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Анотація 

Мета, завдання дисципліни  формування у студентів теоретичних знань, 
пов’язаних з концепцією контролінгу; набуття комунікативного досвіду, що сприяє 
розвиткові креативних здібностей  студентів та спонукає до самореалізації 
фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як 
визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності 
сучасного фахівця; практичних навичок прийняття управлінських рішень на основі 
контролінгової інформаціїі професійних компетентностей щодо організації фінан- 
сового контролінгу на підприємстві.  
Завдання –  

• мати цілісне уявлення про ринкову економіку, сучасне ринкове господарство 
та особливості ринкової трансформації економіки України; 

• вмітия аналізувати економічну інформацію, яка відображає діяльність 
окремого суб’єкта господарювання, й робити на основі такого аналізу 
відповідні висновки; 

• аналізувати фінансовий стан суб’єкта господарювання у частині його активів 
та зобов’язань; 

• використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й управління 
фінансами підприємства;  

• обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових 
результатів   діяльності суб’єктів господарювання .  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

• об’єкт, предмет та методику дисципліни; 

•  сутність та функції фінансового контролінгу; 

•  роль контролінгу в системі 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.  

ВМІТИ: 

• ґрунтовно засвоїти норми фінансового контролінгу й практично оволодіти 
ними; 

• визначати точку беззбитковості при лінійному тренді сукупних витрат 

• підприємства; 

• здійснювати оцінку прибутковості продукції підприємства; 

• розробляти та аналізувати бюджети підприємства з метою оцінки ефективності 

• управлінських рішень і оптимального розподілу ресурсів між підрозділами. 

•  

• 1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

освіти 

Структура навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 Спеціальність 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування 

магістр 

Обов’язкова 
Модулів - 1 Рік підготовки: 2-й 

 семестр 
Загальна кількість годин - 

120 
3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

24 год. 6 год. 
Практичні заняття 

16 год. 4 год. 
Самостійна  робота 

80 год. 110 год. 

Види контролю: екзамен 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 

Фінансовий контролінг у системі управління підприємством 
 
Тема 1. Контролінг як інструмент управління підприємством  
Сутність, принципи і сфера застосування контролінгу. Чинники виникнення 
контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством.  Різноманіття 
предметних областей щодо сутності контролінгу. Елементи системи контролінгу. 
Принципи контролінгу. Мета, предмет, методи та об’єкти контролінгу. Функції та 
завдання контролінгу.  
 
Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи  
Сутність та функції фінансового контролінгу. Мета фінансового конт ролінгу. Функції 
фінансового контролінгу. Принципи фінансового контролінгу. Етапи побудови 
системи фінансового контролінгу на підприємстві.  
 
Тема 3. Види фінансового контролінгу 
Види фінансового контролінгу: стратегічний і тактичний. Сутність, мета та завдання 
стратегічного фінансового контролінгу. Напрями, що характеризують систему 
стратегічного контролінгу. Орієнтація, цілі та головні завдання стратегічного 
фінансового контролінгу. Характеристика напрямів аналізу в системі стратегічного 



контролінгу. Сутність, мета та завдання тактичного фінансового контролінгу. 
Орієнтація, цілі та головні завдання тактичного фінансового контролінгу. 
Бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного фінан- сового 
контролінгу. Внутрішній консалтинг як елемент оперативного фінансового 
контролінгу. Взаємозв’язок стратегічного і тактичного фінансового контролінгу. 
Ефективність контролінгової системи підприємства.  
 
Тема 4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація 
Сутність витрат. Класифікації витрат для калькуляції та визначення фінансових 
результатів: виробничі і невиробничі, вичерпані і невичерпані, прямі і непрямі, 
собівартість продукції і витрати періоду, основні і накладні. Класифікації витрат для 
прийняття управлінських рішень: релевантні і нерелевантні, постійні і змінні, дійсні і 
альтернативні, інкрементні і маржинальні. Класифікації витрат для контролю й 
регулювання: за місцями виникнення витрат, за об’єктами обліку, за об’єктами обліку, 
контрольо- вані й неконтрольовані, планові (стандартні) і фактичні. Поняття центру 
відповідальності. Принципів організації центрів відповідальності. Основні та 
функціональні центри відповідальності: сутність та умови їх створення. Сутність, 
функції та задачі управлінського обліку, принципи його організації. Формування 
управлінського обліку. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського 
обліку. Методи оцінки та обліку витрат. Системи калькулювання та обліку витрат. 
 
 Тема 5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 
Прийоми щодо збору інформації для управлінського персоналу. Економічний аналіз 
як база для прийняття управлінських рішень. Формування основних підконтрольних 
показників. Аналіз результатів за відхиленням. Підходи до розрахунків за відхи- 
леннями. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 
Бенчмаркінг. Вартісний аналіз. АВС-аналіз. Аналіз сильних та слабких місць на 
підприємстві. Система "директ-костинг". Система "стандарт-костинг", її 
характеристика і сфера застосування. Аналіз взаємозв’язку "витрати – обсяг – 
прибуток". Основні передумови використання моделі беззбитковості. Показники 
управління прибутком підприємства.  
 
Тема 6. Методи фінансового планування 
Сутність та види фінансового планування. Цілі фінансового планування та 
застосування в контролінгу. Експертне прогнозування. Методологічні прийомів, що 
використовуються за суб’єктивного методу прогнозування. Каузальне прогнозування. 
Форми казуального прогнозування. Методи екстраполяції. Можливість застосування 
методів екстраполяції. 
 

МОДУЛЬ 2. 
Прийняття управлінських рішень у контролінгу. 

 
Тема 7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 
контролінгу 
Здатність визначати доцільність складання певного виду бюджету на підприємстві. 
Здатність до розробки планів фінансової діяльності підприємства. Здатність 
приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо залучення та використання 
фінансових ре- сурсів. Здатність здійснювати бюджетний конроль на підприємстві, 
Аналізувати рівень і динаміку показників прибутковості, фінансових результатів, 
використання чистого прибутку, впливу інфляції на фінансові результати. Складати 
розрахунки планово-економічних і фінансових показників. Підбирати конкретні 
засоби та інструменти для належного управління грошовими активами підприємства. 



Виконувати операції нарощення та дисконтування грошових активів, розраховувати 
поточну та майбутню вартість грошей підприємства 
 
Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 
Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Оцінка інвестиційних проектів 
 Здатність до координації процесу планування і бюджетування інвестиційних 
проектів. Здатність до оцінки ефективності інвестиційного проекту. 
Підбирати конкретні засоби та інструменти для належного управління інвестиційною 
діяльністю підприємства. Визначати доцільні напрями здійснення інвестиційної 
діяльності підприємства та способи активізації інвести- ційного потенціалу. 
Формувати та обґрунтовувати інвестиційну стратегію підприємства. Здійснювати 
моніторинг ін- вестиційних процесів. Визначати порядок взаємодії учасників 
інвестиційних процесів. Складати бізнес-план інвестиційного проекту. 
 
Тема 9. Організація системи контролінгу на підприємстві. 
Здатність до адаптування організаційної структури управління підприємством з 
метою підвищення її гнучкості та здатності швидко реагувати на мінливівимоги 
зовнішнього середовища. 
Мати цілісне уявлення про організаційну структуру підприємства, знати принципи її 
побудови. Використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, 
вироблятипропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділом. 
Складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи. 
 
Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. 
Здатність до формування критеріїв прийняття управлінських рішень залежно від 
моделі прийняття управлінських рішень в конкретній ситуації. 
Здійснювати статистичне спостереження за основними тенденціями, які відбуваються 
у економічній сфері. Визначати інформацію, необхідну для функціонування системи 
менеджменту. Проводити порівняння, вимір, робити аналіз досліджень та 
формулювати пропозиції. Підбирати конкретні засоби та інструменти для належного 
управління підприємством. Досліджувати систему показників, які характеризують 
явища. Узагальнювати систему фінансових показників з метою висвітлення процесів, 
які від- буваються на підприємстві. 
 

  



4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
№  

Тема навчальної дисципліни 
Обсяг у годинах 
Денна форма Заочна форма 
Усього Л ПЗ СРС Усього Л ПЗ СРС 

МОДУЛЬ 1 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

1.  Тема 1. Контролінг як 
інструмент управління 
підприємством  

12 3 2 7 12 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

12 

2.  Тема 2.Фінансовий 
контролінг: сутність, функції, 
принципи 

12 3 2 7 12 12 

3.  Тема 3 Види фінансов-ого 
контролінгу 

12 3 2 7 12 10 

4.  Тема 4. . Об’єкти фінансового 
контролі-нгу та їх 
класифікація 

12 3 2 7 12 10 

5.  Тема 5. Методичний 
інструментарій фінанси вого 
контролінгу 

11 4 1 6 11 11 

6.  Тема 6.Методи фінансового 
плануван-ня 

11 4 1 6 11 11 

МОДУЛЬ 2. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТРОЛІНГУ 
7.  Тема 7. Бюджетування як 

інструмент оперативного 
фінансового контролінгу 

12 1 1 10 12 

2 

 
 
 
4 

12 

8.  Тема 8. Контролінг 
інвестиційних проектів 12 1 1 10 12 12 

9.  Тема 9.Організація системи 
контролінгу на підприємстві. 

13 1 2 10 13 9 

10.  Тема 10. Методи прийняття 
управлінських рішень в 
контролінгу. 

13 1 2 10 13   9 

 Усього годин / кредитів 
ECTS 

120 24 16 80 120   114 

 
 

5. Теми практичних занять (денна форма) 
 
Тема 1. Контролінг як інструмент управління підприємством. 
Сутність, принципи і сфера застосування контролінгу. Чинники виникнення 
контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Різноманіття 
предметних областей щодо сутності контролінгу. Елементи системи контролінгу. 
Принципи контролінгу. Мета, предмет, методи та об’єкти контролінгу. Функції та 
завдання контролінгу. 
 
Тема 2.Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи. 
Сутність та функції фінансового контролінгу. Мета фінансового конт- ролінгу. Функції 
фінансового контролінгу. Принципи фінансового контролінгу. Етапи побудови 
системи фінансового контролінгу на підприємстві. 



 
Тема 3 Види фінансового контролінгу 
Види фінансового контролінгу: стратегічний і тактичний. Сутність, мета та завдання 
стратегічного фінансового контролінгу. Напрями, що характеризують систему 
стратегічного контролінгу. Орієнтація, цілі та головні завдання стратегічного 
фінансового контролінгу. Характеристика напрямів аналізу в системі стратегічного 
контролінгу. Сутність, мета та завдання тактичного фінансового контролінгу. 
Орієнтація, цілі та головні завдання тактичного фінансового контролінгу. 
Бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного фінансового 
контролінгу. Внутрішній консалтинг як елемент оперативного фінансового 
контролінгу. Взаємозв’язок стратегічного і тактичного фінансового контролінгу. 
Ефективність контролінгової системи підприємства. 
 
Тема 4. . Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація 
Сутність витрат. Класифікації витрат для калькуляції та визначення фінансових 
результатів: виробничі і невиробничі, вичерпані і невичерпані, прямі і непрямі, 
собівартість продукції і витрати періоду, основні і накладні. Класифікації витрат для 
прийняття управлінських рішень: релевантні і нерелевантні, постійні і змінні, дійсні і 
альтернативні, інкрементні і мар- жинальні. Класифікації витрат для контролю й 
регулювання: за місцями виникнення витрат, за об’єктами обліку, за об’єктами обліку, 
контрольовані й неконтрольовані, планові (стандартні) і фактичні. Поняття центру 
відповідальності. Принципів організації центрів від- повідальності. Основні та 
функціональні центри відповідальності: сутність та умови їх створення. Сутність, 
функції та задачі управлінського обліку, принципи його ор- ганізації. Формування 
управлінського обліку. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського 
обліку. Методи оцінки та обліку витрат. Системи калькулювання та обліку витрат. 
 
Тема 5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 
Прийоми щодо збору інформації для управлінського персоналу. Економічний аналіз 
як база для прийняття управлінських рішень. Форму- вання основних підконтрольних 
показників. Аналіз результатів за відхиленням. Підходи до розрахунків за 
відхиленнями. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 
Бенчмаркінг. Вартісний аналіз. АВС-аналіз. Аналіз сильних та слабких місць на 
підприємстві. Система "директ-костинг". Система "стандарт-костинг", її 
характеристика і сфера застосування. Аналіз взаємозв’язку "витрати – обсяг – 
прибуток". Основні передумови використання моделі беззбитковості. Показники 
управління прибутком підприємства. 
 
Тема 6.  Методи фінансового планування. 
Сутність та види фінансового планування. Цілі фінансового планування та 
застосування в контролінгу. Експертне прогнозування. Методологічні прийомів, що 
використовуються за суб’єктивного методу прогнозування. Каузальне прогнозування. 
Форми казуального прогнозування. Методи екстраполяції. Можливість застосування 
методів екстраполяції. 
 
Тема 7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 
контролінгу. 
Сутність, цілі, задачі і принципи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві. 
Процес бюджетування. Прирістне бюджетування  й бюджетування "з нуля", поза 
бюджетуванням і просунуте бюджетування. Види бюджетів. Сутність бюджетного 
контролю та його організація. Завдання бюджетного контролю. Ефективність та 
результативність діяльності підприємства. 
 



Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів. 
Сутність, цілі, задачі та об’єкт контролінгу інвестиційних проектів. Напрями 
діяльності контролінгу інвестиційних проектів. Види контролінгу інвестиційних 
проектів. Етапи процесу контролінгу інвестицій. Методи інвестиційних розрахунків. 
Критерії оцінки інвестиційних проектів, їх класифікація. Переваги та недоліки 
критеріїв інвестиційних проектів та можливості застосування в сучасних умовах 
господарювання. 
 
Тема 9. Організація системи контролінгу на підприємстві. 
Служба контролінгу і вимоги до її створення. Необхідність упрова- дження системи 
контролінгу на підприємстві. Передумови упровадження системи контролінгу на 
підприємстві за окремими напрямами. Вимоги до створення служби контролінгу на 
підприємстві. Структура і склад служби контролінгу. Етапи впровадження 
контролінгу на підприємстві. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 
підприємства. Посадові обов’язки працівників служби контролінгу 
 
Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. 
Сутність та види управлінських рішень. Класифікація підходів до прийняття 
управлінських рішень у контролінгу. Процес прийняття управ- лінських рішень. 
Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Економічні умови 
розробки грамотних управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття 
управлінських рішень. Система кри- теріїв прийняття управлінських рішень. Критерії 
прийняття управлінських рішень. Організація розробки управлінського рішення. 
Вибір управлінських рішень. 

 
Самостійна робота (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Контролінг як інструмент управління підприємством.  7 

2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи. 7 

3. Види фінансового контролінгу 7 

4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація 7 

5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 6 

6. Методи фінансового планування. 6 

7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 
контролінгу. 

10 

8. Контролінг інвестиційних проектів. 10 

9. Організація системи контролінгу на підприємстві. 10 

10. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. 10 

Разом: 80 

Контрольні запитання для самостійної роботи 
 

Тема 1. Контролінг як інструмент управління підприємством 
1. Визначте сутність контролінгу як інструмента ефективного управ- ління 

підприємством. 
2. Обґрунтуйте необхідність упровадження системи контролінгу на підприємствах. 



3. Обґрунтуйте існуючу різноманітність підходів щодо сутності конт- ролінгу.  
4. Визначте відмінності американської і німецької моделей контро- лінгу.  
5. Охарактеризуйте елементи системи контролінгу. 
6. Визначте принципи контролінгу на сучасному підприємстві.  
7. Визначте мету, предмет, об’єкт контролінгу. 
 
Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи 
1. Визначте сутність фінансового контролінгу.  
2. Визначте мету фінансового контролінгу.  
3. Охарактеризуйте функціональні завдання фінансового контролінгу 
4. Визначте функції фінансового контролінгу.  
5. Охарактеризуйте принципи фінансового контролінгу. 
6. Дайте характеристику етапам побудови системи фінансового контролінгу на 

підприємстві. 
 
Тема 3. Види фінансового контролінгу 
1. Розкрийте сутність стратегічного фінансового контролінгу.  
2. Визначте мету та завдання стратегічного фінансового контролінгу. 
3. Напрями, що характеризують систему стратегічного фінансового контролінгу. 
4. Надайте характеристику напрямам аналізу в системі стратегічного контролінгу.  
5. Розкрийте сутність тактичного фінансового контролінгу. 
6. Визначте мету та завдання тактичного фінансового контролінгу.  
7. Внутрішній консалтинг як елемент оперативного фінансового конт- ролінгу.  
8. Розкрийте взаємозв’язок функціонування тактичного і стратегічного фінансового 

контролінгу на підприємстві.  
9. Відмінності між стратегічним і тактичним фінансовим контролінгом.  
 
Тема 4. Об’єкти фінансового контролінгу та їх класифікація  

1. Наведіть класифікацію витрат для калькуляції й визначення фінансових 
результатів. 

2. Наведіть класифікацію витрат щодо прийняття управлінських рішень.  
3. Наведіть класифікацію витрат для контролю і регулювання.  
4. Обміркуйте, чи завжди прямі витрати тотожні змінним.  
5. Обміркуйте, чи можуть бути релевантні витрати прямими, підконтрольними, 

постійними. 
6. Обґрунтуйте, з якою метою створюються центри відповідальності. 
7. Охарактеризуйте основні принципи організації центрів відповідальності.  
8. Розкрийте сутність і завдання управлінського обліку. 
9. Дайте порівняльну характеристику фінансового і управлінського обліку.  

 
Тема 5. Методичний інструментарій фінансового контролінгу 

1. Інформаційна база для прийняття управлінських рішень. 
2. Охарактеризуйте механізм формування основних підконтрольних показників.  
3. Визначте сутність аналізу результатів з відхилення та механізм його 

проведення. 
4. Охарактеризуйте підходи до розрахунків за відхиленнями.  
5. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 
6. Сутність бенчмаркінгу як методу контролінгу.  
7. Визначте сутність вартісного аналізу та розкрийте механізм його проведення.  
8. Визначте сутність АВС-аналізу та розкрийте механізм його проведення.  
9. Визначте сутність аналізу сильних та слабких місць на підприємстві та 

розкрийте механізм його проведення.  



10. Система "директ-костинг". Система "стандарт-костинг", її характеристика і 
сфера застосування. 

11. Визначте сутність аналізу взаємозв’язку "витрати – обсяг – прибуток" та 
розкрийте механізм його проведення.  

12. Визначте передумови використання моделі беззбитковості.  
13. Дайте характеристику показників управління прибутком підприємства. 

 
Тема 6. Методи фінансового планування  

1. Визначте сутність та завдання фінансового планування на підприємстві. 
2. Сутність суб’єктивних методів прогнозування та можливості їх використання. 
3. Сутність індивідуального опитування, його переваги та недоліки. 
4. Сутність мозкової атаки та можливості її застосування.  
5. Сутність та основні характеристики методу Делфі.  
6. Сутність причинних методів прогнозування та можливості їх вико- ристання.  
7. Детермінантний прогноз: переваги та недоліки.  
8. Стохастичний прогноз: переваги та недоліки.  
9. Сутність методів екстраполяції та можливості їх використання.  
10. Сутність методу визначення середніх величин.  
11. Сутність та передумови використання методу екстраполяції тренда.  
12. Розкрийте сутність експоненціального згладжування як методу 

короткострокового фінансового прогнозування. 
 
Тема 7. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового 
контролінгу  

1. Розкрийте сутність бюджетування та визначте його переваги.  
2. Розкрийте принципи бюджетування. 
3. Розкрийте завдання бюджетування.  
4. Охарактеризуйте стадії процесу бюджетування.  
5. Визначте сутність, переваги та недоліки складання бюджету на основі 

фактичних результатів. 
6. Розкрийте сутність, переваги та недоліки бюджетування "з нуля". 
7. Розкрийте сутність підходу "поза бюджетуванням".  
8. Розкрийте сутність підходу на основі просунутого бюджетування та визначте 

доцільність його застосування.  
9. Надайте характеристику операційному і фінансовому бюджетам. Визначте їх 

взаємозв’язок.  
10. Дайте характеристику бюджетам залежно від методу їх роз- робки.  
11. Механізм бюджетного контролю 

 
Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 

1. Розкрийте сутність та визначте напрями діяльності контролінгу інвестиційних 
проектів. 2. Визначте завдання процесу прийняття рішень щодо вибору 
пріоритетних проектів.  

2. Визначте задачі контролінгу реалізації інвестиційного проекту. 
3. Охарактеризуйте етапи процесу контролінгу інвестицій.  
4. Дайте характеристику методів інвестиційних розрахунків у сис- темі 

контролінгу.  
5. Дайте класифікацію критеріїв оцінки інвестиційних проектів. 
6. Чим відрізняються критерії з дисконтуванням грошових потоків від 

традиційних. Назвіть недоліки критеріїв дисконтування. 
 
Тема 9. Організація системи контролінгу на підприємстві 
 



1. Що свідчить про необхідність упровадження системи контролінгу на 
підприємстві.  

2. Визначте проблемні аспекти за певними напрямами, що свідчать про 
доцільність впровадження системи контролінгу на підприємстві.  

3. Які вимоги слід враховувати при впровадженні системи контролінгу на 
підприємстві. 

4. Дайте характеристику етапам упровадження системи контролінгу на 
підприємстві.  

5. Які інструменти контролінгу повинні бути розроблені на підприємстві.  
6. Визначте переваги організації самостійної служби контролінгу на підприємстві. 
7. Визначте недоліки функціонування самостійної служби контролінгу на 

підприємстві. 
8. Визначте недоліки при розподіленні функцій контролінгу між наяв- ними 

структурними підрозділами підприємства. 
9. Якою може бути структура і склад служби контролінгу на підприємстві. 

 
Тема 10. Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу 

1. Розкрийте сутність процесу прийняття рішення. 
2. Визначте вимоги, які ставляться до управлінських рішень.  
3. Дайте класифікацію управлінських рішень.  
4. Дайте класифікацію управлінських рішень.  
5. Охарактеризуйте типи управлінських рішень.  
6. Визначте етапи розробки й прийняття рішень. 
7. Стадії управлінського рішення та їх характеристика. 
8. Розкрийте сутність класичного раціонального підходу до прийняття 

управлінських рішень. Можливість застосування.  
9. Розкрийте сутність підходу прийняття управлінських рішень за принципом 

обмеженої раціональності за Г. Саймоном. 
10. Розкрийте сутність підходу прийняття управлінських рішень за принципом 

ефективного управління за Пітерсом і Уотерменом.  
11. Розкрийте сутність соціологічного й психологічного підходів до прийняття 

управлінських рішень.  
12. Розкрийте сутність теорії конфігурації й "інкременталістський" підхід до 

прийняття управлінських рішень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Заняття Сума 

Модуль 1 / Модуль 2  
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 

хх 
Тема 

хх 
Тема 10  

30 
Робота в аудиторії (лекції та практичні) 

Самостійна робота  
20 
 10 10 

Модульна контрольна  
робота 

Модульна контрольна  
робота 

 
50 

25 25 

Всього:  100 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 
64–73 D задовільно 
60–63 E 
35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Типові завдання для перевірки знань 
 
1. До завдань оперативного фінансового контролінгу належать:  

а) визначення фінансового результату;  
б) порівняння планових і фактичних результатів;  
в) вивчення попиту на товари (роботи, послуги);  
г) мотивація і створення систем інформації для прийняття поточних 
управлінських рішень;  
д) розробка альтернативних стратегій;  
е) аналіз економічної ефективності інвестицій.  

2. До завдань стратегічного фінансового контролінгу належать:  
а) керівництво при плануванні й розробці бюджетів;  
б) участь у встановленні кількісних і якісних цілей підприємства;  
в) аналіз економічної ефективності інвестицій;  
г) визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до 
встановлених поточних цілей;  
д) визначення "вузьких" і пошук слабких місць.  

3. Об'єктом орієнтування стратегічного фінансового контролінгу є:  
а) зовнішнє та внутрішнє середовище;  
б) економічна ефективність;  
в) рентабельність діяльності підприємства;  
г) тактичні позиції підприємства.  

4. До основних цілей оперативного фінансового контролінгу відносять:  
а) забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства;  
б) забезпечення тривалого зростання підприємства;  
в) проведення антикризової політики підприємства;  
г) забезпечення стійкого фінансового стану підприємства;  
д) підтримка потенціалу успіху.  

5. До основних цілей стратегічного фінансового контролінгу відносять:  
а) аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів;  
б) участь у встановленні якісних та кількісних цілей підприємства;  



в) розробка альтернативних стратегій;  
г) проведення антикризової політики недопущення банкрутства;  
д) забезпечення прибутковості та ліквідності;  
е) аналіз економічної ефективності.  

6. До головних завдань оперативного фінансового контролінгу не відносять:  
а) визначення вузьких та пошук слабких місць;  
б) визначення вузьких та пошук слабких місць для стратегічного управління;  
в) керівництво при плануванні та розробці бюджету;  
г) мотивація та створення управлінських рішень для прийняття поточних 
управлінських рішень.  

7. У стратегічному фінансовому контролінгу до аналізу внутрішнього середовища 
відносять:  

а) оцінку територіального розташування;  
б) аналіз ринку технологій;  
в) вивчення соціально-політичної сфери;  
г) аналіз ринку праці.  

8. Оперативний контролінг орієнтований на:  
а) внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства;  
б) антикризову політику підприємства;  
в) економічну ефективність підприємства.  

9. Оперативний фінансовий контролінг включає:  
а) бюджетний контроль;  
б) систему раннього попередження та реагування;  
в) довгострокове планування;  
г) складання бюджету реалізації;  
д) визначення основних немонетарних фінансових цілей.  
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