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1. Загальні вказівки до вивчення дисципліни 

 

Дисципліну «Фінансовий контролінг» вивчають студенти 

денної та заочної форм, які навчаються за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Робота студентів над 

дисципліною розпочинається з вивчення даних методичних вказівок. 

Програмний матеріал рекомендується вивчати в тій послідовності, 

що передбачена тематичним планом дисципліни. 

Метою навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» є 

формування у студентів теоретичних знань, пов’язаних з 

контролінгом, практичних навичок на основі інформації, яку надає 

фінансовий контролінг для його організації на підприємстві.   

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні 

завдання: 

– з’ясування сутності фінансового контролінгу, його 

необхідності та функціональних завдань; 

– оволодіння навичками практичного застосування методів 

контролінгу; 

– набуття навичок стратегічного фінансового планування; 

– оволодіння інструментарієм оперативного фінансового 

контролінгу; 

– освоєння методичних прийомів контролінгу витрат; 

– освоєння механізмів бюджетування; 

– вивчення методів та прийомів бюджетного контролю та 

внутрішнього аудиту. 

Проведення лекційних та практичних занять з даної 

навчальної дисципліни повинно забезпечити такі програмні 

результати діяльності бакалаврів: 

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). 
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ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного 

та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи 

вдосконалення механізму функціонування державних, 

корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, фінансових 

ринків та покращення фінансового стану суб’єктів господарювання. 

ПР25. Застосовувати сучасні методи управління для 

забезпечення ефективного функціонування економічних систем. 

Після вивчення теоретичного та практичного курсу 

дисципліни студенти складають залік у термін, встановлений 

навчальним планом. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною 

шкалою.  

 
2. Тематичний план самостійної роботи дисципліни для 

студентів денної форми навчання 

№  

з/п 

Тема самостійної 

роботи 

Короткий зміст 

1. 

Тема 1. Фінансовий 

контролінг: 

сутність, функції, 

засвоєння теоретичних засад 

фінансового контролінгу, вивчення 

завдань та функцій фінансового 
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принципи 

управління 

підприємством  

контролінгу, видів фінансового 

контролінгу та методів. 

2. 

Тема 2. Методичний 

інструментарій 

оперативного 

фінансового 

контролінгу  

Проведення аналізу відхилень, як 

основного інструменту оцінки 

діяльності центрів відповідальності. 

3. 

Тема 3. 

Бюджетування в 

системі 

оперативного 

фінансового 

контролінгу 

отримання необхідних вмінь та навичок 

щодо реалізації управління грошовими 

потоками шляхом застосування 

загальних функцій менеджменту з 

метою підтримання необхідного рівня 

платоспроможності, запобігання 

касових розривів, розроблення та 

реалізації заходів щодо залучення 

зовнішніх джерел фінансування. 

4. 

Тема 4. Управління 

витратами в системі 

оперативного 

фінансового 

контролінгу 

дослідити теоретичні засади 

контролінгу витрат у системі 

фінансового управління 

5. 

Тема 5. Вартісно-

орієнтоване 

управління 

підприємством 

дослідити сутність концепції вартісно-

орієнтованого управління, розглянути 

елементи та складові процесу 

управління вартістю. 

6. 

Тема 6. Контролінг 

інвестиційних 

проектів. 

оволодіти знаннями щодо сутності та 

призначення фінансового контролінгу у 

системі інвестиційних проектів 

7. 

Тема 7. 

Стратегічний 

фінансовий 

контролінг і система 

збалансованих 

показників 

оволодіти знаннями щодо сутності та 

призначення фінансового контролінгу у 

системі збалансованих показників, 

проаналізувати інструментарій 

стратегічного фінансового контролінгу. 

8. 

Тема 8. Організація 

фінансового 

контролінгу на 

підприємстві 

засвоєння організаційної побудови 

системи фінансового контролінгу на 

підприємстві, вивчення етапів його 

впровадження та ознайомлення з 

основними кваліфікаційними вимогами 

до фінансового контролера. 
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3. Завдання до виконання практичних занять 

 

3.1. Тема 1 Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи 

управління підприємством 

 

Питання для обговорення: 

1. Сутність, завдання та функції фінансового контролінгу. 

2. Підсистеми фінансового контролінгу. 

3. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг. 

4. Методи фінансового контролінгу. 

 

Тестові завдання: 

1. Контролiнг виник у: 

а) Англії; 

б) Франції; 

в) Німеччині; 

г) США. 

2. Контролiнг – це система: 

а) управління підприємством; 

б) управління майбутнім; 

в) управління прибутком; 

г) ефективного управління підприємством, його майбутнім для 

забезпечення тривалого існування. 

3. Першим свідченням існування контролінгу вважається:  

а) складання кошторису витрат; 

б) складання фактичних калькуляцій; 

в) складання записів щодо використання грошей і товарів; 

г) поява спеціальної посади та співпраця секретаря і скарбника. 

4. Контролiнг орієнтується на: 

а) майбутнє; 

б) сучасне; 

в) минуле і сучасне; 

г) сучасне і майбутнє. 

5. Концепція контролінгу зародилась: 

а) у 1931 році; 

б) у середині XIX ст.; 

в) у 60-х роках XX ст.; 

г) у другій половині XIX ст. 
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6. Для контролінгу характерним є: 

а) системне, комплексне вирішення проблем; 

б) вузьке, ортодоксальне мислення управлінців; 

в) забезпечення максимального прибутку; 

г) вирішення завдань, що спрямовані на "виживання" 

підприємства. 

7. Сучасний бізнес: 

а) може обійтися без контролінгу; 

б) не може обійтися без контролінгу; 

в) може обійтися (малий бізнес), не може обійтися (великий і 

середній бізнес); 

г) може обійтися (великий і середній бізнес), не може обійтися 

(малий бізнес). 

8. Знання контролінгу необхідні, перш за все, бізнесменам, які: 

а) мають значний досвід роботи у бізнесі; 

б) роблять у бізнесі свої перші кроки; 

в) займаються бізнесом незалежно від часу і досвіду; 

г) правильна відповідь відсутня. 

9. Ефективність малого бізнесу залежить, у першу чергу, від: 

а) ефективної роботи контролерів; 

б) ефективного менеджменту; 

в) досвіду роботи підприємців; 

г) усіх перелічених складників. 

10. У чому полягає значення контролінгу: 

а) у забезпеченні ефективного управління фірмою; 

б) у забезпеченні довгострокового існування фірми; 

в) у поєднанні обох перелічених пунктів; 

г) у забезпеченні прибутковості й рентабельності діяльності? 

11. Контролiнг можна використовувати в Україні спочатку як 

систему: 

а) порівняння фактичних даних з плановими (базовими); 

б) оперативного управління фінансовими результатами 

діяльності; 

в) контролю за виробничими затратами; 

г) зіставлення (співвідношення) виторгу із затратами. 

12. З метою запровадження контролінгу на вітчизняних 

підприємствах доцільно використовувати: 

а) досвід роботи закордонних фірм; 
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б) перекладні літературні видання; 

в) публікації вітчизняних науковців; 

г) усе перелічене. 

13. Однією з причин, яка гальмує впровадження контролінгу в 

Україні, є: 

а) розбіжності в організації бухгалтерського обліку; 

б) відмінності в обчисленні фінансового результату; 

в) неоднорідність у групуванні й обліку затрат; 

г) відмінності у вирахуванні суми обороту з реалізації. 

14. Управлінський облік виник в Україні: 

а) на початку ХХ ст.; 

б) в середині ХХ ст.; 

в) наприкінці ХХ ст.; 

г) на початку ХХІ ст. 

15. Які з наведених ознак не властиві управлінському обліку: 

а) закріплений законодавчо; 

б) не регламентується; 

в) залежить від потреб підприємства; г) правильна відповідь 

відсутня? 

16. Найсуттєвішими ознаками управлінського обліку є: 

а) конфіденційність; 

б) підпорядкування методології обліку запитам управлінської 

системи; 

в) забезпечення внутрішніх потреб підприємства в інформації; 

г) усі відповіді правильні. 

17. Управлінський облік є: 

а) окремим видом обліку; 

б) складовою частиною бухгалтерського обліку; 

в) внутрішньогосподарським обліком; 

г) усі відповіді правильні. 

18. Вихідним елементом системи контролінгу є: 

а) управлінський облік; 

б) фінансовий облік; 

в) податковий облік; 

г) усі відповіді правильні. 

19. Поділ методів управлінського обліку за фактичною, 

нормативною, плановою собівартістю характерний для такої 

класифікаційної ознаки, як: 
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а) об'єкти обліку затрат; 

б) інтерпретація поняття затрат; 

в) характер даних; 

г) повнота включення до складу собівартості. 

20. Що з наведеного не має стосунку до такої класифікаційної 

ознаки методу управлінського обліку, як "об'єкти обліку затрат": 

а) облік за змінними затратами; 

б) облік за видами затрат; 

в) облік за центрами затрат; 

г) облік, диференційований за базами розподілу затрат? 

21. Основна мета управлінського обліку: 

а) визначення прибутку з метою оподаткування; 

б) надання інформації для ухвалення управлінських рішень; 

в) визначення результатів центрів відповідальності; 

г) диференціація витрат. 

22. Головна вимога до інформації в управлінському обліку: 

а) достовірність; 

б) точність; 

в) релевантність; 

г) репрезентативність. 

23. Яка частота складання звітності в управлінському обліку: 

а) щоквартально; 

б) щомісячно; 

в) щодекадно; 

г) у міру необхідності? 

24. Основними споживачами інформації, яку надає 

управлінський облік, є: 

а) банки; 

б) керівник підприємства; 

в) податкова інспекція; 

г) керівники підрозділів. 

25. Основним об'єктом управлінського обліку є: 

а) підприємство загалом; 

б) центри відповідальності; 

в) види витрат; 

г) проекти. 

26. Теоретичною базою для управлінського обліку є: 

а) нормативні акти; 
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б) економічна теорія; 

в) теорія ухвалення управлінських рішень; 

г) теорія економічної статистики. 

27. Ведення управлінського обліку на підприємстві: 

а) вимагається законодавством для всіх підприємств; 

б) застосовується за рішенням керівництва; 

в) вимагається законодавством, але тільки для великих 

підприємств з чисельністю працівників понад 2000 осіб; 

г) вимагається законодавством тільки для об'єднань 

підприємств. 

28. Система директ-костинг – це система обліку, яка 

використовує для калькуляції: 

а) змінні витрати; 

б) постійні витрати 

в) сукупні витрати; 

г) накладні витрати. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Необхідно дати відповіді на теоретичні питання. 

1. Контролінг – це… 

2. Організовувати й супроводжувати процес постановки цілей, 

планування й управління, сприяючи у такий спосіб досягненню цілей 

підприємства – це … 

3. Функції фінансового контролінгу … 

4. Функція фінансового контролінгу, що полягає в розробленні 

форм аналітичних звітів, що надаються керівництву, визначенні 

основних підконтрольних показників для оцінювання ефективності 

діяльності підприємства та ступеня впливу різних чинників на розмір 

кінцевого результату – це … 

5. Дати характеристику видам фінансового контролінгу. 

6. Стратегічний фінансовий контролінг – це …  

7. На що орієнтовані монетарні цілі підприємства?  

8. Інструментами стратегічного фінансового контролінгу є: а) 

метод АВС б) CVP-аналіз в) CF-аналіз г) Таргет-костинг 

9. Метод фінансового контролінгу, який передбачає вибір 

пріоритетних напрямків зниження собівартості продукції та шляхів 

зростання обсягу реалізації через розподіл видів витрат за їх часткою 

у загальній структурі ? 
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Питання проблемного характеру: 

1. У чому полягає сутність терміна «контролінг»? 

2. Якими причинами зумовлена необхідність упровадження 

контролінгу на вітчизняних підприємствах? 

3. Чи можна ототожнювати поняття «контролінг», «контроль», 

«управлінський облік»? 

4. Розкрийте сутність поняття «фінансовий контролінг» у 

вузькому та широкому розумінні. 

5. Яку роль у системі фінансового управління відіграє 

фінансовий контролінг? 

6. Які основні функції та завдання притаманні фінансовому 

контролінгу? 

7. Назвати основні об’єкти й інструменти фінансового 

контролінгу. 

8. У чому полягає різниця між оперативним і стратегічним 

фінансовим контролінгом? 

 

Тема 2. Методичний інструментарій оперативного фінансового 

контролінгу. 

 

Питання для обговорення: 

1. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 

фінансового контролінгу. 

2. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності 

центрів відповідальності. 

3. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів 

діяльності підприємства від встановлених відхилень. 

4. Методи оперативного фінансового контролінгу. 

 

Тестові завдання: 

1. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну 

величину, то операційний прибуток підприємства: 

а) зменшується у такому самому розмірі; 

б) зменшується на величину більшу, ніж зменшення 

маржинального доходу; 

в) збільшується в такому самому розмірі; 

г) залишається без змін; 
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д) жодний із наведених варіантів. 

2. Бенчмаркінг – це: 

а) внутрішній аналіз і порівняння показників діяльності різних 

структурних підрозділів одного підприємства; 

б) маркетинговий аналіз ринку; 

в) порівняльний аналіз продуктивності виробничих процесів та 

інших параметрів даного підприємства з аналогічними 

характеристиками підприємств-конкурентів; 

г) аналіз окремих процесів, функцій, методів і технологій 

порівняно з підприємствами, які не є конкурентами даного 

підприємства; 

д) аналіз сильних і слабких місць на підприємстві. 

3. АВС-аналіз застосовують при вирішенні таких основних 

завдань: 

а) оптимізація товарно-матеріальних запасів; 

б) розрахунок суми покриття; 

в) прогнозування банкрутства; 

г) виявлення резервів зниження затрат сировини, матеріалів; 

д) забезпечення координації системи бюджетів на 

підприємстві. 

4. Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є 

доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї: 

а) дорівнює нулю; 

б) перевищує постійні витрати; 

в) перевищує змінні витрати; 

г) перевищує сумарні витрати. 

5. У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює: 

а) нулю; 

б) змінним витратам; 

в) постійним витратам; 

г) виручці від реалізації. 

6. Точка беззбитковості підприємства зростатиме в результаті: 

а) зменшення постійних витрат; 

б) збільшення коефіцієнта маржинального доходу; 

в) збільшення змінних витрат; 

г) зменшення змінних витрат; 

д) жодного з наведених варіантів. 

7. Точка беззбитковості в грошових одиницях визначається: 
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а) діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального 

доходу; 

б) множенням постійних витрат на коефіцієнт маржинального 

доходу; 

в) діленням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці 

продукції; 

г) множенням постійних витрат на маржинальний дохід з 

одиниці продукції. 

8. Точка беззбитковості в натуральних одиницях визначається: 

а) діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального 

доходу; 

б) множенням постійних витрат на коефіцієнт маржинального 

доходу; 

в) діленням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці 

продукції; 

г) множенням постійних витрат на маржинальний дохід з 

одиниці продукції. 

9. Маржинальний дохід визначається як: 

а) різниця між сукупним доходом і сукупними витратами; 

б) різниця між сукупним доходом і змінними витратами; 

в) сума змінних і умовно-постійних витрат; 

г) різниця між сукупним доходом і прямими умовно-

постійними витратами; 

д) різниця між сукупним доходом і непрямими умовно-

постійними витратами. 

10. Проміжний маржинальний дохід визначається як: 

а) різниця між сукупним доходом і сукупними витратами; 

б) різниця між маржинальним доходом і непрямими 

постійними витратами; 

в) різниця між маржинальним доходом і прямими постійними 

витратами; 

г) різниця між маржинальним доходом і сукупними 

постійними витратами. 

11. При виконанні якої мінімальної умови товар доцільно 

залишати в асортименті: 

а) якщо проміжний маржинальний дохід покриває частину 

прямих витрат; 
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б) якщо проміжний маржинальний дохід покриває частину 

непрямих витрат; 

в) якщо виручка від реалізації покриває частину змінних 

витрат, пов'язаних із виробництвом даного виду товару; 

г) якщо виручка від реалізації покриває усі змінні витрати, 

пов'язані з виробництвом даного виду товару. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. На підприємстві функціонує три цехи, що 

випускають різні види продукції. Одна з них працює збитково. 

Необхідно знати, як зміниться чистий прибуток після закриття 

збиткового цеху. 

Показники діяльності підприємства наведено в таблиці.  

Таблиця 

Показники діяльності підприємства 

Показники Цехи 

№ 1 № 2 № 3 

1. Виручка від реалізації  4 000 3 200  400 

2. Змінні витрати 3 200 2 400  240 

3. Маржинальний дохід    

4. Постійні витрати: 

на утримання секцій; 

на утримання магазину в 

цілому 

 

600 

 

400 

 

240 

 

60 

 

400 

 

80 

5. Загальні постійні витрати 840 800 140 

6. Операційний прибуток    

 

Завдання 2. Виручка від реалізації продукції підприємства 

"СМС" складає 6 000 тис. грн. Змінні витрати складають 4 200 тис. 

грн, а постійні – 1 200 тис. грн. Валова маржа – 1 800 тис. грн, при 

цьому прибуток підприємства – 600 тис. грн. 

Визначити: скільки процентів прибутку зможе зберегти 

підприємство, якщо виручку від реалізації продукції скоротити на 15 

%; відсоток зниження виручки, при якому підприємство повністю 

позбудеться прибутку; на скільки відсотків слід знизити постійні 

витрати, щоб при скороченні виручки на 15 % при незмінному 

значенні сили впливу операційного важеля підприємство зберегло 65 

% прибутку. 
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Питання проблемного характеру: 

1. У чому полягає сутність та мета оперативного контролінгу? 

2. Якими є основні відмінності оперативного контролінгу від 

стратегічного? 

3. Як здійснюється систематизація витрат при визначені 

необхідного обсягу випуску продукції? 

4. Пояснити лінійний та нелінійний характер залежності витрат 

від обсягу випуску продукції. 

5. Визначити методичний інструментарій виявлення характеру 

і параметрів залежності витрат від обсягу випуску продукції. 

6. У чому полягає сутність факторного аналізу відхилень? 7. 

Охарактеризувати методику застосування ланцюгових підстановок 

для забезпечення ефективного оперативного управління 

підприємством. 

8. Надати класифікацію відхилень у контролінгу за різними 

ознаками. 

9. Визначити умову досягнення беззбитковості виробництва 

продукції. 

10. Що являє собою ефект операційного левериджу? 

11. Назвати види операційного левериджу. 

 

3.3. Тема 3. Бюджетування в системі оперативного фінансового 

контролінгу 
Питання для обговорення: 

1. Сутність бюджетування та його функції. 

2. Система бюджетів на підприємстві. 

3. Постановка системи бюджетів та порядок складання 

бюджету.  

4. Звітність за результатами виконання бюджетів (репортинг). 

 

Тестові завдання: 

1. У процесі формування оперативного бюджету останнім 

роком звичайно є підготовка бюджетного: 

а) звіту про фінансові результати; 

б) балансу; 

в) звіту про грошові кошти; 

г) звіту про капітальні інвестиції. 
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2. Кількість матеріалів, яку необхідно закупити за період, буде 

дорівнювати бюджетній кількості використаних матеріалів: 

а) плюс заплановані кінцеві запаси матеріалів і мінус запаси 

матеріалів на початок періоду; 

б) плюс запаси матеріалів на початок періоду і мінус 

заплановані кінцеві запаси матеріалів; 

в) обидва із зазначених варіантів правильні; 

г) жоден із зазначених варіантів. 

3. Гнучкий бюджет: 

а) призначений для контролю за виробничими накладними 

витратами, а не для контролю за прямими виробничими витратами; 

б) має застосовуватися для будь-якого рівня діяльності; 

в) призначений для контролю за прямими виробничими 

витратами, а не для контролю за виробничими накладними 

витратами; 

г) не можна застосовувати, коли на витрати впливає зміна 

обсягу діяльності. 

4. Процес бюджетування виробничого підприємства 

починається зі складання: 

а) бюджету виробництва; 

б) бюджету продажу; 

в) бюджету капітальних вкладень; 

г) бюджету закупок; д) бюджету використання матеріалів. 

5. Бюджети "від досягнутого" складають: 

а) на основі опрацювання додаткових варіантів (наприклад, 

при яких сума витрат скорочується або збільшується на 5, 10, 20 %); 

б) виходячи з припущення про те, що для даного центру 

відповідальності бюджет складається вперше; 

в) на основі статистичних даних минулих періодів з 

урахуванням можливої зміни умов діяльності підприємства. 

6. Метою бюджетування на підприємстві є: 

а) визначення стратегії розвитку підприємства; 

б) виявлення потреб у грошових ресурсах і оптимізація 

фінансових потоків; 

в) оцінка перспектив розвитку підприємства; 

г) мотивація керівників на місцях на досягнення цілей 

підприємства. 

7. Операційні бюджети – це: 
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а) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції 

всіх підрозділів підприємства; 

б) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують 

складання бюджетного звіту про прибуток; 

в) сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові 

потоки та фінансовий стан підприємства. 

8. До фінансових бюджетів відносять: 

а) бюджет капітальних інвестицій; 

б) бюджет продажу; 

в) бюджетний баланс; 

г) бюджетний звіт про прибуток; 

д) бюджет грошових коштів. 

9. Основна різниця між зведеним і гнучким бюджетами 

полягає в тому, що: 

а) гнучкий бюджет бере до уваги тільки змінні витрати, а 

зведений бюджет охоплює всі види витрат підприємства; 

б) гнучкий бюджет дає менеджерам певну свободу в 

досягненні поставленої мети, у той час як зведений бюджет базується 

на постійному незмінному стандарті; 

в) зведений бюджет складається для всього підприємства в 

цілому, а гнучкий бюджет охоплює тільки окремі підрозділи; 

г) зведений бюджет складається на основі запланованого рівня 

діяльності, а формування гнучкого бюджету відбувається виходячи з 

фактичного рівня діяльності. 

10. Організація центрів відповідальності на підприємстві: 

а) здійснюється на підставі Закону України "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність"; 

б) здійснюється на підставі П(С)БО 16 "Витрати"; 

в) залежить від організаційної структури підприємства; 

г) залежить від розподілу (делегування) повноважень між 

різними рівнями управління. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Протягом бюджетного періоду виробниче 

підприємство планує реалізувати в кредит готової продукції на суму 

219 тис. грн. За оцінками величина коштів, що надійде від покупців, 

становить лише 143 тис. грн. При цьому інших надходжень не 

планується. Відповідно до бюджету загальна величина всіх платежів 
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підприємства у звітному періоді дорівнюватиме 179 тис. грн, а 

залишок коштів на розрахунковому рахунку має становити 

щонайменьш 10 тис. грн. Виходячи з наведених умов, визначте, яку 

суму необхідно додатково залучити підприємству в бюджетному 

періоді. 

 
Завдання 2. 1. Ознайомлення із плановою виробничо-

господарською ситуацією на підприємстві. 
2. Складання бюджету руху грошових коштів 

Для забезпечення необхідного рівня платоспроможності та 

запобіганню касовим розривам, що призводить до необхідності 

сплати додаткових штрафів, пені та різноманітних санкцій на ТОВ 

«Лукас», яке займається виробництвом кондитерських виробів, 

директором підприємства було прийнято рішення про розроблення 

на наступних 6 місяців з помісячною деталізацією бюджету руху 

грошових коштів. При цьому відповідно до укладених контрактів на 

постачання сировини підприємство протягом шести місяців 

бюджетного періоду планує придбати сировини в обсягах А, В, С, D, 

Е, F тис. грн. відповідно. Згідно з умовами оплати за сировину воно 

повинно сплатити за придбання кожного обсягу сировини 50% у 

цьому ж місяці, 30% - у наступному та 20% - у другому місяці після 

отримання сировини. При цьому першого місяця планового 

бюджетного періоду підприємство планує сплатити за куплену 

раніше сировину Р тис. грн. Щомісяця підприємство планує 

сплачувати транспортній організації, яка його обслуговує, G % від 

обсягу придбаної 12 сировини за надані послуги з перевезення 

вантажів. При цьому щомісяця підприємство планує сплачувати 

орендні платежі у сумі R тис. грн, комунальні платежі у сумі N тис. 

грн, рекламні платежі – L тис. грн, та витрачати на ремонтно-

обслуговуючі роботи – W тис. грн. Необхідно зазначити, що 

місячний фонд оплати праці на підприємстві у плановому 

бюджетному періоді становитиме S тис. грн., при цьому планується 

здійснювати оплату праці таким чином: 40% виплачується авансом у 

тому ж робочому місяці, 60% виплачується на початку наступного 

місяця. Також на засадах укладених зі споживачами договорів, 

підприємство планує реалізувати щомісяця готової продукції на 

суми T, Y, U, I, X, Z тис. грн. відповідно й згідно з умовами оплати 

отримати за відвантажену продукцію 60% суми у цьому ж місяці, 
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30% — у наступному місяці, 10% — у другому після відвантаження 

продукції місяці. При цьому в першому місяці планового 

бюджетного періоду підприємство планує ще отримати за раніше 

відвантажену продукцію Q тис. грн. 
 

Питання проблемного характеру: 

1. Що собою представляє бюджетування і яке його місце у 

фінансовому плануванні? 

2. Розкрити основні принципи бюджетування. 

3. Визначити переваги впровадження принципів 

бюджетування. 

4. Які види бюджетів розробляються на підприємстві за 

основними класифікаційними ознаками? 

5. Яким вимогам має відповідати бюджет з точки зору 

контролера? 

 

3.4. Тема 4. Управління витратами в системі оперативного 

фінансового контролінгу 
 

Питання для обговорення: 

1. Концептуальні основи управління витратами підприємств. 

2. Сутність фінансового контролінгу та його роль в управлінні 

витратами підприємств. 

3. Особливості використання інструментів оперативного та 

стратегічного фінансового контролінгу в управлінні витратами. 

 

Тестові завдання: 

1. Метою класифікації витрат є виділення: 

а) постійних витрат; 

б) фінансових витрат; 

в) релевантних витрат; 

г) альтернативних витрат. 

2. Релевантні витрати – це: 

а) умовно-постійні витрати; 

б) умовно-змінні витрати; 

в) вигода, яка втрачається, коли вибір одного напряму дії 

вимагає відмовитись від альтернативного рішення; 
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г) витрати, які можуть змінюватись у результаті рішення, що 

приймається; 

д) витрати періоду; 

е) поточні витрати. 

3. Альтернативні витрати – це: 

а) умовно-постійні витрати; 

б) вигода, яка втрачається, коли вибір одного напряму дії 

вимагає відмовитись від альтернативного рішення; 

в) витрати центру відповідальності; 

г) витрати, які можуть змінюватись у результаті рішення, що 

приймається; 

д) витрати періоду; 

е) поточні витрати. 

4. Облік за фактичною собівартістю припускає: 

а) відображення фактичних витрат без коригування; 

б) відображення фактичних витрат із коригуванням на зміну з 

нормативними показниками; 

в) відображення фактичних витрат із коригуванням на середнє 

значення; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Під нормативними витратами при обліку за нормативною 

собівартістю розуміють: 

а) середнє значення за ряд минулих періодів; 

б) різницю між нормативними та фактичними значеннями 

показників; 

в) прямі витрати; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Достоїнством обліку за усіченою собівартістю є: 

а) облік характеру поводження витрат залежно від обсягу; 

б) поліпшення можливості контролю; 

в) занижена собівартість запасів; 

г) немає правильної відповіді. 

7. До прямих належать витрати, які: 

а) здійснюються регулярно; 

б) обчислюються за встановленою нормою; 

в) безпосередньо відносяться на окремі види продукції; 

г) покладені в основу технології виготовлення продукції; 

д) є постійними. 
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8. До постійних належать витрати, величина яких: 

а) є незмінною для різних видів продукції; 

б) залишається постійною на одиницю продукції; 

в) зростає зі збільшенням обсягу виробництва; 

г) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної 

виробничої потужності підприємства; 

д) залежить від зміни норм. 

9. Яка із класифікацій витрат не відповідає дійсності: 

а) витрати періоду та витрати на продукцію; 

б) витрати прямі та накладні; 

в) витрати середні та граничні; 

г) витрати релевантні та нерелевантні; 

д) витрати контрольовані та неконтрольовані? 

10. Які із перелічених видів витрат не беруться до уваги у 

процесі прийняття управлінського рішення: 

а) постійні; 

б) очікувані; 

в) дійсні; 

г) безповоротні; 

д) змінні? 

11. Граничні витрати підприємства – це: 

а) мінімальні сукупні витрати; 

б) ідеальні витрати при оптимальному завантаженні 

потужності; 

в) середні витрати на одиницю продукції; 

г) приріст сукупних витрат унаслідок зростання виробництва 

на одну додаткову одиницю; 

д) можлива вигода, що втрачається в разі відмови від 

альтернативного варіанта рішення. 

12. При збільшенні обсягу діяльності: 

а) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються; 

б) загальна сума постійних витрат збільшується; 

в) загальна сума постійних витрат залишається незмінною; 

г) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються. 

13. При збільшенні обсягу діяльності:  

а) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються; 

б) загальна сума змінних витрат збільшується; 

в) загальна сума змінних витрат залишається незмінною; 
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г) змінні витрати на одиницю продукції залишаються 

незмінними. 

14. Із наведеного переліку елементами витрат є: 

а) матеріальні затрати; 

б) загальновиробничі витрати; 

в) витрати на оплату праці; 

г) втрати від браку; 

д) амортизаційні відрахування. 

15. Основними споживачами інформації в управлінському 

обліку є: 

а) внутрішні користувачі інформації; 

б) зовнішні користувачі інформації; 

в) тільки управлінський персонал; 

г) податкова інспекція. 

16. Основною метою управлінського обліку є: 

а) забезпечення інформаційною підтримкою прийняття 

управлінських рішень; 

б) інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан 

підприємства; 

в) розрахунок податкових платежів; 

г) розрахунок премій для управлінського персоналу; 

д) немає правильної відповіді. 

17. Теоретичною базою фінансового обліку є: 

а) нормативні акти; 

б) економічна теорія; 

в) теорія прийняття рішень; 

г) немає правильної відповіді. 

18. Головна вимога до інформації в управлінському обліку: 

а) релевантність; 

б) точність; 

в) вірогідність; 

г) своєчасність. 

19. Види систем управлінського обліку за об'єктами 

поділяються на: 

а) облік за видами витрат; 

б) облік за видами доходів; 

в) облік за усіченою собівартістю; 

г) немає правильної відповіді. 



 23 

20. Управління за відхиленнями ґрунтується на: 

а) визначенні й аналізі абсолютно всіх відхилень; 

б) нехтуванні відхиленнями; 

в) визначенні й аналізі тільки значних відхилень від норм. 

21. Сприятливим відхиленням вважають: 

а) перевищення норм витрат; 

б) фактичні витрати, менші за нормативні; 

в) перевитрати ресурсів; 

г) економію ресурсів. 

22. Несприятливим відхиленням вважають: 

а) перевищення норм витрат; 

б) фактичні витрати, менші за нормативні; 

в) перевитрати ресурсів; 

г) економію ресурсів. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. ТОВ "Кроха" виробляє дитячі м'які іграшки. 

Оптова ціна однієї іграшки – 30 грн. Змінні витрати у собівартості 

одиниці виробу – 11,2 грн. Виробнича потужність підприємства за 

зазначеним виробом складає 5 000 од./рік. Постійні витрати 

підприємства за рік складають 120 тис. грн. 

Визначити: 

1) кількість виробів, що необхідно реалізувати для отримання 

200 тис. грн прибутку; 

2) прибуток від реалізації виробу, який можна отримати при 

зниженні постійних витрат підприємства на 60 000 грн за рік та 

змінних витрат у собівартості одиниці виробу на 15 %; 

3) оптову ціну виробу для отримання прибутку в розмірі 220 

тис. грн і при реалізації 9 500 од. виробів; 

4) додаткову кількість реалізації виробу у зв'язку зі 

збільшенням постійних витрат на оренду приміщення в розмірі 188 

тис. грн, за рік;  

5) прибуток при реалізації кількості виробів, який дорівнює 

виробничій потужності підприємства і при збільшенні постійних 

витрат на суму 188 тис. грн. 

 

Завдання 2. Підприємство користується методом заздалегідь 

установленого розподілу накладних витрат на основі ставки години 
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роботи устаткування. Загальнозаводські кошторисні накладні 

витрати на рік становлять 1 440 тис. грн, фактичні – 1 476 тис. грн. 

За рік підприємство розподілило 1 428 тис. грн витрат по 119 000 

фактичних годин роботи устаткування. Яку кількість годин роботи 

устаткування за рік закладено в кошторисі? 

 

Завдання 3. Консалтингова фірма планує проведення семінару 

з питань організації фінансового контролінгу на підприємстві. Перед 

фінансистом фірми поставлено завдання розрахувати мінімальну 

кількість учасників семінару, починаючи з якої можна отримати 

прибуток від його проведення. 

В розпорядженні фінансиста є така інформація: 

1) результати маркетингового дослідження, які показали, що 

середня ціна, яку погодився б заплатити один слухач (чи 

підприємство) за участь у подібному семінарі, становить 1000 грн 

(без ПДВ), бажана тривалість семінару — 2 дні; 

2) оплата праці експертів, які ведуть семінар, та нарахування 

на неї — 600 грн за годину, або 5900 грн за семінар; 

3) змінні витрати на виготовлення роздаткових матеріалів для 

слухачів — 60 грн на одного учасника; 

4) постійні витрати на виготовлення роздаткових матеріалів — 

2 тис. грн; 

5) представницькі витрати на одного учасника семінару — 140 

грн; 

6) умовно постійні прямі адміністративні витрати 

консалтингової фірми на проведення семінару — 7 тис. грн; 

7) витрати на рекламу на проведення семінару — 3 тис. грн; 

8) оренда приміщення на проведення семінару — 2100 грн. 

Для вирішення поставленого завдання фінансист повинен 

здійснити групування зазначених затрат на умовно постійні та 

умовно змінні. 

Методичні вказівки: Для розрахунку кількості учасників, які 

забезпечать беззбиткове проведення семінару необхідно умовно 

постійні витрати розділити на різницю ціни за участь у семінарі та 

змінних витрат.  

 

Завдання 4. На основі звітності самостійно обраного 

промислового підприємства проаналізуйте витрати підприємства за 
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даними про діяльність підприємства; визначити відносні показники 

витрат підприємства, а саме частку витрат у вартості продукції, 

частку собівартості у виторгу від реалізації продукції, частку 

матеріальних витрат у собівартості продукції, частку 

адміністративних витрат у виторгу від реалізації продукції; 96 частку 

витрат на збут у виторгу від реалізації продукції; частку фінансових 

витрат у виторгу від реалізації продукції, і зробіть відповідні 

висновки. Дослідити тенденції зміни зазначених показників і їхній 

вплив на формування прибутку підприємства. Зробити висновки 

щодо динаміки загального обсягу витрат та доходів, які вплинули на 

ці зміни. 

 

Завдання 5. На основі даних проведіть АВС- та XYZ-аналіз 

асортименту молочної продукції молокозаводу та зробіть висновки 

щодо доцільності формування запасів окремих товарів. Виробництво 

товарів у першому кварталі року складає 20 % від загальної кількості, 

у другому – 30 %, у третьому – 35 %, у четвертому – 15 %. 

Річний обсяг продаж: молоко свіже 14 5000 л., молоко пряжене 

18 1845 л., кефір 16 2869 л., ряжанка 18 1400 л., йогурт 17 1340 л., 

сметана 15 1800 л., сироватка 14 592 л., кисломолочний газований 

напій 20 567 л. 

 

Завдання 6. ТОВ "Марія" виробляє дитячі м'які іграшки. 

Оптова ціна однієї іграшки 15 грн. Змінні витрати у собівартості 

одиниці виробу – 5,6 грн. Виробнича потужність підприємства за 

зазначеним виробом складає 5000 од./рік. Постійні витрати 

підприємства за рік складають 60 тис. грн. 

Визначити: кількість виробів, які необхідно реалізувати для 

отримання 100 тис. грн прибутку; прибуток від реалізації виробу, 

який можна отримати під час зниження постійних витрат 

підприємства на 30 000 грн за рік та змінних витрат у собівартості 

одиниці виробу на 15 %; оптову ціну виробу для отримання прибутку 

в розмірі 110 тис.грн і в разі реалізації 9 500 од. виробів; додаткову 

кількість реалізації виробу у зв'язку зі збільшенням постійних витрат 

на оренду приміщення у розмірі 94 тис. грн на рік. 

Питання проблемного характеру: 

1. Обґрунтувати основні фактори від яких залежить функція 

мотивація агента. 
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2. У чому полягають недоліки використання показника 

прибутку як критерію ефективності діяльності? 

3. У чому полягає відмінність між ставкою дисконтування та 

ставкою капіталізації? 

4. Сформулювати основні проблемні питання розрахунку 

ставки дисконтування. 

5. Яким чином розраховуються ставки дисконтування для 

підприємств, корпоративні права яких не мають обігу на 

організованому ринку капіталів? 

 

3.5. Тема 5. Вартісно-орієнтоване управління 

підприємством 
Питання для обговорення: 

1. Сутність концепції вартісно-орієнтованого управління. 

2. Елементи і складові процесу управління вартістю. 

3 Фактори, які впливають на вартість підприємства.  

4. Етапи впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу та 

його практична значимість. 

 

Тестові завдання: 

1. Які види вартості ви можете назвати: 

a) додана; 

б) капітальна; 

в) ринкова; 

г) балансова; 

д) стратегічна. 

2. Які завдання виконує управління вартістю підприємства: 

a) мінімізація податкового навантаження; 

б) залучення капіталу; 

в) поточне оцінювання стану підприємства; 

г) залучення інвестицій; 

д) визначення напрямів подальшого розвитку підприємства? 

3. На якому об'єкті не може бути впроваджена комплексна 

концепція управління вартістю підприємства: 

a) товариство з обмеженою відповідальністю; 

б) акціонерне товариство; 

в) цех; 

г) холдинг; 
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д) бригада? 

4. Підприємство підлягає оцінюванню в випадках: 

a) залучення кредиту; 

б) реалізації інвестиційних проектів; 

в) повного чи часткового продажу; 

г) продаж частки майна; 

д) впровадження нової системи виробництва. 

5. Підприємство не підлягає обов'язковому оцінюванню в 

випадках: 

a) збільшення зобов'язань; 

б) реструктуризації; 

в) банкрутства; 

г) отримання кредиту під заставу активів; 

д) скорочення прибутків підприємства. 

6. Які показники вартісної оцінки застосовуються найчастіше: 

a) EVA; 

б) ROA; 

в) CVA; 

г) SVA; 

д) CFROI? 

7. Управління розвитком підприємства, яке проводиться 

шляхом дослідження й оцінювання майбутньої вартості його активів 

із урахуванням попередніх вливань коштів та інших економічних 

витрат, – це: 

a) прогнозування вартості компанії; 

б) визначення вартості активів підприємства; 

в) управління потенціалом підприємства; 

г) вартісно-орієнтоване управління; 

д) оцінювання інвестиційної привабливості. 

8. У чому полягає особливість обліку «за функціями та видами 

діяльності»: 

a) дозволяє виділяти внутрішні фактори вартості підприємства 

на кожному етапі ланцюжка створення її цінності та розподіляти 

накладні витрати відповідно до внеску конкретного фактора у 

створення вартості; 

б) дозволяє виділяти фактори вартості компанії на кожному 

етапі розвитку продукції і розподіляти накладні витрати відповідно 

до внеску конкретного фактора у створення вартості; 
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в) дозволяє виділяти фактори вартості компанії на кожному 

етапі ланцюжка створення її цінності та розподіляти накладні 

витрати відповідно до внеску конкретного фактора у створення 

вартості; 

г) дозволяє виділяти фактори вартості компанії на кожному 

етапі ланцюжка створення її цінності та розподіляти прибуток 

відповідно до вагомості внесків акціонерів; 

д) дозволяє виділяти фактори вартості компанії на кожному 

етапі ланцюжка створення її цінності та розподіляти на вартість 

готової продукції? 

9. Прогнозування грошових потоків може бути використане 

для управління вартістю підприємства шляхом: 

a) визначення ринкової вартості компанії; 

б) оцінювання перспектив розвитку компанії; 

в) визначення ризиків виробничої діяльності; 

г) визначення прибутків; 

д) планування напрямів максимізації ринкової вартості. 

10. Показник РНСБО – це рівень: 

a) адекватності принципів бухгалтерського обліку; 

б) ефективності системи бухгалтерського обліку;  

в) неадекватності чинної системи бухгалтерського обліку; 

г) неадекватності чинної системи податкового регулювання; 

д) адекватності структури капіталу.  

 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Вам, як працівнику підприємства, необхідно 

обґрунтувати доцільність упровадження вартісно-орієнтованого 

управління на підприємстві за умови, що це підприємство 

функціонує вже досить тривалий час і має вагомі ринкові позиції. 

 

Завдання 2. Обґрунтувати ризики, що пов'язані зі 

впровадженням системи вартісно-орієнтованого управління на 

вітчизняних підприємствах. Конкретизувати недоліки вартісно-

орієнтованого управління. 

Завдання 3. Обрати на сайті Агентства з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (https://smida.gov.ua) 

підприємство для аналізу й обґрунтувати можливість упровадження 
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системи вартісно-орієнтованого управління залежно від стадії 

життєвого циклу підприємства. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Що собою представляє вартісно-орієнтоване управління? 

2. Визначити елементи вартісно-орієнтованого управління. 

3. Які ключові фактори впливають на вартість підприємства? 

4. Які можливі шляхи впровадження вартісно-орієнтованого 

контролінгу? 

5. Визначити систему вимірювання цінності у вартісно-

орієнтованому контролінгу. 

6. Які переваги та недоліки системи вартісно-орієнтованого 

контролінгу? 

 

3.6. Тема 6. Контролінг інвестиційних проектів. 

Питання для обговорення: 

1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. 

2. Мета і функції контролінгу інвестиційних проектів. 

3. Критерії оцінки інвестиційних проектів в системі 

контролінгу. 

4. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах 

невизначеності. 

5. Створення системи контролінгу інвестицій. 

 

Тестові завдання: 

1. До особливостей контролінгу інвестиційних проектів 

відносять: 

а) орієнтацію на досягнення стратегічних цілей підприємства; 

б) здійснення за центрами відповідальності; 

в) здійснення за проектами; 

г) орієнтацію на досягнення оперативних цілей підприємства. 

2. До традиційних критеріїв оцінки ефективності 

інвестиційних проектів відносять: 

а) рентабельність капіталовкладень; 

б) чистий приведений дохід; 

в) внутрішню ставку дохідності; 

г) період окупності; 

д) ануїтет. 
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3. Дисконтування – це: 

а) визначення суми відсотків по депозитних вкладах за умови 

нарахування простого відсотка; 

б) визначення суми відсотків по депозитних вкладах за умови 

нарахування складного відсотка; 

в) визначення середньорічного розміру грошових потоків; 

г) визначення теперішньої вартості майбутніх грошових 

потоків з урахуванням фактора часу. 

4. До недоліків критеріїв дисконтування відносять: 

а) не враховуються чисті грошові потоки; 

б) відносну складність розрахунків; 

в) важко вибрати ставку дисконтування, яка адекватно 

відображає альтернативну вартість ресурсів. 

5. У якому випадку інвестиційний проект повинен бути 

відхилений: 

а) якщо ЧПД = 0; 

б) якщо ЧПД < 0; 

в) якщо ЧПД > 0, де ЧПД – чистий приведений дохід? 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Підприємство розглядає інвестиційний проект 

реконструкції підприємства. Вартість – 34 млн грн, строк реалізації 

– 5 років, знос на обладнання за проектом вартістю 18 млн грн 

вираховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % на 

рік, виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких 

обсягах (без ПДВ), тис. грн: 22 400; 22 000; 24 000; 26 000; 20 000. 

Поточні витрати становлять у перший рік 9 800 тис. грн і в наступні 

щорічно збільшуються на 3 %. Ціна авансованого капіталу – 16 %. 

Визначте чистий приведений дохід за проектом та індекс 

рентабельності інвестицій. 

 

Завдання 2. Компанія вирахувала, що протягом наступних 

п'яти років щорічно матиме, відповідно, такі грошові потоки (тис. 

грн): 120, 100, 80, 80, 60. Фактори еквівалента певності за ті самі 

періоди, відповідно, будуть такими: 90; 85; 75; 60; 40 %. Початкові 

інвестиції у проект – 240 000 грн. Безпечна ставка – 11 %. Визначити, 

чи проект прийнятний, застосувавши метод еквівалента певності. 
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Завдання 3. Виконати аналіз чутливості інвестиційного 

проекту, визначте найважливіші змінні проекту, їх граничне 

значення, допустимі зміни та рейтинг впливу на результативну 

кількість за наведеними даними. 

Передбачається, що початкові інвестиції проекту – 4 млн грн, 

ціна реалізації – 100 грн, витрати на оплату праці у розрахунку на 

одиницю продукції – 30 грн., матеріальні витрати – 20 грн, з яких 

витрати на електроенергію – 16 грн. У разі нормального 

завантаження виробничих потужностей підприємство зможе 

випускати 1 200 тис. виробів на рік. Термін реалізації проекту – 8 

років, дисконтна ставка – 12 %. 

 

Завдання 4. Інвестиційна компанія оцінює доцільність 

інвестування коштів у вигляді придбання одного із двох 

підприємств: меблевого комбінату «Гілея» чи торговельного 

комплексу «Козачок». На момент оцінювання виробничо-

господарської та фінансової діяльності цих підприємств були зібрані 

такі дані: 

1. підприємство «Гілея» є відносно стабільним; ризик його 

діяльності оцінюється значенням коефіцієнту бета на рівні 0,5 

пунктів; 

2. на підприємстві «Козачок» останнім часом спостерігається 

зростання та падіння доходів. У зв'язку з цим його показник 

ризиковості на момент оцінювання становив 1,2 пунктів.  

Міжнародним агентством Bloomberg ставку доходності 

інвестування капіталу, за умов відсутності ризиків, визначено на 

рівні 6 %, а середня прибутковість акцій вітчизняних підприємств 

оцінена ним у 12 %. 

Визначити, в яке із підприємств доцільно, на ваш погляд, 

інвестувати капітал інвестиційній компанії, скориставшись 

розрахунковою ставкою дисконтування. 

 

Завдання 5. Підприємство випускає два види продукції: столи 

та стільці. Воно має тимчасово надлишкові активи вартістю 600 тис. 

грн, які не будуть задіяні для випуску продукції на протязі наступних 

2 років. Ці активи підприємство здає в оренду. Підприємство 

закінчує освоєння нової технології виробництва продукції, в 

результаті чого вивільнилась частина основних фондів за ринковою 
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вартістю у 400 тис. грн, що знаходяться на балансі підприємства. 

Фінансисти підприємства очікують отримати такі вільні грошові 

потоки від продажу продукції та від оренди майна: від продажу 

столів: за першій рік – 200 тис. грн, за другий рік – 300 тис. грн; від 

продажу стільців: за першій рік – 300 тис. грн, за другий рік – 200 

тис. грн; надходження від оренди тимчасово надлишкових активів – 

70 тис. грн. Ставка дисконтування грошових потоків для цього виду 

бізнесу складає 22 %. Підприємство очікує, що на початку третього 

року бізнес буде мати вартість у 1 млн грн. Оперуючи вхідними 

даними визначте, яку вартість має бізнес підприємства на початок 

поточного року. 

 

Завдання 6. Інвестор планує отримати 25 % доходу на свої 

інвестиції в об'єкт нерухомості. Для фінансування угоди є 

можливість отримати кредит у розмірі 80 % від вартості цього об'єкта 

нерухомості під 19 % річних. Визначити ставку капіталізації та 

вартість об'єкта нерухомості за умови, що чистий операційний дохід 

від нього становить 50 000 грн. 

 

Завдання 7. Визначити, яку суму кредиту отримав інвестор 

для придбання об'єкта нерухомості вартістю 500 тис. грн, якщо 

відомо, що коефіцієнт капіталізації складає 0,18. Рівень доходу, 

отриманого інвестором на власні інвестиційні ресурси, складає 25%. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Розкрити сутність та визначити напрями діяльності 

контролінгу інвестиційних проектів. 

2. Визначити завдання процесу прийняття рішень з вибору 

пріоритетних проектів. 

3. Визначити завдання контролінгу реалізації інвестиційного 

проекту. 

4. Охарактеризувати етапи процесу контролінгу інвестицій. 

5. Надати характеристику методів інвестиційних розрахунків у 

системі контролінгу. 

6. Надати класифікацію критеріїв оцінки інвестиційних 

проектів. 

7. Чим відрізняються критерії з дисконтуванням грошових 

потоків від традиційних? Назвіть недоліки критеріїв дисконтування. 
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3.7. Тема 7. Стратегічний фінансовий контролінг і система 

збалансованих показників  

Питання для обговорення: 

1. Методичні аспекти стратегічного фінансового контролінгу 

на підприємстві. 

2. Система збалансованих показників у функціонуванні 

стратегічного фінансового ко нтролінгу. 

 

Тестові завдання: 

1. 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) розроблення альтернативних стратегій; 

г) проведення антикризової політики недопущення 

банкрутства; 

д) забезпечення прибутковості та ліквідності; е) аналіз 

економічної ефективності. 

2. У стратегічному фінансовому контролінгу до аналізу 

внутрішнього середовища відносять: 

а) оцінювання територіального розташування; 

б) аналіз ринку технологій; 

в) вивчення соціально-політичної сфери; 

г) аналіз ринку праці. 

3. Найважливішою формою прояву стратегічного фінансового 

контролінгу є: 

а) система стратегічного (довгострокового) планування; 

б) фінансове забезпечення та можливості залучення 

додаткового капіталу; 

в) наявність кваліфікованого персоналу; 

г) наявність надійних і дешевих джерел постачання сировини 

та матеріалів. 

4. До немонетарних цілей діяльності підприємства належить: 

а) підвищення кредитоспроможності та інвестиційної 

привабливості підприємства; 

б) досягнення певного рівня рентабельності продажу; 
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в) досягнення визначених темпів зростання прибутку; 

г) забезпечення визначеного обсягу прихованих резервів. 

5. Хто був розробником концепції збалансованої системи 

показників (BSC): 

a) С. Стюарт; 

б) П. Хорват; 

в) Л. Майсел; 

г) Р. Каплан? 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Розробити систему збалансованих показників за 

методом Balanced Scorecard (BSC) для досліджуваного підприємства. 

 

Завдання 2. На підґрунті узагальнення літературних джерел 

надайте порівняльну характеристику альтернативних моделей 

вимірювання ефективності бізнесу, що використовуються в системі 

стратегічного контролінгу. Визначити особливості їх застосування. 

 

Завдання 3. Сформувати свій варіант цілей та показників для 

виробничого підприємства з низькою часткою ринку та середньою 

прибутковістю. 

 

Завдання 4. Основні фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства наведено в таблиці. Дати оцінку стратегії 

залучених засобів. Результати діяльності підприємства: Активи 

підприємства 72 255 тис. грн. Власні засоби 50 684 тис. грн. 

Прибуток 12 624 тис. грн. Залучені засоби 21 571 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість 17 116 тис. грн. Середня ставка 

відсотка 23%. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. У чому полягає відмінність оперативного контролінгу від 

стратегічного? 

2. У чому полягає сутність і концептуальні основи 

стратегічного фінансового контролінгу? 

3. Яке місце займає стратегічне фінансове планування в 

системі контролінгу? 
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4. Як реалізувати стратегію розвитку компанії за допомогою 

збалансованої системи показників? 

5. Розкрийте зміст концепції «Піраміда ефективності». 

6. У чому полягає сутність концепції Business Performance 

Management? 

 

3.8. Тема 8 Організація фінансового контролінгу на 

підприємстві 

Питання для обговорення: 

1. Етапи впровадження фінансового контролінгу на 

підприємстві.  

2. Аутсорсинг, косорсинг та інсорсинг впровадження 

контролінгу.  

3. Характеристика найпоширеніших підходів до 

впровадження контролінгу. 

4. Економічні та соціальні результати впровадження 

контролінгу на підприємстві. 
 

Тестові завдання: 

1. Роль контролера полягає у: 

а) наданні інформації для планування; 

б) здійсненні управлінських функцій; 

в) виконанні функцій стратега корпорацій; 

г) виконанні усіх перелічених завдань. 

2. Рівень професійної підготовки контролерів дає змогу: 

а) впорядковувати ідеї і враження; 

б) формувати логічні висновки; 

в) перевіряти базові передумови і піддавати критиці 

пропозиції; 

г) здійснювати усі перелічені дії. 

3. Найбільша віддача контролерів забезпечується завдяки: 

а) входженню їх у менеджмент; 

б) виконанню ролі стратегів корпорацій; 

в) підпорядкуванню президенту або члену ради директорів 

фірми; 

г) наявності спеціального відділу "Контролiнг і фінанси". 

4. Освіта видатних контролерів базується на широких 

академічних знаннях: 
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а) із маркетингу, менеджменту і оброблення даних; 

б) основ рахівництва і управління виробничими процесами; 

в) основних філософських дисциплін; 

г) усіх перелічених дисциплін. 

5. Участь у яких сферах діяльності передує роботі на посаді 

контролера: 

а) проєктно-конструкторські роботи; 

б) виробнича діяльність; 

в) постачальницько-збутова діяльність; 

г) усі перелічені види діяльності, а також інші, які є основними 

у цьому бізнесі? 

6. Організаційно-методичні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві – це: 

а) визначення місця служби контролінгу в організаційній 

структурі підприємства; 

б) вибір можливих варіантів впровадження контролінгу на 

підприємстві; 

в) вирішення питань з організації служби контролінгу; 

г) усі відповіді правильні. 

7. Головною вимогою організації служби контролінгу на 

підприємстві є: 

а) доступ цієї служби до інформації всіх фінансово-

економічних відділів підприємства; 

б) незалежність служби контролінгу від інших фінансово-

економічних підрозділів підприємства; 

в) підпорядкованість служби контролінгу головному 

бухгалтеру; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Оптимальним варіантом упровадження на великому 

підприємстві є створення служби контролінгу: 

а) у вигляді окремого відділу; 

б) у вигляді тимчасової групи; 

в) у складі планово-економічного відділу; 

г) правильної відповіді немає. 

9. З погляду доцільності й ефективності роботи службу 

контролінгу на підприємстві варто підпорядкувати: 

а) генеральному чи фінансовому директору; 

б) головному бухгалтеру; 
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в) технічному директору; 

г) правильної відповіді немає. 

10. Принципова відмінність служби контролінгу від інших 

фінансово-економічних служб полягає в тому що: 

а) вона вирішує завдання поліпшення економічної роботи 

підприємства; 

б) вона нікому не підзвітна; 

в) в ній немає потреби; 

г) правильної відповіді немає. 

11. Однією з головних відмінностей контролінгу від контролю 

на підприємстві є: 

а) максимальна автоматизація процесу; 

б) походження термінів: контролінг – іншомовне, а контроль – 

вітчизняне; 

в) ці поняття тотожні; 

г) правильної відповіді немає. 

12. Інформаційні потоки підприємства в системі контролінгу – 

це: 

а) фізичне переміщення інформації системі підприємства; 

б) передавання інформації керівнику; 

в) передавання інформації в контрольні органи; 

г) правильної відповіді немає. 

13. Метою вдосконалення роботи з інформаційними потоками 

є: 

а) оптимізація роботи підрозділів і підприємства загалом; 

б) забезпечення бухгалтера необхідною інформацією; 

в) своєчасне подання податкової звітності; 

г) правильної відповіді немає. 

14. Вимогою до інформації в системі контролінгу не є: 

а) таємність; 

б) істотність; 

в) зрозумілість; 

г) корисність. 

15. Якій вимозі до інформації в системі контролінгу відповідає 

характеристика: ефект від використання інформації має 

перевищувати витрати на її одержання: 

а) корисність; 

б) релевантність; 
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в) зрозумілість; 

г) правильної відповіді немає? 

16. Інформація служби контролінгу працює передусім для: 

а) керівника ланки; 

б) бухгалтерії; 

в) податкової інспекції; 

г) зборів акціонерів. 

17. Релевантність інформації в системі контролінгу – це: 

а) суттєвість; 

б) корисність; 

в) регулярність; 

г) своєчасність. 

18. Вимогою до керівника служби контролінгу не є: 

а) знання технологічних аспектів роботи на підприємстві; 

б) знання психології людини; 

в) знання бухгалтерського обліку; 

г) усі відповіді правильні. 

19. Найвищого рівня відповідальності за ухвалення рішення 

служби контролінгу досягають у разі її введення у вигляді: 

а) окремої служби; 

б) складової частини планово-економічного відділу; 

в) тимчасової служби; г) правильної відповіді немає. 

20. Система інформаційних потоків контролінгу має: 

а) стати підсистемою бухгалтерського обліку; 

б) нічим не відрізнятися від інших інформаційних систем 

підприємства; 

в) працювати окремо від інших систем збору інформації на 

підприємстві; 

г) органічно вбудуватися в загальну систему інформаційних 

потоків підприємства. 

21. Однією з найважливіших задач служби контролінгу на 

підприємстві є: 

а) контроль за змінами законодавства; 

б) забезпечення оперативного отримання внутрішньої 

інформації; 

в) контроль за діяльністю конкурентів; 

г) контроль за діями керівництва підприємства. 
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22. Результативність введення служби контролінгу 

характеризується такою ознакою: 

а) найменші результати виявляються тільки в довгостроковому 

періоді; 

б) перші результати помітні відразу ж після введення, а повні 

– у довгостроковому періоді; 

в) повний результат виявляється відразу після введення; 

г) підприємство уникає повністю загроз банкрутства. 

23. Процес сприйняття у разі введення служби контролінгу на 

підприємстві може відбуватися у вигляді: 

а) адаптації; 

б) реадаптації; 

в) рутинних змін; 

г) інноваційних змін. 

24. Рутинні зміни у процесі впровадження служби контролінгу 

на підприємстві виявляються в: 

а) незначних змінах стандартної структури підприємства та 

поведінки співробітників; 

б) категоричному несприйнятті нововведення; 

в) інерційній зміні поведінки співробітників; г) правильної 

відповіді немає. 

25. Найбільш нормальним методом подолання опору 

персоналу під час впровадження контролінгу на підприємстві є: 

а) метод реадапційних змін; 

б) метод рутинних змін; 

в) метод тоталітарного впровадження; 

г) правильної відповіді немає. 

26. Одним із чинників, від яких залежить активність опору в 

разі впровадження контролінгу на підприємстві, є: 

а) загроза збитків підприємства; 

б) неефективність системи контролінгу; 

в) загрози втрати престижу і влади; 

г) трудоємність впровадження. 

27. Протидія впровадженню контролінгу на підприємстві може 

бути: 

а) індивідуальною і груповою; 

б) груповою; 

в) індивідуальною; 
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г) правильної відповіді немає. 

28. Недоліком організації служби контролінгу на підприємстві 

як окремого відділу є: 

а) погіршення документообігу у відділі контролінгу; 

б) конфлікт інтересів планово-економічного відділу та відділу 

контролінгу; 

в) зниження статусу служби контролінгу; 

г) зниження статусу головного бухгалтера. 

29. Центрами відповідальності називають: 

а) усі підрозділи підприємства; 

б) підрозділи, де менеджер прямо персонально відповідає за 

контрольовані показники діяльності; 

в) відділи постачання і збуту; 

г) філії холдингових компаній. 

30. Цілі формування центрів відповідальності полягають: 

а) у спрощенні обліку та звітності; 

б) у розмежуванні зон відповідальності; 

в) у необхідності поставити кожен підрозділ (у деяких 

випадках умовно) перед фактом ринкової конкуренції; 

г) усі відповіді правильні. 

31. На вибір типу центру відповідальності впливають такі 

чинники: 

а) організаційна структура підприємства; 

б) ступінь делегування повноважень; 

в) область діяльності і стратегія; 

г) усі відповіді правильні. 

32. Центр відповідальності, керівник якого персонально 

відповідає за доходи, витрати і використання прибутку в процесі 

реалізації стратегії, називають центром: 

а) доходів; 

б) витрат; 

в) прибутку; 

г) інвестицій. 

33. Підрозділ, керівник якого персонально відповідає за доходи 

і витрати підрозділу, називають центром: 

а) доходів; 

б) витрат; 

в) прибутку; 
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г) інвестицій. 

34. Який із названих підрозділів може бути визначено як центр 

доходу (виручки): 

а) відділ продажів у магазині; 

б) філію холдингової компанії; 

в) самостійне підприємство в межах холдингу; 

г) складальний цех (ділянку)? 

35. Якщо підрозділ виконав запланований обсяг виробництва і 

водночас не допустив перевитрат ресурсів, то його діяльність можна 

вважати:  

а) результативною та ефективною; 

б) результативною, але неефективною; 

в) результативною, але ефективною; 

г) неефективною і не результативною. 

36. Якщо підрозділ перевиконав запланований обсяг 

виробництва і водночас допустив значну перевитрату ресурсів, то 

його діяльність можна вважати: 

а) результативною та ефективною; 

б) результативною, але неефективною; 

в) результативною та ефективною; 

г) неефективною і нерезультативною. 

37. Якщо підрозділ не виконав запланованого обсягу 

виробництва але водночас не допустив перевитрати ресурсів, то його 

діяльність можна вважати: 

а) результативною та ефективною; 

б) результативною, але неефективною; 

в) результативною та ефективною; 

г) неефективною і нерезультативною. 

38. Якщо підрозділ не виконав запланованого обсягу 

виробництва, і водночас допустив перевитрату ресурсів, то його 

діяльність можна вважати: 

а) результативною та ефективною; 

б) результативною, але неефективною; 

в) результативною та ефективною; 

г) нерезультативною і неефективною 

 

Практичні завдання: 
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Завдання 1. Описати кваліфікаційні вимоги, що ставляться до 

контролера. Основні функції контролера. 

 

Завдання 2. Описати етапи впровадження фінансового 

контролінгу. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Які переваги та недоліки функціонування служби 

контролінгу на підприємстві? 

2. Які сервісні функції в галузі економіки й управління виконує 

на підприємстві контролер? 

3. Якими фінансово-економічними методами має володіти 

контролер для виконання покладених на нього завдань? 

4. Які чинники слід ураховувати при прийнятті рішення щодо 

впровадження служби фінансового контролінгу на підприємстві? 

 

4. Перелік тем доповідей, для самостійної роботи 

 

1. Контролінг як інструмент ефективного управління 

підприємством. 

2. Сутність, принципи та сфера застосування контролінгу. 

3. Розмежування поглядів, що сформувалися в світовій 

науковій думці, а саме ідеологічної німецької та американської школ 

контролінгу. 

4. Зарубіжний досвід контролінгу. Економічна етимологія 

походження контролінгу в історичному аспекті. 

5. Комплекс методів управління підприємством для 

забезпечення ефективності контролінгу його діяльності. 

6. Необхідність упровадження системи фінансового 

контролінгу в діяльність підприємства. 

7. Функціональні завдання системи фінансового контролінгу. 

8. Формування системи фінансового контролінгу на 

підприємстві. 

9. Стратегічний контролінг у системі управління 

підприємством. 

10. Методи стратегічного фінансового контролінгу. 

11. Система оперативного контролінгу в системі управління 

підприємством. 
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12. Взаємозв'язок функціонування стратегічного та 

оперативного фінансового контролінгу. 

13. Критерії класифікацій витрат. 

14. Нормативно-правові акти, якими регламентується 

правильність формування витрат. 

15. Методи калькулювання собівартості продукції. 

16. Етапи розвитку управлінського обліку в Україні та у світі. 

17. Відмінності між фінансовим обліком, управлінським 

обліком та контролінгом. 

18. Характеристика методів управлінського обліку. 

19. Передумови виділення управлінського обліку в самостійну 

галузь.  

20. Сутнісна характеристика терміна "бюджет". Тотожність і 

розходження понять "план" і "бюджет".  

21. Роль бюджетування як елемента інструментарію 

контролінгу. 

22. Види бюджетів і сфери їхнього застосування. 

23. Необхідність і значущість бюджетування за центрами 

відповідальності. 

24. Принципи формування основних підконтрольних 

показників діяльності підприємства (структурного підрозділу). 

25. Методологічні аспекти формування системи контролінгу 

витрат. 

26. Заходи щодо підвищення ефективності фінансового 

контролінгу витрат на підприємстві. 

27. Бюджетування в системі контролінгу витрат. 

28. Особливості використання інструментів оперативного та 

стратегічного фінансового контролінгу в управлінні витратами. 

29. Система збалансованих показників та бенчмаркінг в 

оцінюванні ефективності управління витратами. 

30. Особливості побудови інвестиційного контролінгу на 

підприємстві. 

31. Використання критеріїв інвестиційних проектів у сучасних 

умовах. 

32. Недоліки критеріїв дисконтування. 

33. Особливості методів інвестиційних розрахунків. 

34. Роль збалансованої системи показників у стратегічному 

контролінгу в поліпшенні фінансового правління підприємством. 
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35. Використання елементів діагностики у стратегічному 

фінансовому контролінгу. 

36. Стратегія і контролінг у системі внутрішнього 

економічного механізму підприємства. 

37. Контролінг у системі антикризового управління. 
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