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Силабус навчальної дисципліни 

«КОНТРОЛІНГ» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Методи і засоби створення та ефективного використання системи 

контролінгу на підприємстві в ринкових умовах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Мета навчального курсу:  надання студентам системи теоретичних і 

прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) 

діяльності на підприємстві. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ефективному  управлінню суб‘єктом господарювання, зокрема: 

нормування витрат; розробки заходів з поліпшення діяльності 

підприємства на підставі інформації про відхилення від норм; 

прогнозування в ціноутворенні; аналізу тенденцій розвитку фірми; 

координація мети різних рівнів управління для досягнення 

загальної мети підприємства; відстеження фінансового стану 

підприємства. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані студентами знання та уміння розвивають у них здатність:  

виявляти місце контролінгу в системі прийняття управлінських 

рішень на підприємстві; 

визначати сутність, функції, види, основні завдання та 

найважливіші компоненти контролінгу; 

впроваджувати системи управлінського обліку і звітності, 

планувати необхідний рівень їх організаційного та інформаційного 

забезпечення; 

демонструвати знання особливостей управління витратами у 

системі контролінгу, визначати собівартість продукції та послуг  за 

різними методами та способами калькулювання; 

застосовувати технології бюджетування для фінансового 

планування на підприємстві, розробляти окремі види бюджетів, 

контролювати їх виконання та аналізувати відхилення; 

застосовувати широкий діапазон інструментів оперативного та 

стратегічного контролінгу для вирішення різних завдань розвитку 

підприємства; 

здійснювати експертну діагностику фінансово-гоподарського стану, 

ресурних складових та результативності діяльності підприємства; 

організовувати організаційну та інформаційну підтримку 

контролінгу. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Контролінг: сутність, функції, види та 



основні завдання. Об`єкти та суб`єкти контролінгу. Організація 

управлінського обліку в системі контролінгу. Системи планування 

та бюджетування на підприємстві. Методичний інструментарій 

оперативного контролінгу. Експертна діагностика фінансово-

господарського стану підприємства. Контролінг інвестиційних 

проектів. Організаційно-методичні основи формування та 

функціонування системи контролінгу на підприємстві. Контролінг у 

системі прийняття управлінських рішень. 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульних  

контрольних робіт. 

Методи навчання: інноваційні (робота в малих групах, семінар-

дискусія, презентація, ситуативне моделювання або метод кейсів) та 

традиційні (пояснювально-ілюстративний, тестування, підготовка 

доповідей) методи навчання. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Контролінг» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Економіка підприємства», «Управління витратами», 

«Менеджмент», «Планування і контроль на підприємстві». 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Контролінг» є базою для вивчення таких 

дисциплін, як: «Корпоративне управління», «Управління розвитком 

компаній», «Оцінка економічної діяльності підприємства», 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» тощо. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник. − К.: 

Центр учбової літератури, 2008.  − 552 с. 

2. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія.− Тернопіль, 1997. – 

146 с. 

3. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг – інформаційна 

підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. – 

Тернопіль: Картбланш, 2004. − 370 с. 

4. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів 

економічних спеціальностей усіх форм навчання). − К.: 

Видавництво Європейського університету, 2004. – 136 с. 

 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu 

Аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

мультимедійний проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіка повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu
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Викладач(і) ДУКСЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view 

Тел.: (044) 406-74-50 

E-mail: oksana.duksenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб. 417 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін 

вільного вибору студента та є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

економіки. 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Розробник          Оксана Дуксенко 
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