
 

Дисципліна Фінансовий контролінг 

Рівень ВО другий (магістерський) 

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінансовий 

контролінг» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін 

як:«Мікроекономіка», «Ризик-менеджмент», «Теорія 

економічного аналізу» та інші. 

Що буде вивчатися Необхідність та сутність організації фінансового контролінгу на 

підприємстві; засвоєння методів і вироблення навичок 

організації управлінського обліку в системі фінансового 

контролінгу; розгляд методичного інструментарію фінансового 

контролінгу; засвоєння структури та вироблення практичних 

вмінь складання бюджетів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення курсу формує у студентів уміння проводити 

дослідження та генерувати нові ідеї, приймати обґрунтовані 

рішення, уміння віднайти ефективні засоби використання 

фінансових інструментів та механізми контролю і регулювання 

фінансово – економічних процесів; уміння надавати обґрунтовані 

висновки стосовно реального фінансового стану об’єкта 

дослідження; уміння управляти потоками грошових 

коштів;уміння організовувати систему моніторингу, контролінгу 

та діагностики за перебігом та результатами діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 
ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати 

результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності  



ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 
компетентності: 
загальні: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

спеціальні  

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 



(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


