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Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 
профіль фахівця в області менеджменту. Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних 
теоретичних знань та практичних навиків з питань внутрішньогосподарського обліку – контролінгу, 
без якого неможлива робота сучасних фахівців. Знання дисципліни надає можливість підвищити 
якість менеджменту, і, як наслідок, забезпечити стабільний розвиток бізнесу підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни є процеси управління підприємствами, які пов’язані із здійсненням 
внутрішньогосподарського обліку з метою оптимізації фінансових потоків.

Метою викладання навчальної дисципліни «Контролінг» є формування у майбутніх спеціалістів 
системних знань і розуміння концептуальних основ контролінгу, засвоєння теоретичних основ 
системи контролінгу, засвоєння блоку організаційно-методичних питань, що стосуються побудови 
обліково-аналітичної системи, що синтезує елементи обліку, аналізу, контролю і планування. 
Основними цілями вивчення дисципліни «Контролінг» є: забезпечення знань економічної сутності 
поняття контролінг; засвоєння понятійного апарату контролінгу та принципів побудови системи 
контролінгу на підприємстві; вивчення характеристики об’єктів контролінгу; надання практичних 
навичок щодо формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним.

3 кредити ECTS / 90 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Контролінг: 
сутність, функції, види та 
основні завдання

Змістовий розділ 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 

7 2 5 9 7

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

3

2
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

Тема 2. Об`єкти та суб`
єкти контролінгу

Тема 3. Організація 
управлінського обліку в 
системі контролінгу

9 2 52 9 2 7

9 2 2 5 8 8

Тема 4. Система плануван-
ня та бюджетування на 
підприємстві 

9 2 2 5 8 8

34 8 6 20 34 2 2 30Разом за змістовим 
розділом 1

56 8 10 38

90 16 16 58

56 4 4 48

90 6 6 78

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього разом

Тема 5. Методичний 
інструментарій оператив-
ного контролінгу

Тема 6. Експертна 
діагностика фінансо-
во-господарського стану 
підприємства

9 2 52 9 7

Тема 8. Контролінг 
інвестиційних проектів 9 2 61 8 8

Тема 9. Контролінг у 
системі прийняття 
управлінських рішень 7 61 8 8

Захист індивідуального 
науково-дослідного 
завдання

12 102 12 2 10

10 2 2 6 11 7

Тема 7. Організаційно-ме-
тодичні основи формуван-
ня та функціонування 
системи контролінгу на 
підприємстві 9 2 2 5 8 8

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

2 2
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1 семестр 6 семестр Так 3 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання.
2. Об`єкти та суб`єкти контролінгу.
3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу.
4. Система планування та бюджетування на підприємстві.
5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу.
6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.
7. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підпри-
ємстві.
8. Контролінг інвестиційних проектів.
9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Аналіз діяльності підприємства.
2. Діагностика стратегічної позиції підприємства.
3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.
4. Аналіз загрози банкрутства.
5. Розробка рекомендацій з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління 
підприємством.

Перелік вибіркових завдань8

8

10

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Основна (базова):
1. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Видавництво "Центр навчальної 
літератури"», 2019. – 552 с.
2. Маркіна І.А., Таран-Лана О.М., Гунченко М.В. Контролінг для менеджерів. Навчальний посібник. 
– К.: ТОВ «Видавництво "Центр навчальної літератури"», 2019 – 304 с.
3. Птащенко Л.О., Сержанов В.В. Фінансовий контролінг: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Видав-
ництво "Центр навчальної літератури"», 2016. – 344 с.  
Допоміжна:
1. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. 
– 544 с.
2. Івахненков С.В., Мелих О.В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології. – К.: 
Знання, 2009. – 319 с.
3. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 190 с. 
4. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. – Тернопіль, 1997. – 146 с.
5. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: 
Монографія. – Тернопіль: Картбланш, 2004. – 370 с.

Рекомендовані джерела інформації15
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6. Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. Контролінг: Навчальний 
посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 264 с.
7. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчан-
ня). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с. 
8. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 
2006. – 318 с.
Інформаційні ресурси:
Офіційний сайт журналу «Контроллинг» // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
.http://controlling.ru/magazine.
Офіційний сайт «Объединение контроллеров» // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://controlling.ru.
Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
 Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com.
Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://chitalka.info.
Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: https://eduknigi.com.
Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://studentam.kiev.ua. 

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


