
Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ECTS 

Контролінг, 4 кредити 

Загальна 

інформація про 

викладача 

Марценюк Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та менеджменту 

Семестр, в якому 

можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

VIII 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Економіко-гуманітарний 

Перелік 

компетентностей 

та результати 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та застосування 

інформації з різних джерел 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань запропонувати заходи з підвищення 

основних результативних показників діяльності структурних 

підрозділів залізниць; 

- на рівні застосування отриманої інформації та аналізу зовнішнього 

середовища вміти передбачати та прогнозувати можливі загрози 

щодо виконання запланованих показників виробничо-господарської 

та фінансової діяльності залізниць; 

- на рівні вивчення особливостей різних видів транспорту в Україні 

та за її межами сформулювати та розробити заходи підвищення 

ефективності діяльності залізниць 

Розуміння предметної та професійної діяльності 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань тлумачити та правильно застосовувати 

до конкретних практичних завдань економіко-правові норми, 

положення законів Верховної Ради України, постанов КМУ, 

Міністерства інфраструктури України та ПАТ «Укрзалізниця» 

щодо здійснення діяльності у сфері залізничного транспорту; 

- на рівні застосування знань щодо класифікації, джерел 

формування та напрямів використання фінансових ресурсів 

підприємств залізничного транспорту постійно визначати напрями 

підвищення ефективності їх використання; 

- на рівні застосування основних знань аналізувати та планувати 

відповідні показники виробничо-господарчої діяльності залізниць; 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами будь-якого господарства 

залізничного транспорту) 

В когнітивній сфері: 

- на рівні знання знаходити найбільш передові концептуальні та 

методологічні засади в управлінні вантажними та пасажирськими 

перевезеннями та отриманні залізницями доходних надходжень; 

- на рівні розуміння досліджувати, аналізувати та оцінювати 

існуючі моделі управління вантажними та пасажирськими 

перевезеннями у країнах світу; 

В психомоторній сфері: 

- на рівні імітації спостерігати за розвитком ринкових відношень на 



транспорті в Україні та Європі; 

В емоційній сфері: 

- на рівні сприйняття вміти дискутувати в галузі професійної 

діяльності та чітко і правильно виконувати поставлені 

керівництвом завдання та своєчасно звітувати про їх виконання; 

- на рівні реагування вміти спілкуватися з представниками клієнтури 

залізниць та давати аргументовані пояснення по прийнятих 

рішеннях. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Статистика. Розділи «Помилки статистичного спостереження і 

способи контролю зібраних даних», «Зведення і групування 

статистичних даних. Статистичні таблиці», «Абсолютні та відносні 

величини», «Індекси». 

Економічна теорія. Розділи «Фактори виробництва, його продукти 

та структура», «Затрати ресурсів в процесі праці», «Оптимізація 

випуску продукції фірми в умовах досконалої конкуренції і чистої 

монополії». 

Основи менеджменту. Розділи «Функції управління», «Стратегічне 

планування», «Побудова організацій», «Забезпечення ефективності 

діяльності організацій». 

Управлінський облік. Весь курс дисципліни. 

Основні теми 

дисципліни 

Тема №1. Фундаментальні поняття контролінгу. 

Тема №2. Основи виробничого обліку і застосування його даних. 

Тема №3. Класифікація методів обліку витрат, що 

використовуються в системі контролінгу. 

Тема №4. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. 

Тема №5. Організаційна структура і функції управління. 

Тема №6. Організаційні аспекти створення служби контролінгу. 

Тема №7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства. 

Тема №8. Контролінг інвестиційних проектів. 

Тема №9. Організаційно-методичні основи формування та 

функціонування системи контролінгу на підприємстві. 

Тема №10. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень. 

Тема №11. Система планування та бюджетування на підприємстві. 

Тема №12. Методичний інструментарій контролінгу. 

Тема №13. Методи стратегічного та оперативного контролінгу. 

Тема №14. Облік за центрами відповідальності. 

Тема №15. Диференціальний аналіз релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Тема №16. Аналіз інформації для прийняття довгострокових 

рішень. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

Основна література 

1. Контролінг: Навчальний посібник/ Швиданенко Г.О., 

Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: 

КНЕУ, 2009. – 264 с. 

2. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 552 с. 

3. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і 

макроекономічне планування: Навчальний посібник – Львів: 



«Магнолія-2006», 2007. – 211 с. 

Додаткова література: 

1. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: 

«Магнолія-2006», 2008. – 240 с. 

2.  Калайтан Т.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2008. – 252 с. 

3.  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с. 

 

 

 

 

 


