
  

 



  

 



  

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07  «Управління та 

адміністрування» 

(шифр і назва) 

обов’язкова 

 

Модулів –  

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація): 

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  3 год. 

самостійної роботи 

студента –5  год. 

Освітній ступінь: бакалавр 

 

28 6 

Практичні, семінарські 

14 2 

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

48 82 

Індивідуальні завдання: 

 контр.роб 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 46,7% до 53,3% 

для заочної форми навчання – 8,8% до 91,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

2. Мета навчальної дисципліни 

Контролінг – принципово нова концепція інформації й управління, що інтегрує всі 

функції управління та забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки 

підприємства. Зокрема застосування практики контролінгу шляхом формування 

інформації про витрати і доходи стає основою для прийняття ефективних управлінських 

рішень і досягнення головної мети компанії – одержання прибутку.  

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо сучасних 

методів контролінгу та здійсненню управлінської діяльності по обґрунтуванню та 

прийняттю управлінських рішень.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички:  

- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

 - застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;  

- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних 

джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності;  

- демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці;  

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

Загальні компетентності: 

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.  

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.  

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.  

4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту,  

6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.  

10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 

персонал організації.  

11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління.  

12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення.  

Очікувані програмні результати навчання: 

4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень.  

5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.  

7. Виявляти навички організаційного проектування.  

8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації.  



  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Роль контролінгу в системі управління підприємством  

Тема 1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством 

 Сутність контролінгу, його головна мета, функції. Чинники виникнення 

контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок 

контролінгу з іншими функціями управління. Структура та змістовна характеристика 

розділів контролінгу. Види контролінгу: стратегічний та оперативний. Сутність та мета 

стратегічного контролінгу. Орієнтація, цілі та головні задачі стратегічного контролінгу. 

Сутність, цілі, головні завдання оперативного контролінгу. Порівняльна характеристика 

стратегічного і оперативного контролінгу.  

Тема 2. Об'єкти контролінгу і їх класифікація  

Об'єкти контролінгу: витрати, центри відповідальності, види господарчої діяльності 

підприємства. Класифікація витрат за напрямами: для калькуляції і визначення 

фінансових результатів, для прийняття управлінських рішень, для контролю й 

регулювання. Характеристика груп витрат першого напряму: виробничі і невиробничі 

витрати, вичерпані і невичерпані витрати, прямі і непрямі витрати, основні і накладні 

витрати, собівартість продукції і витрати періоду. Характеристика витрат для прийняття 

рішень: релевантні і не релевантні, постійні і змінні, дійсні й альтернативні, інкрементні і 

маржинальні. Характеристика витрат для контролю й регулювання: витрати за місцями 

виникнення і об'єктами обліку, за ступенем урегульованості, контрольовані і 

неконтрольовані витрати, планові (стандартні) і фактичні витрати. Групування витрат 

щодо основної, надзвичайної, постачальницько-заготівельної, на виробництво, фінансово-

збутової та організаційної видів діяльності на підприємстві. Поняття центру 

відповідальності. Класифікація центрів відповідальності. Характеристика центрів витрат, 

їх групування. Центри виторгу, особливості їх формування. Центри прибутку, особливості 

їх створення. Центри інвестицій, сутність, умови створення. Функціональні центри 

відповідальності: обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові.  

Тема 3. Управлінський облік як основа контролінгу  

Сутність і завдання управлінського обліку. Принципи організації управлінського 

обліку. Відмінність управлінського обліку від фінансового. Функції управлінського 

обліку. Системи управлінського обліку: систематичний та проблемний облік, моністична 

та автономна системи, система обліку фактичних і стандартних витрат, система повних і 

часткових витрат. Принципи організації управлінського обліку. Метод управлінського 

обліку. Сутність обліку витрат. Основні завдання обліку витрат. Об'єкти обліку витрат, 

фактори, що впливають на вибір об'єкта обліку витрат на підприємстві. Калькулювання 

витрат, його призначення, об'єкти калькулювання, основні групи калькуляційних одиниць. 

Сутність собівартості, її види: виробнича, пряма, повна, за центрами відповідальності. 

Системи оцінки собівартості: оцінка за повною собівартістю, у вигляді нормальних 

витрат, за нормативними витратами, система "standart – cost", за частковими витратами, 

система "direct – cost", за центрами відповідальності. Методи обліку витрат: метод обліку 

за повною собівартістю ( облік поглинених витрат); метод обліку за усіченою 

(маржинальною собівартістю); поопераційний облік – метод АВС. Характеристика 

методів обліку витрат. Розподіл непрямих витрат, цілі, призначення. Розподіл виробничих 

витрат, процес розподілу, ставка розподілу, вибір бази розподілу. Розподіл невиробничих 

витрат Системи калькулювання й обліку, їх класифікація: за об'єктами угрупування, за 

ступенем нормування, за повнотою охоплення витрат. Системи обліку і калькулювання 

позамовна і попроцесна. Нормативна система обліку і калькулювання. Система "standart – 

cost". Система "direct – costing". Система калькулювання та обліку за видами діяльності. 

Цільове калькулювання.  

Змістовний модуль 2. Прийняття управлінських рішень у контролінгу  

Тема 4. Бюджетування як інструмент контролінгу  



  

Цілі і завдання бюджетування. Підходи до складання бюджетів: прирістне 

бюджетування, бюджетування "з нуля". Види бюджетів на підприємстві, їх зміст та 

взаємозв'язок. Процес бюджетування. "Гнучкі" бюджети, їх значення в контролінгу. 

Бюджетний контроль та управління за відхиленнями. Види відхилень. Ефективність і 

результативність діяльності підприємства на підставі оцінки відхилень.  

Тема 5. Контролінг інвестиційних проектів  

Цілі та завдання контролінгу інвестицій. Методи інвестиційних розрахунків. 

Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу, їх класифікація, переваги і 

недоліки, умови застосування.  

Тема 6. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу  

Поняття про управлінські рішення, їх класифікація, типи. Процес і методи розробки і 

прийняття рішення. Особливості прийняття управлінських рішень в контролінгу. 

Прийняття рішень на основі релевантної інформації. Прийняття рішень на основі аналізу 

"витрати – обсяг – прибуток" (CVP). Визначення беззбитковості для одного виду і для 

декількох видів продукції. Графіки беззбитковості, прибутку і обсягу, маржинального 

доходу. Аналіз чутливості прибутку. Вплив структури продажів на змінення прибутку. 

Вплив на прибуток зміни обсягу реалізації, показники – запас міцності, крайка безпеки. 

Обґрунтування ціноутворення для одержання максимального прибутку.  

Тема 7. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві  

Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві. Етапи створення 

служби контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 

Структура і склад служби контролінгу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п ла

б 

інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

1. Сутність контролінгу, 

його значення в управлінні 

підприємством 

13 4 2 
  7 

12,5 
0,5    12 

2. Об'єкти контролінгу і їх 

класифікація 

13 4 2 
  7 

12,5 
0,5    12 

3. Управлінський облік як 

основа контролінгу 

13 4 2 
  7 

12 
1    11 

Змістовий модуль 2.  
4. Бюджетування як 

інструмент контролінгу 
13 4 2 

  7 
11,5 

1 0,5   10 

5. Контролінг інвестиційних 

проектів 
13 4 2   7 14,5 

1 0,5 
  

13 

6. Методи прийняття 

управлінських рішень в 

контролінгу 

13 4 2 
  

7 
14,5 

1 0,5 
  

12 

7. Організаційно-методичні 

основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

12 4 2 
  6 

13,5 
1 0,5   12 

Усього годин  90 28 14   48 90 6 2   82 

 



  

 

5. Теми семінарських занять 
Не передбачені навчальним планом 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

2. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Сутність контролінгу, його значення в управлінні 

підприємством 

2  

2 Об'єкти контролінгу і їх класифікація 2  

3 Управлінський облік як основа контролінгу 2  

4 Бюджетування як інструмент контролінгу 2 0,5 

5 Контролінг інвестиційних проектів 2 0,5 

6 Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу 2 0,5 

7 Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві 
2 0,5 

Всього 14 2 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

8. Самостійна робота 

Самостійна робота (СР) – це форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані завдання виконуються здобувачами вищої освіти під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СР є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи здобувача 

вищої освіти. 

Метою СР є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне 

формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє 

суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Основними формами СР є такі: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

- підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять та виконання 



  

домашніх завдань; 

- систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульних 

контрольних робіт та підготовка до різних форм поточного контролю. 

Теми, за якими проводиться самостійна робота здобувачів вищої освіти при 

вивченні курсу «Основи наукових досліджень», наведено у таблиці. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Сутність контролінгу, його значення в управлінні 

підприємством 
7 12 

2 Об'єкти контролінгу і їх класифікація 7 12 

3 Управлінський облік як основа контролінгу 7 11 

4 Бюджетування як інструмент контролінгу 7 10 

5 Контролінг інвестиційних проектів 7 13 

6 Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу 7 12 

7 Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу 

на підприємстві 
6 12 

Всього 48 82 
 

9. Індивідуальні завдання 

При вивченні курсу передбачається виконання обов’язкових та додаткових 

індивідуальних завдань. Також здобувачам вищої освіти за темами, вказаними в 

тематичному плані дисципліни, пропонуються наступні види додаткових індивідуальних 

завдань:  

- підготовка наукової статті до друку;  

- виступ на наукових конференціях (друковані тези);  

- участь у інтернет-конференціях;  

- участь у студентських олімпіадах;  

- конспект з теми (модуля) за заданим викладачем або власно розробленим 

здобувачем вищої освіти планом;  

- реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;  

- анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, 

історичні розвідки тощо;  

- розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань (з теми, модуля, 

курсу).  

- написання ессе, творчих завдань тощо.  

Здобувачі вищої освіти за темами, вказаними в тематичному плані дисципліни та у 

методичних рекомендаціях до самостійної роботи, виконують індивідуальні завдання у 

вигляді рефератів, реферативних доповідей, аналізу наукових статей, статистичних даних 

по місту, області, регіону.  

Реферативна доповідь та участь в її обговоренні можуть бути предметом окремого 

оцінювання викладачем або враховуватись ним при оцінці інших форм контролю. 

 

10. Методи навчання 

Викладання курсу передбачає використання наступних груп методів навчання: 

1) словесні методи (джерелом знання яких є усне або друковане слово): 

- розповідь – цей метод передбачає оповідну, описову форми розкриття 

навчального матеріалу з метою спонукання здобувачів вищої освіти до створення в уяві 

певного образу; 

- пояснення – метод, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, 

закону; 



  

- бесіда, як метод, передбачає використання попереднього досвіду  здобувачів 

вищої освіти з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до 

усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних знань; 

- навчальна дискусія – метод передбачає проведення навчальних групових 

дискусій/обговорень з певної проблеми в малих групах; використовується для 

стимулювання пізнавального інтересу, залучення здобувачів вищої освіти до активного 

обговорення різноманітних наукових точок зору з тієї чи іншої проблеми, спонукання їх 

до осмислення різних підходів, до аргументації чужої і своєї позиції; 

- лекція – передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, 

процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою; 

використовується для забезпечення закінченості і цілісності сприйняття здобувачами 

вищої освіти навчального матеріалу в його логічних опосередкуваннях і взаємозв'язках по 

темі в цілому; 

2) наочні методи (джерелом знань яких є спостережувані предмети, явища, наочні 

посібники):  

- ілюстрація  – передбачає розкриття сутності предметів і процесів через їх 

символічне зображення; використовується для показу здобувачам вищої освіти 

ілюстративних посібників, плакатів, таблиць, графіків, схем, зарисовок на дошці, моделей 

і т.п.; 

- демонстрація – метод, який характеризується рухомістю засобу демонстрування;  

використовується для показу здобувачам вищої освіти предметів і процесів в натурі і 

динаміці (наприклад, перегляд навчального кінофільму, презентації); 

3) практичні методи (здобувачі вищої освіти отримують знання і виробляють 

вміння, виконуючи практичні дії, які сприяють формуванню та закріпленню практичних 

умінь при застосуванні раніше набутих знань). При викладанні курсу «Управління 

якістю» використовуються наступні практичні методи: 

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних 

завдань; 

- вправа – для повторного виконання розумової або практичної дії з метою 

оволодіння нею або підвищення її якості; 

- дослідницький метод – передбачає здобуття знання, дослідження предмету або 

явища, формулювання висновків і застосовування здобутих знань і навичок у житті, що 

вимагає від здобувачів вищої освіти максимуму самостійної пошукової, творчої 

діяльності, розв’язання наукових завдань;  

- проблемна ситуація – організація навчального процесу, що передбачає створення 

проблемної ситуації та активну самостійну діяльність здобувачів вищої освіти у її 

розв’язанні. Це веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових положень, розвиває 

творче мислення і здатність до самостійної діяльності;  

4) інтерактивні методи навчання (навчання, побудоване на активній взаємодії 

викладача та здобувачів вищої освіти): 

- кейс-метод або метод ситуаційних вправ – метод, що дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності здобувачів вищої освіти, сприяє 

розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити 

аналіз і діагностику проблем; 

- ділова гра – метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації, що 

застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них 

навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування 

здібностей; 

- метод проектів – освітня технологія, спрямована на отримання здобувачами 

вищої освіти знань у тісному зв’язку з життєвою практикою. 

 
 



  

11. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Програмні результати 

навчання 

Очікувані результати навчання з дисципліни 

4. Демонструвати 

навички виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських рішень.  

- здатність до планування, контролю, регулювання та 

завершення проекту в процесі наукових досліджень . 

- здатність розробляти наукові пропозиції з управління активами 

та капіталом підприємства різних організаційних форм, регіону. 

5. Описувати зміст 

функціональних сфер 

діяльності організації.  

 

- здатність забезпечення формування достатнього обсягу 

інформації для аналізу та побудови гіпотези дослідження; 

- здатність формувати ретроспективний аналіз за напрямком 

дослідження; 

- здатність аналізувати й структурувати проблеми суспільсва, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

7. Виявляти навички 

організаційного 

проектування.  

- здатність виявляти проблеми в управлінні галуззю, 

підприємствами та інвестиціями підприємства.  

- набуття навичок прийняття управлінських рішень в умовах 

ризику й невизначеності в процесі наукових досліджень;  

- здатність розробляти програми сталого розвитку регіону із 

застосування наукових методів. 

8. Застосовувати методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності діяльності 

організації.  

- здатність розробляти наукові пропозиції з застосуванням 

системи зовнішніх механізмів стабілізації, 

- розуміти методи наукового планування, їх сутність та 

особливості, 

- здатність розробляти наукові пропозиції з прийняття рішення 

у складних і непередбачуваних умовах. 

12.  Засоби оцінювання 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті «Запорізька політехніка»**, контрольні заходи включають в себе в тому 

числі поточний, рубіжний (модульний, тематичний, календарний), відстрочений, 

підсумковий та семестровий контроль, а також комплексні контрольні роботи та 

ректорські контрольні роботи.  

Система контролю знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Котнролінг» 

включає в себе вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Також, за окремим 

наказом ректора, може проводиться ректорський контроль знань здобувачів вищої освіти. 

Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої 

освіти до виконання конкретної роботи. 

Об'єктами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти з дисципліни 

«Котнролінг» є: 

- систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

- виконання обов’язкових завдань самостійної роботи; 

- виконання індивідуальних дослідницьких завдань (за вибором здобувача вищої 

освіти або викладача); 

- участь в конференціях, конкурсах наукових робіт та інноваційних проектів, 

олімпіадах.__________________________________________________________ 
** Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька 

політехніка»**/ Укладачі: В.Г. Прушківський, C.Т. Яримбаш, В.Л. Грешта, А.В. Пархоменко, С.І. Шило, 

О.О. Каплієнко, О.В. Коваленко, О.В. Лапкіна, П.В. Сахно, О.М. Стеценко, Н.Л. Ніколаєва, О.В. Савельєва, 

Л.М. Шило, О.В. Шепель, О.С. Калюжна, Є.О. Фасоль. - Запоріжжя: Навчальний відділ, Навчально-

методичний відділ НУ «Запорізька політехніка». 2019. 59 с. 



  

 

Для здобувачів вищої освіти денного відділення поточний контроль та оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти здійснюється за наступними напрямами: 

- робота на лекціях (активність на лекційних заняттях, участь в експрес-опитуванні 

(тестуванні); участь у навчальній дискусії); 

- робота на практичних заняттях (активність на заняттях, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни, усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач, участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання, 

участь у діловій грі, тощо). 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією під 

час проведення екзамену і враховуються викладачем при визначенні результатів 

рубіжного контролю та підсумкової оцінки з дисципліни. 

Рубіжний (модульний, тематичний, календарний) контроль – це контроль знань 

здобувачів вищої освіти після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми 

дисципліни. Проводиться у вигляді модульної контрольної роботи або за результатом 

поточного контролю. 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах за 100-

бальною системою, національною та шкалою ЄКТС.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача 

вищої освіти. Семестровий контроль з дисципліни «Котнролінг» проводиться у формі 

заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної 

дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним 

навчальним планом здобувача вищої освіти. Завдання заліку включають теоретичні 

питання з курсу та практичне завдання. 

 

13. Критерії оцінювання 

 

Підсумкова оцінка із дисципліни, яка виставляється в екзаменаційну відомість є 

сумою балів за різні види навчальної роботи: 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Форми контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(протягом 

кожного з 

модулів) 

Робота на лекціях: 

- активність  на лекційних заняттях; 

- участь в експрес-опитуванні 

(тестуванні); 

- участь у навчальній дискусії. 

Максимум 40 балів за 

модуль 

Робота на практичних заняттях: 

- активність на заняттях; 

- доповідь з презентацією за 

тематикою самостійного вивчення 

дисципліни 

- усне опитування, тестування, 

рішення практичних задач; 

- участь у навчальній дискусії, 

обговоренні ситуаційного завдання; 

- участь у діловій грі. 

Максимум 60 балів за 

модуль 

РУБІЖНИЙ 

(МОДУЛЬНИЙ) 

КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль № 1 

«Концептуальні засади фінансового 

менеджменту» 

Максимальна оцінка – 100 

балів 

Модульний контроль № 2 «Система 

фінансового менеджменту» 

Максимальна оцінка – 100 

балів 



  

Додаткова 

оцінка 

Участь у наукових конференціях, 

підготовка наукових публікацій, 

участь у Всеукраїнських конкурсах 

наукових студентських робіт за 

спеціальністю, створення кейсів тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ  

КОНТРОЛЬ 

залік 

Метою заліку є контроль 

сформованості практичних навичок та 

професійних компетентностей, 

необхідних для виконання 

професійних обов’язків. Залік 

проходить у формі співбесіди. 

Критерії оцінювання 

зазначено в таблиці «Шкала 

оцінювання: національна та 

ECTS» 

 

 

За роботу на лекційних та практичних заняттях бали розподіляються наступним 

чином: 

а) робота на лекціях: 

- 35-40 балів: здобувач вищої освіти відвідав 90% лекційних занять, має повний 

конспект питань самостійної роботи, показує вільне володіння матеріалом, правильно 

відповідає на питання (тести), приймає активну участь у навчальній дискусії; 

-  31-34 бали: здобувач вищої освіти відвідав 80% лекційних занять, має практично 

повний конспект питань самостійної роботи, в основному орієнтується в матеріалі, але 

допускає неточності, незначні помилки при усних відповідях чи тестах, обізнаний з 

предметом, приймає участь у навчальній дискусії; 

- 24-30 балів: здобувач вищої освіти відвідав 70% лекційних занять, конспект 

питань самостійної роботи не повний (відсутня половина завдань). Здобувач вищої освіти 

лише частково розкриває питання, слабо в них орієнтується, погано ознайомлений із 

теоретичними питаннями та з процесами, що їх репрезентують, дає неправильні відповіді 

на тестах, іноді приймає участь у навчальній дискусії; 

- 0-23 бали: здобувач вищої освіти відвідав менш ніж 60% лекційних занять, має 

неохайний, неповний конспект, в якому відсутня більша кількість завдань самостійної 

роботи. Здобувач вищої освіти невірно відповідає на питання, або недостатньо в 

необхідному обсязі предмету, не приймає участі у навчальній дискусії;  

б) робота на практичних заняттях: 

- 54-60 балів. здобувач вищої освіти відвідав 90%-100% практичних занять. 

Сумарний обсяг виконання практичних завдань протягом семестру – не менш ніж 90%.  

- 51-53 балів здобувач вищої освіти відвідав 75%-80% практичних занять. 

 Сумарний обсяг виконання практичних завдань протягом семестру – не менш ніж 80%. 

- 45-50 балів здобувач вищої освіти відвідав 60-70% практичних занять.  Сумарний 

обсяг виконання практичних завдань протягом семестру – не менш ніж 60%. 

- 0-44 бали здобувач вищої освіти відвідав менш ніж 60% практичних занять, та 

виконав менш ніж 30% загального обсягу практичних завдань. 



  

 

Також передбачається порядок зарахування пропущених занять: усне 

відпрацювання пропущеної теми на встановлених за графіком викладача консультаціях з 

наданням конспекту лекційного або практичного заняття. 

За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не отримав 

мінімальну кількість балів за поточним контролем за окремим змістовним модулем, або не 

згоден з оцінкою, він може під час рубіжного контролю написати модульну контрольну 

роботу. 

Оцінювання рубіжного контролю здобувачів вищої освіти з дисципліни 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Розподіл балів за модулями відбувається 

наступним чином: 

- модуль №1 – 100 балів; 

- модуль №2 – 100 балів. 

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань та 

практичного завдання  

Шкалу оцінювання завдань модульної контрольної роботи наведено у таблиці: 

Вид 

завдання 

Бали Критерії оцінки 

Теоретичні 

питання :  

2 питання по 

25 балів 

максимум за 

кожне 

20-25 

балів 

Здобувач вищої освіти володіє матеріалом в повному обсязі, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичного питання. Відповідь на питання сформульовано 

в термінах науки, викладено літературною мовою, демонструє 

авторську позицію здобувача вищої освіти. 

15-19 

балів 

Здобувач вищої освіти в цілому володіє навчальним матеріалом, 

самостійно викладає його основний зміст під час усних виступів 

та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та  аргументації,  допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки 

9-14 

балів 

Здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без  аргументації та  

обґрунтування)  викладає  його  під час усних виступів та 

письмових  відповідей,  недостатньо  розкриває  зміст  

теоретичних  питань  та завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. 

5-8 

балів 

Здобувач вищої освіти частково володіє навчальним матеріалом,  

не в змозі  викласти зміст питання під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0-4 

балів 

Здобувач вищої освіти: 

- не володіє  навчальним  матеріалом; 

- не  в  змозі  його  викласти;   

- не  розуміє змісту теоретичних питань 

Практичне 

завдання 

40-50 Здобувач вищої освіти дав повну вичерпну відповідь, яка 

складається з: 



  

(максимум 

50 балів) 

- вибору вірного алгоритму вирішення завдання; 

 - правильного арифметичного результату; 

- доцільного і логічного пояснення виконаних розрахунків; (у разі 

потреби); 

- належним чином оформленої графічної частини (у разі потреби); 

- структурованого викладу матеріалу теоретичної частини 

завдання; 

- ґрунтовних висновків. 

При виконанні завдання допускається не більше 1-2 несуттєвих 

помилок або описок.  

30-39 В цілому здобувач вищої освіти дав повну відповідь, яка 

складається з: 

- вибору вірного алгоритму вирішення завдання; 

 - приблизно правильного арифметичного результату (або  не 

більше 3-4 несуттєвих помилок); 

- пояснення виконаних розрахунків; (у разі потреби); 

- графічної частини (у разі потреби), оформленої з деякими 

зауваженнями; 

- структурованого викладу матеріалу теоретичної частини 

завдання; 

- висновків. 

В цілому завдання повинно бути виконано не менш ніж на 75%. 

18-29 Відповідь здобувача вищої освіти: 

- містить суттєві помилки у виборі алгоритму вирішення 

завдання; 

- не має графічної частини (якщо вона є необхідною) або 

містить грубі помилки у розрахунках / має невірно визначений 

арифметичний результат (якщо він є необхідним) або не має 

пояснень та висновків; 

В цілому завдання виконано менш ніж на 75%. 

10-17 Здобувач вищої освіти розуміє суть завдання, але його відповідь: 

- містить суттєві помилки у виборі алгоритму вирішення 

завдання; 

- не має графічної частини (якщо вона є необхідною); 

- містить грубі помилки у розрахунках / має невірно визначений 

арифметичний результат (якщо він є необхідним); 

- не має пояснень та висновків; 

- містить не більше 30% виконаного завдання. 

0-9 Здобувач вищої освіти: 

- не розуміє завдання; 

- не в змозі його виконати; 

- виконав завдання повністю неправильно 

- виконав менш ніж 20% завдання. 

Якщо здобувач вищої освіти не отримав залік за поточними результатами та 

результатами модульного контролю, залік виставляється за результатами оцінювання за 

шкалою ЄКТС відповідей (в yстній або письмовій формі) на контрольні питання заліку. 

Контрольні питання до заліку здобувачі вищої освіти можуть знайти в системі 

дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua. 

Таким чином, остаточна оцінка за курс для здобувачів вищої освіти денного 

відділення розраховується за одним з наступних варіантів:  



  

№ 
Змістовий модуль №1 

(Т1, Т2, Т3, Т4, Т5) 

Змістовий модуль № 

2 

(Т6, Т7, Т8,Т9, Т10) 

Визначення 

остаточної оцінки 

(максимум 100 балів) 

1 Поточний  контроль 1 Поточний контроль 2 (ПК1 + ПК2)/2 

2 
Модульна контрольна робота 

(МКР) 1 

Модульна 

контрольна робота 

(МКР) 2 

(МКР1+МКР2) /2 

3 Поточний  контроль 1 

Модульна 

контрольна робота 

(МКР) 2 

(ПК1+МКР2)/2 

4 
Модульна контрольна робота 

(МКР) 1 
Поточний контроль 2 (ПК2+МКР1)/2 

5 Складання заліку з дисципліни 100 

 

До залікової відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною 

шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою ECTS. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Контроль знань здобувачів вищої освіти заочного відділення здійснюється шляхом 

виконання та подальшого захисту контрольної роботи у вигляді відповідей на питання, що 

стосуються змісту роботи. Зміст завдань контрольної роботи можна знайти в системі 

дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua та у 

методичних вказівках до виконання контрольної роботи з дисципліни. До залікової 

відомості заносяться результати в балах за 100-бальною шкалою, 4-х бальною 

національною шкалою та за шкалою ECTS. 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни. 

2. Методичні рекомендації до практичних занять. 

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. 

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання. 

5. Перелік питань на залік. 

  

https://moodle.zp.edu.ua/


  

  

15. Рекомендована література 

 

Базова 

1 Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 

2008.- 552 с. 

2 Контроллинг как инструмент управлення предприятия. Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - 

М/. Аудит, Юнити, 2009.- 297 с. 

3 Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 

2015. – 280 с. 

4 Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів: Навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-

Лала, М. В. Гунченко. — К. : Центр учбової літератури, 2013.— 304 с. 

5 Лозовицький Д.С. Контролінг. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ЛьвДУВС, 

2012. – 310 с. 

6  Пушкар М.С. Контролінг- інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: 

Монографія. – Тернопіль: Картбланш,2004. -370 с. 

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

усіх форм навчання).- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с. 

8 Давидович І.Є. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу // Вісник 

Тернопільської академії народного господарства, 2004, №4. – С.156-162. 

9 Давидович І.Є. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю 

підприємств і організацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства, 2006, №2. 

– С.85-95. 

10 Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. –М.: Аудит, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с. 

11  Килимнюк В. Еволюція контролінгу, його місце та роль в економіці 

підприємства // Економіст, 2004, №1. – С.47-50. 

12 Shmyhol, N., Durnin, V. and Oleksenko, Y. (2018) ―Controlling in the management of 

financial and economic security of enterprises‖, Management and Entrepreneurship: Trends of 

Development, 4(06), pp. 69-75. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-4/06-08. 

13 Kyrylenko, L. and Shmyhol, N. (2018) ―Application of methods of identification of financial 

condition for enterprises of machine-building industry‖, Management and Entrepreneurship: Trends of 

Development, 1(03), pp. 8-18. Available at: https://management-

journal.org.ua/index.php/journal/article/view/3 

14 Кириленко, Л. В., Шмиголь, Н. М., & Антонюк, А. А. (2017). Використання 

моніторингу в системі управління діяльності підприємством. Держава та регіони: науково-

виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, (6), 99. 

15 Череп, А. В., & Шмиголь, Н. М. (2017). Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і 

аудиті. Київ: Знання. 

16. SHMYGOL, Nadezhda; KASIANOK, Maya. Analysis of financial and economic 

sustainability of enterprises based on the use of accounting and analytical instruments. In: The 

Scientific Journal of Cahul State University ―Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ Economic and Engineering 

Studies. 2020, nr. 1(7), pp. 29-35. ISSN 2587-313X. 

17. Shmygol , N., & Kasіanok M. (2020). MANAGEMENT OF ECONOMIC 

SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE. Financial Strategies of Innovative Economic 

Development , (1 (45), 51-55. Retrieved from 

http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/335 

18. STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AS AN ELEMENT TO ACTIVATE 

INNOVATIVE ACTIVITIES OF COMPANIES Zavidna, Liudmyla; Makarenko, Petro M; Chepurda, 

Ganna; Lyzunova, Olena; Shmygol, Nadiia.Academy of Strategic Management Journal; Arden Vol. 

18, Iss. 4,  (2019): 1-6. 

https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-4/06-08
https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/3
https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/3
http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/335


  

19. Шмиголь Н. М. Контролінг як інструмент управління торговим підприємством / Н. М. 

Шмиголь, Д. І. Павлішци, А. А. Антонюк, М. В. Піун // Держава та регіони. Серія : Економіка 

та підприємництво. - 2017. - № 1. - С. 50-55. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2017_1_11 

20. Shmygol, N., Galtsova, O., Krylov, D., Semenov, A., & Shaposhnykov, K. (2021). 

Assessment of the prospects for restoring the financial security of the state. Financial and credit 

activity: problems of theory and practice, 5(40), 226-235. 

21. Shmygol, N., Galtsova, O., Yelisyeyeva, O., & Belozertsev, V. (2021). Priority areas of state 

regulation of the industry in the context of sustainable development. In IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science (Vol. 915, No. 1, p. 012028). IOP Publishing. 

22. Pulina, T., Shmygol, N., Narivs’kyi, O., Łuczka, W., & Shmygol, Y. (2021). Improving the 

innovative development management of Zaporizhzhia region’s industrial complex. In SHS Web of 

Conferences (Vol. 107, p. 06002). EDP Sciences. 

23. Pulina, T., Shmygol, N., Somych, N., Narivs' kyi, O., & Gudz, P. (2021). Determination of 

the Clustering Potential of the Machine-Building Industry in Zaporizhzhia Region. In SHS Web of 

Conferences (Vol. 100). EDP Sciences. 

24. Shmygol, N., Łuczka, W., Trokhymets, O., Pawliszczy, D., & Zavgorodniy, R. (2020). 

Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine. In E3S Web 

of Conferences (Vol. 166, p. 13005). EDP Sciences. 
 

16. Інформаційні ресурси 
 

1. Інтернет-портал для управлінців Менеджмент.com.ua  [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.management.com.ua/cm/ 
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/ 

3.  Ukrstat.org - публикация документов Государственной Службы Статистики 

Украины [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://ukrstat.org/.  

4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Держстат України.- 

Електронні данні. – Київ: Держстат України, 1998-2015. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  

5. Головне управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/.  

6. Освітній портал – http://nashol.com/knigi-po-menedjmentu/  

7. Електронна бібліотека – http://nashol.com/2012062265660/antikrizisnoe-

upravleniebelyaev-a-a-korotkov-e-m-2011.html  

8. Електронна бібліотека – http://www.xcomp.biz/  

9. Українські підручники онлайн – http://pidruchniki.ws/  

10. http://ie.at.ua/ – науково-виробничий журнал «ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА»  

11. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/texts.html – Збірник наукових праць 

«Економіка. Менеджмент. Підприємництво»  

12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Menedzhment/texts.html – Збірник наукових 

праць «Менеджмент»  

13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського  

14. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eiu/texts.html – Науковий журнал 

«Економіка і управління»  
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