічіть видів бюджетів по рівнях планування.  

24. Визначте переваги впровадження принципів бюджетування.  

25. Які види бюджетів розробляються на підприємстві за основними класифікаційними 

ознаками?  

26. Визначте послідовність планування бюджетів.  
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27. Яким вимогам має відповідати бюджет з точки зору контролера?  

28. Визначте взаємозв’язок бюджетування, бюджетного контролю та рапортування у 

рамках оперативного фінансового контролінгу. 

29. В чому полягають особливості реалізації функцій внутрішнього контролю у 

застосуванні методів трансфертного ціноутворення? 

30. Які системи показників можуть використовуватися при оцінюванні результатів 

діяльності підприємства?  

31. Що собою представляє вартісно-орієнтоване управління?  

32. Визначте елементи вартісно-орієнтованого управління.  

33. Які ключові фактори впливають на вартість підприємства?  

34. Які можливі шляхи впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу?  

35. Визначте систему вимірювання цінності у вартісно-орієнтованому контролінгу.  

36. Які переваги та недоліки системи вартісно-орієнтованого контролінгу? 

37. Розкрийте сутність та схарактеризуйте систему DuPont.  

38. В чому полягають переваги системи, побудованої на базі ключових показників (kpi)?  

39. Які вимоги у системі kpi висуваються до кожного з коефіцієнтів?  

40. Схарактеризуйте Модель механізму мотивації до праці персоналу підприємства. 

41. Визначте схему проведення діагностики підприємства на основі впровадження 

контролінгу.  

42. Що собою представляє фінансова діагностика?  

43. Розкрийте сутність основних положень фінансової діагностики.  

44. В чому полягає формат SWOT-аналіз та які його основні позиції?  

45. Які основні завдання фінансової діагностики підприємства?  

46. Які основні показники характеризують фінансово-економічний стан підприємства?  

47. Які основні показники характеризують ділову активність підприємства?  

48. Які основні показники характеризують фінансову стійкість підприємства?  

49. Визначте сутність і основне призначення моніторингу фінансової діагностики.  

50. Схарактеризуйте види моніторингу за основними класифікаційними ознаками.  

51. Визначте кількість і склад показників для моніторингу фінансового стану підприємства. 

52. Сформулюйте методичні підходи до оцінки фінансової звітності.  

53. Якими прийомами користуються під час аналізу фінансових звітів?  

54. Які завдання необхідно вирішити службі фінансового контролінгу для досягнення 

головної мети проведення аналізу фінансової звітності?  

55. Визначте, яким чином можна забезпечити гармонізацію фінансової звітності?  

56. Схарактеризуйте принципи включення інформації у фінансову звітність.  

57. Розкрийте сутність та умови впровадження системи підтримки прийняття рішень 

(СППР).  

58. Які фактори мають місце при розробленні стратегії побудови інтегрованоїАІС? 

59. Перелічіть види фінансових звітів і охарактеризуйте їх.  

60. Сутність структури витрат.  

61. Розкрийте сутність внутрішнього фінансового контролю.  

62. Які питання покликана вирішувати система контролю?  

63. Визначте та порівняйте функції ревізора і казначея.  

64. Які форми фінансового контролю на підприємстві?  

65. В чому полягає сутність попереднього і поточного контролю?  

66. Визначте роль та сутність послідуючого фінансового контролю.  

67. Визначте сутність, призначення та види перевірок на підприємстві.  

68. Що собою представляє контроль планування та яке значення він має у системі 

фінансового контролінгу?  

69. Дайте характеристику та визначте зміст контролю структури капіталу. 

70. Результати контролінгу витрат.  

71. Класифікація витрат.  

72. Що називають калькуляцією на виробництво та реалізацію продукції? 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль має на меті оцінити роботу 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та 

відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. 

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань студентів у 

вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Контролінг і фінансова діагностика» використовуються такі 

методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Його інструментами є опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, 

дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання 

і включає контроль у формі письмового екзамену. 

 

 

 
 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

 

Поточний та модульний 

контроль Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

ЕКЗАМЕН 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, 

практичні, 

лабораторні 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

50 балів 50 балів 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання 

5 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань 

4 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань 

3 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань 

2 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена  3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
2 

▪ робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 
0-1 

3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

Кожен залік по модулю містить завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-5) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, які містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є правильною. За 

кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,4 бала.  (максимально 5  

0,4 = 2,0 бала).  
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Другий рівень (завдання 6-9) – відкриті теоретичні питання, які передбачають 

необхідність вказати пропущений термін чи формулювання (завдання 6-8 по 0,5 

бала) або навести потрібний перелік (завдання 9 – 0,5 бала) (максимально 3  0,5 

+ 1  0,5 = 2,0 бала).  

Третій рівень (завдання 10-11) – практичні завдання з повним розв’язком і 

поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для 

розрахунків, послідовні та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці 

вимірювання одержаних показників і зробити належні висновки. У разі 

необхідності розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які 

необхідно оформляти відповідно до встановлених вимог. Оцінювання завдань 

третього рівня проводиться в межах до 0,5 бала за кожне завдання (максимально 

2  0,5 = 1,0 бал) 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій, з 

поясненнями та висновками і в повному обсязі 

 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена  3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
2 

▪ робота не здана 0 

5.  Екзамен 50 

Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 18 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, перші п’ять з яких містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1,0 бал. 

Наступні п’ять питань мають по кілька правильних відповідей. За кожне 

правильно виконане завдання студент отримує 2,0 бали  (максимально 5  1,0 + 5 

 2,0 = 15,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – відкриті теоретичні питання, які передбачають 

необхідність вказати пропущений термін чи формулювання (завдання 11-14 по 2,0 

бали) або навести потрібний перелік (завдання 15-16 по 3,5 бали) (максимально 4 

 2,0 + 2  3,5 = 15,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-18) – практичні завдання з повним розв’язком і 

поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для 

розрахунків, послідовні та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці 

вимірювання одержаних показників і зробити належні висновки. У разі 

необхідності розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які 

необхідно оформляти відповідно до встановлених вимог. Оцінювання завдань 

третього рівня проводиться за десятибальною системою (максимально 2  10,0 = 

20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка 

одержана на екзамені є остаточною. 
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9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, 

диференційованих залікових оцінок, захистів звітів практики, захистів курсових робіт тощо. 

 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни  включає: 
▪ державні стандарти освіти; 
▪ навчальні та робочі навчальні плани; 
▪ програма навчальної дисципліни; 
▪ робоча програма; 
▪ опорні конспекти лекцій; 
▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 
▪ тестові завдання для поточної перевірки знань під час семінарських та практичних занять; 
▪ індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ); 
▪ завдання для проведення модульного контролю; 
▪ завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 
▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 
▪ підручники і навчальні посібники. 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

ТЕМА 1. Основи контролінгу і фінансової діагностики. 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Співвідношення економіки та політичної економіки. 

2. Дія ринкових принципів у політичній сфері.  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Відкритість і взаємозв’язок економічної науки, соціології 

та політології.  

▪ Особливості поведінки людей в економічній та політичній 

сферах.  

2. Презентація ІНДЗ 
 

ТЕМА 2. Організація контролінгу і фінансової діагностики на підприємстві. 

Робота в малих групах 

▪ Основні напрями формування та розвитку сучасної 

економічної системи.  

▪ Основні форми реалізації державою економічної політики.  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Найбільші складові економічної системи України.  

▪ Основні форми державного планування господарської 

діяльності. 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 4. Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення. 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Аспекти створення оптимального конкурентного 

середовища діяльності суб’єктів господарювання.  

2. Антимонопольне ціноутворення.   

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Забезпечення взаємодії суб’єктів господарювання на 

умовах недопущення проявів дискримінації одних суб'єктів 

іншими. 

▪ Сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої 

економіки.  

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 6. Система вартісно-орієнтованого управління підприємством. 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Сутність категорій «ефективність» та «результативність» 

управління.  

2. Концепції визначення ефективності управління.  

3. Підходи до оцінки економічної ефективності та 

результативності публічного управління.  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Критерії ефективності публічного управління. 

▪ Напрямки підвищення ефективності та результативності 

управлінської праці.  

1. Презентація ІНДЗ 
 

ТЕМА 7. Стратегічний контролінг у системі збалансованих показників. 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Створення суб’єктам господарювання необхідних умов 

для залучення і концентрації коштів на потреби 

розширеного відтворення основних засобів виробництва.  

2. Контроль за витрачанням інвестицій.  

Робота в малих групах Пріоритетні напрямки структурно-галузевої політики.  
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Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Забезпечення ефективного і відповідального використання 

коштів на потреби розширеного відтворення основних 

засобів виробництва. 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 8. Фінансова діагностика в системі контролінгу. 

Робота в малих групах 

▪ Державне регулювання економіки. Державна економічна 

політика.  

▪ Функції публічного управління у сфері економіки.  

▪ Визначення пріоритетів макроекономічного розвитку. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Розробка та впровадження правових засад функціонування 

економічної системи в ринкових, соціально орієнтованих 

умовах.  

▪ Регулювання економічної діяльності для досягнення 

визначених цілей шляхом підтримки функціонування 

ринкового механізму.  

2. Презентація ІНДЗ 
 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Інші 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-атестаційний комплекс 

(підручник, автоматизована навчально-атестаційна 

система на компакт-диску та Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Практикум для проведення практичних та 

лабораторних занять 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації до виконання індивідуальної 

роботи студента  

▪ Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ інші 
 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    
 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/

