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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Сфера фінансового консультування є особливим видом  
діяльності та важливим чинником росту світової економіки. 
Тому, як свідчить світова практика, надання консультаційних  
послуг є важливим важко для розвитку та росту економіки, а  
тому підвищується конкурентоспроможність країни на  
світовому ринку, за рахунок конкурентоспроможності самих  
підприємств, що користуються послугами консультантів. 

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес-
консалтинг» – формування системи наукових поглядів на 
розроблення стратегій розвитку організації в умовах 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:o.v.zaiachkivska@nuwm.edu.ua
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невизначеності та ризику з метою виявлення додаткових 
джерел фінансування,  зростання прибутковості бізнесу та 
оптимізації фінансових відносин з клієнтами і кредиторами, 
суб'єктами господарювання, державними органами. 

Методи навчання: навчальна дискусія, проблемні й оглядові 
лекції, активні семінари, тренінги, заняття із застосуванням 
комп’ютерної техніки, ситуаційні задачі; проблемний виклад, 
презентації.  

Посилання на 
розміщення 
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3709#section-1 

Спеціальні 
компетентності 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію макро - та мікроекономічного 
аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову 
звітність. 
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 
банківської системи та страхування. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики 
стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна 
та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного 
та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та 
правильно інтерпретувати отриману інформацію. 
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 
фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 
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критичного мислення у дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань. 
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані фінансові рішення. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Демонструвати базові знання та вміння розкриття сутності 
категорій і процесів фінансового бізнес-консалтингу, його  
необхідності та функціональних завдань; оволодіння навичками  
організації фінансового бізнес-консалтингу, практичного  
застосування його методів і технологій; набуття навичок  
стратегічного фінансового контролінгу; оволодіння 
інструментарієм оперативного фінансового бізнес-
консалтингу. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи фінансового 
бізнес-консалтингу. 
Тема 1. Сутність фінансового бізнес-консалтингу. 
Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності. 
Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів 
фінансової безпеки. 
Тема 4. Фінансовий бізнес-консалтинг функціонування 
субʼєктів господарювання. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основні напрями фінансового 
бізнес-консалтингу. 
Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг. 
Тема 6. Консалтинг щодо оптимізації оподаткування 
Тема 7. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо використання 
інструментів фінансового ринку. 
Тема 8. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 
інтернаціоналізації фінансової сфери. 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
вчасно та якісно виконати завдання для самостійної роботи, 
вчасно здати модульні контролі знань. 

 Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів шляхом практичної перевірки та опитування. Також, 
студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою 
роботу. 

За вчасне та якісне виконання завдань для самостійної роботи 
та опанування курсу, студент отримує такі обов’язкові бали: 

- 20 балів за теоретичні дослідження; 
- 20 балів за виконання розрахункових завдань; 
- 20 балів за письмове опитування; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/.  

Модульний контроль проходитиме у формі тестування на 
університетській платформі MOODLE. 

Місце навчальної Дисципліна «Фінансовий контролінг» є складовою блоку 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 
 

вибіркових навчальних дисциплін для підготовки студентів за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Вона базується на знаннях отриманих з таких навчальних 
дисциплін, як «Фінанси підприємств», «Менеджмент», 
«Фінансовий аналіз», «Інвестування», а отримані знання будуть 
використовуватися у подальшому при написанні Бакалаврської 
роботи. 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

 Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовуються наукові досягнення 
викладача курсу, що опубліковані у наукових працях 

Інформаційні 
ресурси 

1. Господарський кодекс України. URL : 
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 
10.02.2022). 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України.  
URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.02.2022). 

3. Офіційний сайт «Законодавство України». URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 
10.02.2022). 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

  Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  

  Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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  При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

  Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки.   

Неформальна та 
інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-
osvita. 
     Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, повинні 
мати зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми. 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за даною 
та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін законодавства 
України у фінансовій сфері. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у сфері фінансового контролінгу. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступно за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


7 

 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

     До викладання курсу будуть долучені фахівці у сфері 
фінансового бізнес-консалтингу 
 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекції 
16 год 

Практичні 
14 год 

Самостійна робота 
60 год 

Курсова робота 
- 

Лекційні та практичні заняття 

Тема 1. Сутність фінансового бізнес-консалтингу 
 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 

1 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг як вид послуг.  
2. Фінанси. Функції фінансів. Фінансові відносини. Інтереси субʼєктів 
фінансових відносин.  
3. Історія розвитку консалтингу. 

Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності. 
Кількість 

годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

1. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом. 
2. Характеристика моделей консультування. 
3. Основні джерела інформації, які використовує консультант для 
вирішення проблем клієнтської організації. 

Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки 
 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. –2 

1. Фінансова система: сутність та складові.  
2. Фінансовий консалтинг в рамках страхування. 
3. Консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки. Складові фінансової 
безпеки. 

Тема 4. Фінансовий бізнес-консалтинг функціонування субʼєктів 
господарювання. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 
2 

1. Фінанси фірми (підприємства). Фінансові ресурси підприємства.  
2. Фінансові результати діяльності підприємства. Консалтинг щодо 
оптимізації фінансового стану підприємства. 
3. Форми фінансово-промислових корпоративних обʼєднань (ФПКО). Види 
фінансових груп. Специфіка злиттів та поглинань M&A (Mergers & 
Acquisitions). 

Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг. 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv


8 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 
1 

1. Суть та основні завдання антикризового консалтингу. 
2. Форми та види антикризового консалтингу. 
3. Сутність інвестиційного консалтингу. 
4. Особливості прийняття інвестиційних рішень. 

Тема 6. Консалтинг щодо оптимізації оподаткування 
 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 
2 

1. Організаційні етапи та інформаційне забезпечення податкового 
консалтингу. 
2. Консультації з питань обчислення та сплати податків і зборів. 
3. Трансфертне ціноутворення. 
4. Експертні висновки щодо спірних питань сплати податків і зборів. 

Тема 7. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо використання інструментів 
фінансового ринку 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 
2 

1. Фінансовий ринок: сутність, його функції, економічна роль. 
2. Ринок грошей і ринок капіталів (ринок кредитних ресурсів і ринок 
цінних паперів). 
3. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо кредитно-банківської системи. 
4. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо ринку цінних паперів та фондової 
біржі. 

Тема 8. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах інтернаціоналізації 
фінансової сфери 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах невизначеності та ризиків 
2. Інтернаціоналізація фінансової сфери. 
3. Консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери 
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