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Статус дисципліни Вибіркова компонента професійної підготовки ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: формування у здобувачів 

теоретичних знань, пов'язаних із концепцією 

контролінгу, практичних навичок прийняття 

управлінських рішень на основі контролінгової 

інформації та професійних компетентностей щодо 

організації фінансового контролінгу на 

підприємстві для забезпечення мінімізації ризиків 

Завдання дисципліни  з'ясування сутності 

фінансового контролінгу та управління ризиками, 

необхідності контролінгу та функціональних 

завдань управління ризиками; оволодіння 

навичками організації фінансового контролінгу, 

практичного застосування його методів і 

технологій; набуття навичок стратегічного 

фінансового контролінгу; оволодіння 

інструментарієм оперативного фінансового 

контролінгу... 

Інтегральна компетентність, 

загальні компетентності, 

спеціальні (фахові компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК): 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході професійної 

діяльності у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень 

фінансової науки та характеризується 



невизначеністю умов і необхідністю врахування 

комплексу вимог здійснення професійної та 

навчальної діяльності. 
Загальні  компетентності спеціальності (ЗК): 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним 
Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової діяльності.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати 

та аналізувати інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

 ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

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. 

Зміст дисципліни  Тема 1. Контролінг як інструмент управління 

підприємством 

Тема 2. Фінансовий контролінг: сутність, функції, 

принципи. 

Тема 3. Види фінансового контролінгу  

Тема 4. Методичний інструментарій оперативного 

фінансового контролінгу  

Тема 5. Бюджетування в системі оперативного 

фінансового контролінгу. 

Тема 6. Управління витратами в системі 

оперативного фінансового контролінгу.  



Тема 7. Об'єкти фінансового контролінгу та їх 

класифікація  

Тема 8. Методичний інструментарій фінансового 

контролінгу  

Тема 9. Контролінг інвестиційних проектів  

Тема 10. Стратегічний фінансовий контролінг і 

система збалансованих показників.  

Тема 11. Організація системи контролінгу на 

підприємстві  

Тема 12. Методи прийняття управлінських рішень у 

контролінгу 

Тема 13 Теоретичні основи управління фінансовими 

ризиками 

Тема 14 Особливості ризик-менеджменту страхової 

організації 

Тема 15 Особливості управління фінансовими 

ризиками в інвестиційній діяльності 

Тема 16 Особливості управління фінансовими 

ризиками в банківській діяльності 

Тема 17 Особливості нейтралізації ризику 

банкрутства при кризовому стані підприємства 

Оцінювання результатів 

навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 
повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов'язковим 
повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


