
Навчальна дисципліна «Контролінг»  
 
Статус: нормативний 
Курс: 4 
Семестр: 7. 

Кількість залікових кредитів ECTS – всього: 4 (144 години) 
З них аудиторних:     72 години 
Лекційних      36 годин 
Практичних занять    36 годин 
Самостійна робота    72 години 

Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – “Макроекономіка“, 
“Мікроекономіка“, «Економічна теорія», «Теорія вірогіності» та ін. 
 

Опис дисципліни 
Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з 

концептуальних принципів управління сучасним підприємством на основі 
інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та 
підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей,  
розкриття змісту основних понять та термінів. 

Завдання навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних 
знань з організаційно-управлінських основ контролінгу.   

Предмет: сучасні теорії та практика організації й оперативного та 
стратегічного управління підприємством як структурним підрозділом  

 
Змістові модулі: 
Модуль 1. Теорія та об’єкти контролінгу. 
Модуль 2. Практичний контролінг господарської діяльності 

 
 

  
Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, 
ситуації, розрахунково-аналітичні завдання, блоки логічно-структурних тем, 
дискусії,  тестування та самостійна робота студентів контрольна робота 1С. 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
Іспит  –  7 семестр,                                                                                                                                                                                 
Іспит: 60 % – модульний контроль (2), контрольна робота 1С 

   40 % – підсумковий контроль: екзаменаційна робота в письмовій 
формі (2 ак. години) 
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.  
 
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, тексти 
лекцій, плани семінарських та практичних занять, пакет розрахунково-
аналітичних завдань, кейси, ситуації, тести. В наявності електронний варіант. 

 



Мова викладання: українська, російська. 
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