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Силабус курсу «Фінансовий менеджмент і контролінг» 

2021/22 навчального року 

 

 
Назва курсу Фінансовий менеджмент і контролінг 

Адреса викладання 

курсу 

Проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет. Кафедра обліку і аудиту. 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

071 – Облік і оподаткування 

Викладачі курсу Ковалюк Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор 

кафедри обліку і аудиту. 

Контактна інформація 

викладачів 

Телефон: +380 (68) 681 55 50 

                 +380 (93) 808 49 63 

E-mail: oleksiy.kovalyuk@gmail.com  

             oleksiy.kovalyuk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У вівторок, з 12.00 до 15.00 

Сторінка курсу ̶ 

Інформація про курс Курс розроблено з метою озброєння студентів теоретичними знаннями 

про суть предмету «Фінансовий менеджмент і контролінг», його 

значення і місце серед інших дисципліни і насамперед серед обліково-

аналітичних дисциплін. Студент, освоївши даний курс, зможе краще 

розібратися в складних фінансових умовах, в яких протікає 

господарська діяльність, коли економіка держави змушена працювати 

на надзвичайні виклики сучасності: боронити країну від російського 

агресора, фінансувати цю боротьбу і, звичайно, не менш важливу 

боротьбу з коронавірусом  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент і контролінг» є вибірковою 

нормативною дисципліною зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» для освітньої-професійної програми «Облік і аудит», 

яка викладається в ІІ семестрі в обсязі чотирьох кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Студент, озброївшись теоретичними знаннями по даному предмету, 

зможе самостійно застосовувати на практиці класичні принципи 

фінансового менеджменту. Зуміє скласти фінансовий план, як 

важливий розділ бізнес-плану, використовуючи сучасні теорії 

вітчизняних та закордонних авторів.  

Освоївши курс фінансовий менеджмент і контролінг, студент уміло 

зможе використати разом з управлінським обліком при проведенні 

контролю чи аудиту будь-кого процесу. Все це підтвердить тезу про те, 

що дана дисципліна зможе знову змінити свій статус, і з вибіркової 

перейти в нормативну. 

Призначення даного силабусу: роз’яснити студентам, що в основі 

організації вивчення курсу «Фінансовий менеджмент і контролінг» 

лежить розуміння фінансового механізму організації економіки 

держави, і особливо найважливіших його складових; фінансових 

методів та фінансових важелів. І в кожний конкретний період, 

використовуючи управлінський та інші види обліку, фінансові 

менеджери на різних рівнях – мікро (підприємства) і макро (держава) 

застосовують саме ті фінансові методи і фінансові важелі, які би 
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сприяли найефективнішому провадженню діяльності. І все це має 

використати студент при завершенні навчання в магістратурі і 

написанні магістерської роботи. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Фінансовий менеджмент і 

контролінг» є ознайомлення студентів з теоретичними основами 

фінансового менеджменту, його структурою, пріоритетними 

елементами – фінансовими методами і фінансовими важелями, вмінням 

давати об’єктивну оцінку фінансовим явищам і робити логічні 

висновки, цінні пропозиції по покращенню фінансового управління 

підприємством, розробці перспективних бізнес-планів з використанням 

фінансової стратегії. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: підручник. Київ: 

Молодь, 1997. 1000 с 

2. Васьківський К.В., Сич О.А. Фінансовий менеджмент: навчальний 

посібник. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. 236 с. 

3. Дема Д.І., Дорохова Л.М., Віленчук О.М. Фінансовий менеджмент: 

підручник. Житомир: ЖНАЕУ, 2012. 320 с. 

4. Ковалюк О.М. Адаптація класичних принципів фінансового 

менеджменту до сучасних умов господарювання в Україні // 

Формування ринкової економіки в Україні. № 26, ч. 1.  2012. с. 300-

305. 

5. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України 

(проблеми теорії і практики). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2002. 396 с. 

6. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: підручник 

для ВНЗ. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 518 с. 

7. Крупка М.І., Ковалюк О.М., Коваленко В.М. та ін. Фінансовий 

менеджмент: підручник / за ред.. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с. 

8. Лапіна І.С. Гончаренко О.М. та ін. Фінансовий менеджмент: 

навчальний посібник. Одеса: Атлант. 2016. 313 с. 

9. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: навчальний посібник. Київ: 

КНЕУ, 1997. 248с. 

10. Поддєрьогін А.М., Бабяк Н.Д., Білик М.Д. та ін. Фінансовий 

менеджмент: підручник, 2-ге видання, перероб. Київ: КНЕУ, 2017. 

534с. 

11.  Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: навчальний 

посібник. Київ: ЦУЛ, 1999. 280с. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

1) знати і розуміти суть фінансових відносин підприємства з 

юридичними особами (державою, банками, страховими компаніями, 

біржами, контрагентами та ін.) та фізичними особами (працюючими на 

підприємстві); 

2) вміти здійснювати розрахунки основних показників у фінансовому 

менеджменті: доданої вартості, брутто-результату експлуатації 

інвестицій, нетто-результату експлуатації інвестицій (прибутку фірми), 

економічної рентабельності, а також інших показників діяльності 

господарюючих суб’єктів (показників ефекту фінансового важеля, 

ефекту виробничого важеля – сили впливу виробничого важеля, 

рентабельності власних коштів, комерційної і валової маржі, 

коефіцієнта трансформації, диференціалу і плеча фінансового важеля, 



внутрішніх темпів зростання фірми, норми розподілу прибутку, запасу 

фінансової стійкості фірми – абсолютні і відносні показники та ін.) 

Все це дасть змогу студентам розраховувати здатність фірми 

забезпечувати себе фінансовими ресурсами, при цьому дотримуючись 

оптимальної структури капіталу фірми, яка дозволить вистояти навіть у 

кризові періоди. Знання існуючих ризиків (виробничих, комерційних і, 

особливо, фінансових) дозволить також вистояти у конкурентній 

боротьбі. 

Особливо студентові пригодяться зазначені знання, а саме уміння при 

складанні бізнес-плану сформувати оптимальний фінансовий план. При 

цьому студент повинен вміти використати набуті на лекціях знання із 

застосуванням матриць фінансової стратегії фірми. 

Ключові слова Ефект фінансового важеля, сила впливу виробничого важеля, додана 

вартість брутто- і нетто-результат експлуатації інвестицій, економічна 

рентабельність, поріг рентабельності, коефіцієнт валової маржі, 

матриці фінансової стратегії. 

Формат курсу Для студентів очної та заочної форми навчання. 

 Проведення лекцій, практичних занять, консультацій, контролю за 

розв’язанням підготовлених задач – залік. 

Теми Додаток 1 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, письмовий. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з фінансів, 

менеджменту, економіки і фінансів підприємства, фінансового аналізу, 

достатніх для засвоєння категоріального апарату і вивчення дисципліни 

«Фінансовий менеджмент і контролінг» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лектор в довільній формі пропонує студентам свою методику 

взаємовідносин, яку виробив у процесі тривалого часу (40 років) 

викладання різних економічних та фінансових дисциплін у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, інших 

вузах Львова та Польщі (автор впродовж останніх 15-ти років (2005-

2020) викладав фінансові дисципліни у ВШЕПіНМ імені Едварда 

Липинського (WSEPіNM imeni Edwarda Lipińskiego w Kielcach)). 

Лектор має великий досвід практичної роботи в усіх підрозділах 

економічної діяльності (у райфінвідділі, на Заводі електронних виробів, 

у ВНДПІСірка (Всесвітньому науково-дослідному і проектному 

інституті сірчаної промисловості)). Все це є доброю підставою до 

використання набутих навичок для озброєння студентів необхідними 

знаннями при освоєнні предмету «Фінансовий менеджмент і 

контролінг».  

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, 

крім загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні – 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25 

• контрольні модулі – 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25 

 • залік – 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Шкала оцінювання 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

81-89 добре B (дуже добре) 



71-80 добре C (добре) 

61-70 задовільно D (задовільно) 

51-60 задовільно E (достатньо) 

21-50 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

0-20 незадовільно F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Важливою складовою навчання є відвідання занять. Якщо в студента є 

поважна причина, він може, після надання обґрунтованих пояснень, не 

відвідувати заняття, але опісля має відпрацювати пропущене. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях, без права її передачі 

третім особам. 

Студенти можуть віднайти самостійно літературу для засвоєння 

відповідної теми з «Фінансового менеджменту і контролінгу». 

Сьогодні у книжковому світі є дуже багато цікавих досліджень з 

обраної дисципліни, фактично за більше, як сто років (вважається, що 

фінансовий менеджмент, як дисципліна, виокремився в самостійний 

напрям на початку минулого ХХ століття) 

Студенти самостійно зможуть обрати те чи інше джерело, але не треба 

забувати, що серед дослідників цієї дисципліни найбільш доступними, 

цікавими, на думку автора є: Є. Брігхем, Р. Геллер, А. Піддерьогін та 

інші, серед яких група авторів з даного предмету, які працюють на 

економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. 

Студентові враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, в 

самостійній роботі та бали підсумкового тестування. Обов’язково 

береться до уваги наявність студента на заняттях і його активність. 

Пропуски та запізнення не допускаються. 

Не допускається: користування мобільними телефонами, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття, в цілях не 

пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, несвоєчасне виконання 

поставленого задання. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Підсумкова оцінка – залік буде проведена після остаточної перевірки 

знань студентів за допомогою бліц-питань: 

1. Що таке додана вартість і звідки появилася позиція «Штурм» 

2. Дисперсія. «Дефіцит» 

3. Поріг рентабельності. «Холдинг» 

4. «Раньтьє». Рентабельність власного капіталу 

5. Стійка рівновага. Ефект фінансового важеля 

6. «Нестійка рівновага». Запас фінансової стійкості (відносний 

показник) 

7. «Батько сімейства». Брутто-результат експлуатації інвестицій 

8. «Епізодичний дефіцит». Економічна рентабельність 

9. «Дилема». Норма розподілу прибутку 

10. Нетто-результат експлуатації інвестицій. Лізинг 

11. Факторинг. Комерційна маржа 

12. Коефіцієнт трансформації. Дисперсія 

13. Дисконтування. Сила впливу виробничого важеля 

14. Дохідність акцій. Види ризиків 

15. Дохідність облігацій. Ступінь ризиків. 

16. Валова маржа. Рентабельність виробництва. 

17. Приведені затрати. Коефіцієнт валової маржі. 

18. Рентабельність власних коштів. Загально виробничі витрати 



19. Норма розподілу прибутку. Утримання устаткування. 

20, Диференціал. Основна і додаткова З/п 

21. Бізнес-план. Загальновиробнича собівартість  

22. Фінансовий ліверидж. Позавиробничі витрати 

23. Рентабельність продукції. Принципи ФМ. 

24. Лінія ліквідності. Перший принцип ФМ 

25. Додана вартість. Останній принцип ФМ 

26. Коефіцієнт еластичності. Прибуток 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



Додаток 1 

Схема курсу  

 

Дата 
(Згідно 

розкладу) 

Теми лекцій 
Год 

 
Література 

Дата 
(Згідно 

розкладу) 
Практичні заняття Література Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1. Суть, принципи і основні 

показники у ФМ 

1.1. Предмет і метод курсу 
1.2. Принципи ФМ 

1.3. Обов’язки фінансового 

менеджера 
1.4. Основні показники у ФМ 
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1. Адаптація класичних принципів ФМ 

у сучасних умовах господарювання в 
Україні 

1.1. Суть і значення основних 

принципів ФМ 
1.2. Які реальні умови застосування 

класичних принципів ФМ (Роберта 

Геллера) 
 

2. Основні показники у ФМ 

2.1. Додана вартість 
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2. Система забезпечення ФМ 

2.1. Організація ФМ на підприємстві 

2.2. Нормативно-правова база 
діяльності фінансового менеджера 

2.3. Інформаційне забезпечення 

фінансового управління 
 

3. Управління грошовими потоками 

фірми 
3.1. Суть ГП і значення у функціях 

підприємств 
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2.2. Брутто-результат експлуатації 

інвестицій 
2.3. Нетто-результат експлуатації 
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2.4. Економічна рентабельність 
2.5. Комерційна маржа 
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4. Визначення вартості грошей у 

часі 
4.1. Значення розрахунків вартості 

грошей у часі 

4.2. Майбутня і теперішня вартість 
ануїтету 

 

5. Управління прибутком 
5.1. Управління доходами 

5.2. Управління витратами 
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2.6. Коефіцієнт трансформації 
 

3. Розрахунок вартості грошей у часі 

3.1. Компаундування 
3.2. Дисконтування 
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6. Управління активами 

6.1. Управління оборотними 
активами 

6.2. Управління необоротними 

активами 
 

7. Вартість і структура капіталу  

7.1. Управління власним капіталом 

7.2. Управління позиковим 
капіталом 

7.3. Оптимальна структура капіталу 
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4. Формування ціни товару за статтями 
калькуляції 

4.1. Розрахунок загальної виробничої 

собівартості 

4.2. Позавиробничі затрати і 
загальногосподарські витрати 
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8. Управління інвестиціями 

8.1.  Джерела формування 

інвестиційних проектів 
8.2. Управління інвестиціями 

 

9. Управління фінансовими 
ризиками 

9.1. Суть і види ризиків 

9.2. Ступінь ризиків 
9.3. Розрахунок ризиків 
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5. Розрахунок показників ефекту 

виробничого і фінансового важеля 
5.1. Розрахунок сили впливу 

виробничого важеля 

5.2. Розрахунок ефекту фінансового 
важеля 

 

6. Фінансовий лівередж і розроблення 
оптимальної структури капіталу 
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6.2. Забезпечення оптимальної 
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10. Фінансовий контроль і контролінг 

10.1. Суть фінансового контролю 
10.2. Роль фінансового контролінгу у 

системі ФМ 

 
11. Фінансове планування і 

прогнозування 

11.1 Використання матриць 
фінансової стратегії у фінансовому 

плануванні. 
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7. Ризики 
7.1. Види і ступені ризиків 

7.2. Розрахунок ризиків і дисперсії 

 
8. Використання матриць фінансової 

стратегії у фінансовому плануванні 

8.1. Структура матриць фінансової 
стратегії 
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11.2. Структура матриць фінансової 

стратегії. 
 

12. Аналіз фінансових звітів 

12.1. Аналіз Звіту про фінансові 
результати 

12.2. Аналіз Звіту про рух грошових 

коштів 

12.3. Аналіз Звіту про власний 
капітал 
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8.2. Пропозиції рівноваги 
8.3. Пропозиції успіху 

 2 
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13. Оцінка фінансової привабливості 

підприємства 

13.1. Абсолютні показники 
фінансової стійкості підприємства 

13.2. Відносні показників фінансової 

стійкості 
 

14. Управління підприємством в 

умовах кризи 
14.1. Діагноз фінансового стану в 

системі антикризового управління 

підприємством 

14.2. Форми і методи санації 
підприємств 
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8.4. Пропозиції дефіциту 

 

9. Оцінка показників фінансової 
стійкості підприємства 

9.1. Показники абсолютної фінансової 

стійкості 
9.2. Показники вторинної фінансової 

стійкості 
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