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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА КОНТРОЛІНГ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення 

контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення курсу є здобуття студентами спеціальних знань та 

вмінь та практичних навичок щодо здійснення контролінгової 

(аналітичної) діяльності на підприємстві; використання аналітичного 

інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш 

значущих економічних даних, застосування сучасних методів 

прийняття управлінських рішень, планування та розроблення стратегії, 

проектування системи управління, аналізувати  та оцінювати 

діяльність компаній і організацій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають: 

- вміння ефективно управляти суб’єктом господарювання; 

здійснювати добір, перевірку, аналіз та інтерпретацію економічних 

даних; визначати ключові економічні показники та відстежувати 

фінансовий стан підприємства; аналізувати тенденції розвитку 

підприємства;  

- теоретичних знань у розробці та обґрунтуванні проектів та 

методичних рекомендацій; формувати висновки та детальні звіти 

щодо проведених економічних досліджень; 

- практичного вміння консультувати представників державних 

органів влади, громадських організацій, керівників бізнесу та засоби 

масової інформації стосовно стану економіки та економічних 

прогнозів; приймати управлінські рішення, планувати та розробляти 

стратегії, проектувати системи управління, аналізувати  та оцінювати 

діяльність компаній і організацій; виявляти всіх шанси і ризики, 

пов‘язані з отриманням максимального прибутку, 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Розв’язувати складні проблеми у сфері економіки та управління; вміти 

проводити дослідження та здійснювати інновації; організовувати 

роботу та керівництво аналітичною роботою дослідницьких груп; 

приймати управлінські рішення на основі аналізу різних рівні 

економіки; консультувати за результатами економічного аналізу; 

прогнозувати динаміку соціально-економічних показників; 

розробляти сценарії та стратегії розвитку соціально-економічних 

систем; проводити аналіз невизначеності та ризику в економічній 



діяльності; моделювати та прогнозувати розвиток систем і процесів; 

здійснювати організаційну та інформаційну підтримку контролінгу 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Концепція контролінгу. Контролінг у системі 

прийняття управлінських рішень. Управлінський облік та звітність. 

Особливості управління витратами підприємства у системі 

контролінгу. Бюджетування. Інструментарій контролінгу. Діагностика 

фінансово-господарського стану підприємств у системі контролінгу. 

Організація та ІТ-підтримка служби контролінгу на підприємстві. 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані під час вивчення дисциплін: 

«Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Мікро- 

макроекономіка», «Статистика», «Вища математика», «Теорія 

ймовірностей і математична статистика», «Бухгалтерський облік», 

«Економічний  аналіз», «Аудит». 

Пореквізити Знання основ контролінгової (аналітичної) діяльності можуть бути 

використані під час вивчення дисциплін: «Економічна діагностика та 

контролінг», «Бізнес-проектування розвитку підприємства», 

«Управління розвитком компанії»; формуються навички, необхідні 

для  проходження практик та написання магістерської роботи 

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

спеціальностей усіх форм навчання). – К.: Вид-во 

Європейського ун-ту, 2004. – 136 с. 

4. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг- інформаційна 

підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. – 

Тернопіль: Картбланш, 2004. – 370 с. 

5. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: 

Підручник. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с. 

6. Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: 

монографія / Т.О. Каменська; Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. − К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. − 499 с. 

7. Давидович І.Є. Бюджетування як інструмент оперативного 

контролінгу // Вісник Тернопільської академії народного 

господарства, 2004, №4. – С.156-162. 

8. Контролінг – від теорії до реалізації на практиці / Прохорова 

В.В., Мартюшева Л.С., Петрусевич Н.Ю., Прохорова Ю.В. – 

Харків: ІНЖЕК, 2006. – 200 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

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

Аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

мультимедійний проектор 

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


Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф.залік, модульний контроль, , тестування 

Кафедра Економіка повітряного транспорту 

Факультет Факультете економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ДУКСЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  
Вчене звання: старший викладач 

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  
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