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СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» 

Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

(http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf ) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Фінансовий контролінг 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Булат Галина  Володимирівна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: g_bylat@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/bylat 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0577-127X  

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=As8WgosAAAAJ  
 

Інформаційні 

ресурси  
Код для приєднання в Google клас «Фінансовий контролінг»: fqddfhk 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  
ауд. 408. 
Булат Галина Володимирівна: середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 
робочі дні з 9.00 до 17.00. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Фінансовий контролінг» дозволяє сформувати у студентів 

теоретичні знання, які пов’язані з концепцією фінансового контролінгу, 
практичні навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі 

інформації контролінгової системи і професійних компетентностей щодо 
організації фінансового контролінгу на підприємстві. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 05. Навички використання інформаційних систем і комунікаційних 
технологій. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://www.facebook.com/bylat
https://orcid.org/0000-0003-0577-127X
https://scholar.google.com/citations?user=As8WgosAAAAJ
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ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 
СК 03. 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). 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК 06. Здатність застосовувати сучасні інформаційні системи та програмне 
забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

СК 07.  Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 
СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальн ість за 

професійні рішення.  
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 
ПР 08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти. 
ПР 09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 
систем. 
ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
до нових знань. 

ПР 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 
фінансові рішення. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити і 

постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – третій, семестр – шостий. 
Тип дисципліни - вибіркова. 

Дисципліна базується на вивчені таких навчальних дисциплін:                         
ППО3 “Фінанси”, ППО8 “Менеджмент” 
Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого  

вивчення дисципліни: ППВ 12.2 “Фінансовий моніторинг” 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредитів ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 54 години, 
лекційних - 18 годин, семінарських - 18 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 
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вивчення 

навчальної 

дисципліни 

розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій та використанням 

кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних (в т.ч. 
індивідуальних), залік. 
Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.   

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. 

/ СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/6 

Контролінг як 

інструмент 
управління 

підприємством 

Тести, задачі, 

презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Фінансовий 

контролінг: 
сутність, види, 
принципи, 

функції 

Тести, задачі, 

презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Об’єкти 
фінансового 

контролінгу та їх 
класифікація 

Тести, задачі, 
презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 3,0 

2/2/6 

Методичний 

інструментарій 
фінансового 

контролінгу 

Тести, задачі, 

презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 
заняття – 5 

СРС –1,5 

2/2/6 

Фінансове 
прогнозування та 

планування на 
підприємстві 

Тести, задачі, 
презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,2 

Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1,0 

2/2/6 

Бюджетування як 
інструмент 

оперативного 
фінансового 
контролінгу 

Тести, задачі, 
презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні 
завдання. 

 

Лекція – 1,1 

Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1,5 

2/2/6 

Фінансовий 
контролінг 

інвестиційних 
проектів 

Тести, задачі, 
презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні 
завдання. 

 

Лекція – 1,1 

Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2/2/6 

Організація 
системи 

контролінгу на 
підприємстві  

Тести, задачі, 
презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2,0 
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2/2/6 

Методи 
прийняття 

управлінських 
рішень у 
контролінгу. 

Контролінг витрат 
у системі 

фінансового 
управління 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 1,5 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
дисципліни «Фінансовий контролінг» (розміщені у Google класі «Фінансовий 
контролінг» (код приєднання: fqddfhk) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Фінансовий контролінг» (у Google класі «Фінансовий 
контролінг» (код приєднання: fqddfhk) та в електронній бібліотеці університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік письмовий. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання,  
1 задачу, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко,                          
А. О. Князевич. Рівне : Волинські обереги, 2015. 280 с.  

2. Гриньова В. М. Інвестиційний менеджмент: підручник для студ. вищ. навч. 
закл. / за ред. В. М. Гриньової. Х. : ІНЖЕК, 2015. 541 с.  
3. Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансовий 

моніторинг: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 240 с. 
4. Партин Г.О. Управлінський облік. Підручник / Г. О. Партин,                           

А. Г. Загородній, А. І. Ясінська, Т. І. Воскресенська. Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2017. 340 с. 
5. Птащенко Л. О. Фінансовий контролінг [текст] навч. посіб. /                           

Л. О. Птащенко, В. В. Сержанов. К. : «Центр учбової літератури», 2016.  344 с. 
6. Портна О.В. Контролінг: Підручник. Львів: „Магнолія 2006”, 2019. 264 с. 

7. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / А.Г. Корбутяк, Н.І. Єрмійчук. 
Чернівці: Рута, 2017. 160 с. 
8. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом 

тем англійською мовою) : навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 268 с. 

9. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Цегельник Н. І. Управлінський облік: 
підручник. Ж.: ПП “Рута”, 2015. 632 с. 
10. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Мельник Т. Ю Облік, статистика, аналіз 

та аудит в системі контролювання фінансових результатів підприємства: 
монографія. Житомир : Рута, 2016. 291 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 
визначеному Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 
дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 
імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312 
/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo _pro 

tsesu_2020.pdf ) 
Перескладання лекції: в усній формі  
Перескладання семінарських занять: виконання тестових та практичних  

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo%20_pro%20tsesu_2020.pdf
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo%20_pro%20tsesu_2020.pdf
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