
1. Назва модуля: Фінансовий контролінг
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ВВ1.1.05_3
3. Тип модуля: за вибором 
4. Семестр: 3
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  –  3);

аудиторні години – 30 (лекції – 14, практичних занять – 16)
6. Лектор: Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: теоретичні основи контролінгу та фінансового контролінгу; систему

укладання  планів  та  прогнозів  на  підприємстві;  методичний  інструментарій
оперативного  контролю;  методи  діагностики  стратегічної  позиції  підприємства;
основи бюджетування та сфери використання різних типів бюджетів; організаційно-
методичні  основи  формування  та  функціонування  системи  фінансового
контролінгу  на  підприємстві;  підходи  до  ухвалення  управлінських  рішень  у
фінансовому контролінгу.

уміти: складати  плани  та  бюджети  різних  типів;  проводити  діагностику
слабких  та  сильних  сторін  підприємства,  його  можливостей  та  загроз;
застосовувати  отримані  знання  з  оперативного  та  стратегічного  фінансового
контролінгу у практичній діяльності.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
- пререквізити: фінансовий менеджмент
10. Зміст модуля:
Основи  фінансового  контролінгу.  Організація  фінансового  контролінгу  на

підприємстві. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового контролінгу.
Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності та системи мотивації.
Система  вартісно-орієнтованого  управління  підприємством.  Стратегічний
фінансовий контролінг і система збалансованих показників. Фінансова діагностика
в системі контролінгу. Гармонізація та консолідація фінансової звітності. Контролінг
витрат у системі фінансового управління. Внутрішній контроль на підприємстві.

11.  Рекомендована література:
1. Івахненков  С.  В.  Фінансовий  контролінг  :  методи  та  інформаційні

технології [монографія] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.
2. Партин  Г.  О.  Фінансовий  контролінг :  навч.  посіб.  /  Г.  О.  Партин,

Р. І. Задерецька. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 232 с.
3. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / О. О. Терещенко,

Н. Д. Бабяк. — К. : КНЕУ, 2013. — 407 с.
12.Форми  та  методи  навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна

робота
13.Методи та критерії оцінювання:

 поточний  контроль (80%): усне  опитування,  тестування,  індивідуальне
навчально-дослідне завдання

 підсумковий  контроль  (20%,  залік):  теоретичні  питання,  задачі,  тестові
завдання

14.Мова навчання: українська


