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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ  

ЗАНЯТЬ 

Ефективною формою організації навчання у вищій школі є семінарські заняття, з якими 

органічно поєднуються лекції. 

Семінар - вид практичних занять, який передбачає самостійне опрацювання студентами 

окремих тем і проблем відповідно змісту навчальної дисципліни та обговорення результатів цього 

вивчення, представлених у вигляді тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.  

Проведення семінарських занять дозволяє вирішувати такі дидактичні цілі: 

- оптимально поєднувати лекційні заняття із систематичною самостійною навчально-

пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з практичною; 

розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення, уміння використовувати 

теоретичні знання для вирішення практичних завдань; 

- формувати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи і залучення їх до наукових 

досліджень, які здійснює кафедра; 

- забезпечувати системне повторення, поглиблення і закріплення знань студентів за певною 

темою; 

- формувати уміння і навички здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності; 

- здійснювати діагностику і контроль знань студентів з окремих розділів і тем програми, 

формувати уміння і навички виконання різних видів майбутньої професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 
- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під час лекційних 

занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь працювати з 

різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем 

тощо); 

- діагностично-корекційну та контролюючу (контроль за якістю засвоєння студентами 

навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання). 

  Викладач звертає увагу студентів на необхідність глибокого ознайомлення з проблематикою 

семінару, неприпустимість механічного переписування матеріалу з одного - двох джерел, 

використання чужих конспектів чи плагіату Internet інформації. Слід підкреслити, що критичне 

осмислення матеріалу, різних поглядів на наукову проблему, побудова доказових, аргументованих 

виступів сприяє формуванню самостійного творчого мислення, вкрай необхідного сучасному 

висококваліфікованому фахівцю, орієнтованому на діяльність в умовах високої конкуренції. 

   Слід знати основні критерії оцінювання якості семінарського та практичного заняття, зокрема: 

1. Цілеспрямованість - чітке і аргументоване висунення наукової проблеми, намагання поєднати 

теоретичний матеріал з його практичним використанням у майбутній професійній діяльності. 

2. Планування - виокремлення і повідомлення головних питань, пов'язаних з профілюючими 

дисциплінами, наявність новинок у списку літератури. 

3. Захист семінару - уміння розпочинати та підтримувати дискусію, конструктивний аналіз усіх 

запитань викладача та студентів, оптимальна інформативність і наповненість навчального часу 

обговоренням проблем. 

4. Якість організації самостійної позааудиторної роботи студентів і вивчення основних та 

додаткових джерел, Інтернет-ресурсів і т.п. 

Знання студентів, виявлені на семінарах та інших практичних заняттях, повинні обов'язково 

оцінюватися. Оцінки заносяться до журналу і враховуються при виставленні підсумкової (чи 

модульної) оцінки з навчальної дисципліни. 
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РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№
 

З
а

н
я

т
т
я

 

Розділ, тема дисципліни, тема заняття. 
К-сть 

год. 

 (Семестр 7) 16 

1. Семінарське заняття № 1.  

Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу. 

2 

2. Семінарське заняття № 2.  

Тема 2. Класифікація об'єктів контролінгу. 

2 

3. Семінарське заняття № 3.  

Тема 2. Класифікація об'єктів контролінгу. 

2 

4. Семінарське заняття № 4.  

Тема 3. Поняття про центри відповідальності. 

2 

5. Семінарське заняття № 5.  

Тема 4. Управлінський облік як основа контролінгу 

2 

6. Семінарське заняття № 6.  

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу 

на підприємстві. 

2 

7. Семінарське заняття № 7.  

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 

2 

8. Семінарське заняття № 8.  

Тема 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 

2 

Разом семінарських занять за 7 семестр(С) 16 

 (Семестр 8) 9 

9. Семінарське заняття № 9.  

Тема 7. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 

2 

10. Семінарське заняття № 10  

Тема 8. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства, мета, завдання і джерела інформації 

2 

11. Семінарське заняття № 11.  

Тема 9. Методи стратегічної діагностики 

2 

12. Семінарське заняття № 12.  

Тема 10. Особливості контролінгу інвестиційних проектів 

2 

13. Заліковий модуль 1 

Разом семінарських занять за 8 семестр(С) 9 

Разом семінарських занять за навчальний рік(С) 

 

25 
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РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

СЕМЕСТР 7 
 

Тема № 1. Концепція, види та структура контролінгу. 

План семінарського заняття №1 з теми "Концепція, види та структура контролінгу". 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін [Інформаційні системи в 

менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, Логістика, Менеджмент; передує 

вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами економічної діяльності, Виробнича 

практика].  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темою семінарського 

заняття; опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу. Під час 

вивчення даної теми слід звернути увагу на сутність контролінгу як функціонально 

відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Студенти мають засвоїти, що 

контролінг – це нове явище в теорії та практиці теперішнього управління, яке виникло на 

перехресті економічного аналізу, планування, управлінського обліку, менеджменту. Виходячи з 

цього контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, 

координуючи та направляючи діяльність різних служб та підрозділів на досягнення оперативних 

та стратегічних цілей.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. У чому полягає сутність контролінгу?  

2. Що саме розуміють під контролі том у США, ФРН, Великобританії?  

3. Визначте причти, які спричинили інтерес до контролінгу.  

4. Чи можна поставити знак рівності між поняттями «управлінський облік», «контролінг», 

«внутрішньогосподарський облік»?  

5. Які основні етапи розвитку контролінгу?  

6. Чи може, на Вашу думку, сучасний бізнес обійтися без контролінгу?  

7. Вказати, що с предметом контролінгу та які його об'єкти.  

8. Яке значення контролінгу для управління бізнесом?  

9. Дати визначення контролінгу, розкрити його мету і завдання  

10. Дати порівняльну характеристику методів оперативного і стратегічного контролінгу.  

11. Які об'єктивні передумови виникнення контролінгу?  

12. Які особливості розвитку контролінгу у Західній Європі та країнах американського континенту?  

13. Чому контролінг вважають одним із засобів, інструментів і одночасно складовою частиною 

мистецтва економічного управління?  

14. Назвіть головні завдання контролінгу.  

15. Які характерні риси і особливості сучасного бізнесу та їх вплив на управління ?  

 

План семінару:  
1. Сутність, завдання і функції контролінгу, причини його виникнення.  

2. Основні концепції контролінгу.  

3. Роль контролінгу в системі керування підприємством. 

 

Дискусійні питання : 

1. Чому зарубіжні фірми у переважній більшості на роль стратега запрошують контролерів?  

2. У чому перевага контролінгу над вітчизняними важелями управління виробничою діяльністю?  

3. Які необхідні передумови для впровадження контролінгу у діяльність вітчизняних підприємств і 

організацій 

 

Теми рефератів: 

1. Контролінг: об’єкт, предмет і завдання курсу. Функції і основна мета контролінгу.  

2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими навчальними дисциплінами.  

3. Принципи організації контролінгу на підприємстві. 
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4. Функціонування контролінгу в системі підприємства.  

5. Концепції контролінгу.  

6. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємства.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації, експертної оцінки, 

огляду наукових публікацій. 

 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
 1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємництво» // ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.  

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс України» ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

3. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємства в Україні» // ― Режим доступу:  

.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12.  

4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

6. Брэбан Г. Французское административное право: под ред. и со вступ. сл. С. В. Боботова. / Г. Брэбан – М. : Прогресс, 1988. – 488 

с.  

7. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные тенденции / Д. Галлиган. – М. : Юристъ, 2002. 

– 410 с. 

8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [авт.-упоряд. В. П. 

Тимощук]. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 

9. Административно-процессуальное право Германии : пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с.  

Основна та допоміжна література: 

Основна: 
1. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. / В. Р. Молодецкий, Р. Б. 

Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. : Вид-во «Монолит», 2012. – 242 с. 

2. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська // 

«Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2008. – № 

628. – С. 376–380. 

3. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 

2012. – 503 с. 

4. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 с. 

5. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : 

моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. – 144 с. 

6. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. В. 

Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 472 с. 

7. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с. 

8. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241.  

Допоміжна: 

9. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 272 с. 

10. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

11. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : 

РДГУ, 2011. – 133 с. 

12. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / Т. Т. 

Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

13. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; Мін-во освіти 

і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

14. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами / О. С. 

Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–157. 

15. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та практична проблематика : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
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16. Фіщенко О. М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О. М. Фіщенко, А. В. Халаімова // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57. 

17. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2008. – 444 с. 

 

Інтернет-ресурси:  

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

6. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua  

7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

9. Сайт Національного агенства України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: РП, конспект лекцій, структурно-логічні схеми, презентація.  

Укладач: Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.  

 

Тема № 2. Класифікація об'єктів контролінгу. 

План семінарського заняття №2, 3 з теми "Класифікація об'єктів контролінгу". 

Навчальний час: 4 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін [Інформаційні системи в 

менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, Логістика, Менеджмент; передує 

вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами економічної діяльності, Виробнича 

практика].  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темою семінарського 

заняття; опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу. Під час 

вивчення даної теми слід звернути увагу на витрати підприємства як основний об'єкт управління 

в системі контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат залежно від зміни обсягу 

діяльності: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування витрат на зміну обсягу діяльності 

підприємства: прогресивні, пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно 

технологічного процесу: основні і накладні витрати. Спосіб віднесення витрат до об'єкту 

калькулювання: прямі і непрямі. Класифікація витрат за охопленням нормування, за характером 

використання ресурсного потенціалу, за ступенем можливості регулювання. Собівартість 

продукції, її види. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі 

функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. У якому документі дається визнання витрат?  

2. Яка різниця між поняттям «витрати» у бухгалтерському і податковому обліку?  

3. У чому полягає необхідність класифікації витрат?  

4. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації затрат?  

5. На які види поділяються затрати стосовно обсягу виробництва?  

6. У чому саме проявляються відмінності затрат, згрупованих за  калькуляційними статтями і 

економічними елементами?  

7. Що таке релевантні і нерелевантна затрати?  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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8. На які види поділяються затрати залежно від контролю виконання?  

9. Які витрати належать до витрат періоду?  

10. Що таке маржинальна собівартість продукції?  

11. Чим. саме відрізняється повна собівартість продукції від її виробничої собівартості. 

 

План семінару:  
1. Економічна природа витрат.  

2. Поняття витрат. 

3.  Методи класифікації витрат. 

4. Змінні, постійні і змішані витрати.  

5. Прямі і непрямі витрати.  

6. Регульовані і нерегульовані витрати. 

 

Дискусійні питання : 
1. Дати визначення понять «центр витрат».  

2. Собівартість реалізованих товарів, продукції, послуг. 

3. Фінансові витрати. 

4. Податки на прибуток. 

5. Непередбачені витрати. 

 

Теми рефератів: 
1. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень. 

2. Класифікація витрат для оцінки запасів та визначення фінансового результату. 

3.  Класифікація витрат для здійснення процесу контролю та регулювання. 

4.  Групування і облік витрат за економічними елементами. 

5.  Групування і облік витрат за статтями калькуляції. 

6. Мета та завдання обліку витрат. 

7. Об'єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання. 

8.  Характеристика рахунків для обліку матеріальних витрат. 

9. Характеристика рахунків для обліку витрат на оплату праці. 

10. Характеристика рахунків для обліку відрахувань на соціальні заходи. 

11. Характеристика рахунків для обліку загальновиробничих витрат. 

12. Характеристика рахунків для обліку адміністративних витрат. 

13. Характеристика рахунків для обліку витрат на збут. 

14. Процес підготовки і прийняття рішень. 

15. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення. 

16. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків. 

17.  Визначення функції витрат за методом вищої-нижчої точки. 

18. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі «директ-костинг».  

19. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу. .  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації, експертної 

оцінки, огляду наукових публікацій. 

 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємництво» // ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.  

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс України» ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

20. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємства в Україні» // ― Режим доступу:  

.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
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4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

6. Брэбан Г. Французское административное право: под ред. и со вступ. сл. С. В. Боботова. / Г. Брэбан – М. : Прогресс, 1988. – 488 

с.  

7. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные тенденции / Д. Галлиган. – М. : Юристъ, 2002. 

– 410 с. 

8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [авт.-упоряд. В. П. 

Тимощук]. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 

9. Административно-процессуальное право Германии : пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с.  

 

Основна та допоміжна література: 

Основна: 
1. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. / В. Р. 

Молодецкий, Р. Б. Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. : Вид-во 

«Монолит», 2012. – 242 с. 

2. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська // 

«Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 

2008. – № 628. – С. 376–380. 

3. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. 

: Знання, 2012. – 503 с. 

4. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 

с. 

5. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових 

підприємствах : моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. – 144 с. 

6. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. 

В. Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 472 с. 

7. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с. 

8. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. 

Комарницька// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241.  

Допоміжна: 

1. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 272 с. 

2. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх 

вирішення : монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. 

навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

3. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. Князевич, О. В. 

Крайчук. – Рівне : РДГУ, 2011. – 133 с. 

4. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / 

Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

5. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; 

Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

6. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами / 

О. С. Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–

157. 

7. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та практична проблематика 

: монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. 

Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

8. Фіщенко О. М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О. М. Фіщенко, А. В. Халаімова // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57. 

9. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2008. – 444 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

6. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
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7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

9. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: РП, конспект лекцій, структурно-логічні схеми, презентація.  

Укладач: Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.  

 

Тема № 3. Поняття про центри відповідальності 

План семінарського заняття № 4 з теми "Поняття про центри відповідальності". 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін [Інформаційні системи в 

менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, Логістика, Менеджмент; передує 

вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами економічної діяльності, Виробнича 

практика].  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темою семінарського 

заняття; опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу. Під час 

вивчення даної теми слід звернути увагу на те, що кожне підприємство має власну організаційну 

структуру, яка визначає його підрозділи і порядок взаємодії між ними. Підрозділи підприємства 

виконують різні функції і мають різні назви: цехи, відділи, служби, департаменти, секції, 

відділення, тощо. Ці підрозділи очолюють керівники (менеджери), які відповідають за їхню 

роботу. Розуміти поняття про центри відповідальності та їх класифікацію. Знати моделі 

функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Організація обліку і контроль витрат за центрами відповідальності. 

2. Поняття, цілі і завдання центрів відповідальності. 

3. Класифікація центрів відповідальності. 

4. Організаційна структура як основа формування обліку за центрами відповідальності. 

5. Особливості організації обліку і контролю виробничих витрат за центрами відповідальності. 

 

 План семінару:  
1. Поняття центрів відповідальності і їхня класифікація.  

2. Принципи виділення центрів відповідальності.  

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

4. Типи центрів: витрат, прибутку й інвестицій.  

5. Розподіл підприємства на центри відповідальності та вимоги до нього. 

 

Дискусійні питання : 
1. Поняття і принципи виділення відповідальності. 

2. Основні принципи встановлення відповідальності менеджерів (керівників) центрів. 

3. Класифікація центрів відповідальності. 

4. Класифікація центрів відповідальності за функціональною ознакою. 

5. Дати визначення понять «центр витрат», «центр відповідальності», «центр прибутку», «центр 

виручки», «центр інвестицій».  

6. Які принципи покладено в основу класифікації центрів відповідальності? 

7. Вкажіть фактори, які впливають на вибір центрів затрат?  

 

Теми рефератів: 

http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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1. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація.  

2. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.  

3. Оперативний контролінг. 

4. Класифікація витрат. 

5. Поняття центрів відповідальності та їх класифікація. 

6. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі «директ-костинг».  

7. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу. .  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації, експертної 

оцінки, огляду наукових публікацій. 

 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
 1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємництво» // ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.  

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс України» ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

8. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємства в Україні» // ― Режим доступу:  

.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12.  

4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

6. Брэбан Г. Французское административное право: под ред. и со вступ. сл. С. В. Боботова. / Г. Брэбан – М. : Прогресс, 1988. – 488 

с.  

7. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные тенденции / Д. Галлиган. – М. : Юристъ, 2002. 

– 410 с. 

8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [авт.-упоряд. В. П. 

Тимощук]. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 

9. Административно-процессуальное право Германии : пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с. 

Основна та допоміжна література: 

Основна: 

1. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. / В. Р. Молодецкий, Р. Б. 

Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. : Вид-во «Монолит», 2012. – 242 с. 

2. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська // 

«Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2008. – № 

628. – С. 376–380. 

3. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 

2012. – 503 с. 

4. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 с. 

5. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : 

моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. – 144 с. 

6. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. В. 

Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 472 с. 

7. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с. 

8. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241.  

Допоміжна: 

1. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 272 с. 

2. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

3. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : 

РДГУ, 2011. – 133 с. 

4. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / Т. Т. 

Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

5. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; Мін-во освіти 

і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
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6. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами / О. С. 

Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–157. 

7. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та практична проблематика : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

8. Фіщенко О. М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О. М. Фіщенко, А. В. Халаімова // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57. 

9. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2008. – 444 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

6. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua  

7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

9. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: РП, конспект лекцій, структурно-логічні схеми, презентація.  

Укладач: Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту. 

 

Тема № 4. Управлінський облік як основа контролінгу 

План семінарського заняття № 5 з теми "Управлінський облік як основа контролінгу". 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін [Інформаційні системи в 

менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, Логістика, Менеджмент; передує 

вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами економічної діяльності, Виробнича 

практика].  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темою семінарського 

заняття; опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу. Під час 

вивчення даної теми студенти повинні визначити і усвідомити, що хоча поняття контролінгу 

асоціюється з поняттям управлінського обліку, це різні речі. Основною задачею управлінського 

обліку є представлення релевантної інформації для прийняття управлінських рішень, а функції 

контролінгу ширші, вони включають в себе не тільки управлінський облік, але і планування, 

контроль, координацію та розробку рекомендацій для прийняття управлінських рішень.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Контролінг: об’єкт, предмет і завдання курсу. Функції і основна мета контролінгу.  

2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими навчальними дисциплінами.  

3. Принципи організації контролінгу на підприємстві.  

4. Функціонування контролінгу в системі підприємства.  

5. Концепції контролінгу.  

6. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємства.  

7. Місце контролінгу в системі управління підприємством.  

8. Сутність контролінгу стратегічного і оперативного.  

9. Витрати підприємства – основний об’єкт управління в системі контролінгу.  

10. Класифікація витрат підприємства.  

11. Контролінг – фактор ефективного функціонування підприємства.  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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План семінару:  

1. Поняття, завдання і відмінність управлінського обліку від фінансового.  
2. Основні цілі управлінського обліку. 
3.  Джерела інформації управлінського обліку. 
4. Користування результатами обліку.  
5. Форми подання звітної інформації. Вимірники облікової інформації. 
6.  Частота подання звітів.  
7. Масштаби і принципи управлінського обліку. 

 

Дискусійні питання : 
1. Контролінг на підприємстві: основні концепції та види.  

2. Стратегічний фінансовий контролінг. 

3. Оперативний фінансовий контролінг. 

 

Теми рефератів: 
1. Поняття системи контролінгу в сучасних умовах господарювання. 

2.Функції системи контролінгу. 

3. Інструменти та методи процесу створення системи контролінгу. 

4. Функції та інструменти системи контролінгу. 

5. Необхідність контролінгу на сучасних підприємствах. 

6. Проблеми розробки й удосконалення контролінгу в системі управління 

підприємством. 

7. Особливе місце контролінгу в управлінні підприємством. 

8. Контролінг напрямків діяльності. 

9. Облік у системі контролінгу. 

10. Методи контролінгу на підприємстві, 

11. Поняття і призначення контролінгу на підприємстві. 

12. Дослідження сутності контролінгу як управлінської функції. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації, експертної 

оцінки, огляду наукових публікацій. 

 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
 1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємництво» // ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.  

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс України» ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

10. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємства в Україні» // ― Режим доступу:  

.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12.  

4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

6. Брэбан Г. Французское административное право: под ред. и со вступ. сл. С. В. Боботова. / Г. Брэбан – М. : Прогресс, 1988. – 488 

с.  

7. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные тенденции / Д. Галлиган. – М. : Юристъ, 2002. 

– 410 с. 

8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [авт.-упоряд. В. П. 

Тимощук]. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 

9. Административно-процессуальное право Германии : пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с. 

Основна та допоміжна література: 

Основна: 

1. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. / В. Р. Молодецкий, Р. Б. 

Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. : Вид-во «Монолит», 2012. – 242 с. 

2. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська // 

«Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2008. – № 

628. – С. 376–380. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
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3. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 

2012. – 503 с. 

4. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 с. 

5. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : 

моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. – 144 с. 

6. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. В. 

Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 472 с. 

7. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с. 

8. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241.  

Допоміжна: 

1. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 272 с. 

2. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

3. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : 

РДГУ, 2011. – 133 с. 

4. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / Т. Т. 

Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

5. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; Мін-во освіти 

і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

6. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами / О. С. 

Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–157. 

7. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та практична проблематика : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

8. Фіщенко О. М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О. М. Фіщенко, А. В. Халаімова // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57. 

9. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2008. – 444 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

6. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua  

7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

9. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: РП, конспект лекцій, структурно-логічні схеми, презентація.  

Укладач: Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту. 

 

 

 

Тема № 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві 

План семінарського заняття № 6 з теми "Організаційно-методичні основи створення 

системи контролінгу на підприємстві". 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін [Інформаційні системи в 

менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, Логістика, Менеджмент; передує 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами економічної діяльності, Виробнича 

практика].  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темою семінарського 

заняття; опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу. Під час 

вивчення даної теми слід звернути увагу на етапи впровадження оперативного контролінгу. 

Володіти поняттями цілей і пріоритетів розвитку підприємства. Знати систему координації і 

контролю за процесом досягнення кінцевих результатів.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Визначення структури контролінгу. 
2.  Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу.  
3. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.  
4. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства.  
5. Організація служби контролінгу в корпорації.  
6. Структура і склад служби контролінгу.  
7. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу.  
8. Можливі варіанти впровадження контролінгу. 
 

План семінару:  

1. Етапи впровадження оперативного контролінгу.  

2. Цілі і пріоритети розвитку підприємства.  

3. Система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів.  

 

Дискусійні питання : 
1. Структура служби контролінгу на підприємстві.  

2. Контролер – стратег корпорації, його функції та обов’язки.  

3. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї.  

4. Організація впровадження системи контролінгу на підприємстві.  

5. Характеристика основних етапів впровадження системи контролінгу (зарубіжний досвід).  

6. Вдосконалення системи контролінгу.  

 

Теми рефератів: 
1. Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 

2. Організація служби контролінгу в холдингових компаніях. 

3. Структура і склад служби контролінгу. 

4. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. 

5. Фактори негативного впливу на впровадження системи контролінгу на підприємстві. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації, експертної 

оцінки, огляду наукових публікацій. 

 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
 1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємництво» // ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.  

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс України» ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

9. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємства в Україні» // ― Режим доступу:  

.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12.  

4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
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6. Брэбан Г. Французское административное право: под ред. и со вступ. сл. С. В. Боботова. / Г. Брэбан – М. : Прогресс, 1988. – 488 

с.  

7. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные тенденции / Д. Галлиган. – М. : Юристъ, 2002. 

– 410 с. 

8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [авт.-упоряд. В. П. 

Тимощук]. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 

9. Административно-процессуальное право Германии : пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с. 

Основна та допоміжна література: 

Основна: 

1. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. / В. Р. Молодецкий, Р. Б. 

Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. : Вид-во «Монолит», 2012. – 242 с. 

2. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська // 

«Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2008. – № 

628. – С. 376–380. 

3. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 

2012. – 503 с. 

4. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 с. 

5. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : 

моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. – 144 с. 

6. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. В. 

Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 472 с. 

7. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с. 

8. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241.  

Допоміжна: 

1. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 272 с. 

2. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

3. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : 

РДГУ, 2011. – 133 с. 

4. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / Т. Т. 

Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

5. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; Мін-во освіти 

і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

6. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами / О. С. 

Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–157. 

7. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та практична проблематика : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

8. Фіщенко О. М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О. М. Фіщенко, А. В. Халаімова // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57. 

9. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2008. – 444 с. 

Інтернет-ресурси:  

3. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

4. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

6. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua  

7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

9. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: РП, конспект лекцій, структурно-логічні схеми, презентація.  

Укладач: Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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Тема № 6. Планування та розробка бюджетів підприємства 

План семінарського заняття № 7, 8 з теми "Планування та розробка бюджетів 

підприємства". 

Навчальний час: 4 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін [Інформаційні системи в 

менеджменті, Економіка і фінанси підприємства, Маркетинг, Логістика, Менеджмент; передує 

вивченню – [Управління інноваціями, Логістика (за видами економічної діяльності, Виробнича 

практика].  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темою семінарського 

заняття; опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу. Під час 

вивчення даної теми студенти повинні розуміти суть планування, його мету, види, ієрархія планів 

на підприємстві. Охарактеризувати бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. 

Знати поняття про: бюджет; цілі складання бюджетів, систему бюджетів на підприємстві, їх 

зміст та взаємозв'язок; поточні бюджети; бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет 

потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет загальновиробничих 

витрат, бюджет цехової собівартості продукції, бюджет комерційних витрат; бюджет 

загальногосподарських витрат і прибутків; бюджет грошових коштів, його цілі, методика 

розробки; гнучкі та фіксовані бюджети; сферу використання різних типів бюджетів, 

особливості залежно від центрів відповідальності.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Що таке "бюджет", "бюджетування" і "бюджетний цикл"?  

2. Які етапи включає бюджетний цикл?  

3. Як класифікують бюджети стосовно вихідних даних та періодичності охоплення ?  

4. Чим відрізняються оперативні бюджети від основного бюджету?  

5. Які кроки характерні для складання оперативного бюджету виробничих компаній?  

6. Які найбільш поширені методи прогнозування обсягу продажів?  

7. Які чинники лежать в основі проектування продажів?  

8. Які спільні і відмінні ризики властиві бюджетам і стандартам?  

9. В яких випадках використовуються досконалі і реальні стандарти?  

10. Які є особливості у порядку визначення відхилень за кордоном порівняно з вітчизняною 
методикою?  

11. Яка роль гнучких бюджетів у розрахунку відхилень?  

12. Які фактори вшивають на відхилення прямих витрат?  

13. Які особливості у методиці розрахунку впливу факторів на відхилення змінних і постійних 
накладних витрат?  

14. Що входить до системи бюджетів на підприємстві?  

15. Як класифікуються підходи до розробки бюджетів?  

16. Що таке "гнучкий" бюджет, його особливості?  

17. В чому полягають переваги та недоліки бюджетування?  

18. Що таке бюджетний контроль і управління за відхиленнями?  

 

План семінару:  

1. Поняття і види бюджетів.  

2. Структура інструментарію оперативного контролінгу.  

3. Основні напрямки бюджетування. 

4. Послідовність складання і взаємозв’язок бюджетів.  

5. Зміст і етапи розробки бюджетів.  

6. Порядок розробки бюджетів.  

7. Достоїнства й недоліки бюджетування. 

 

Дискусійні питання : 
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1. Поняття бюджету в контролінгу. 

2. Цілі і етапи складання бюджетів.  

3. Структура системи бюджетів. 

4. Бюджетування за центрами відповідальності. 

5. Переваги та недоліки бюджетування. 

 

Теми рефератів: 
1. Планування, його мета, види, ієрархія планів на підприємстві.  

2. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. 

3.  Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів.  

4. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв'язок.  

5. Поточні бюджети.  

6. Бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на 

оплату праці, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет цехової собівартості продукції, бюджет 

комерційних витрат.  

7. Бюджет загальногосподарських витрат і прибутків. 

8.  Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.  

9. Гнучкі та фіксовані бюджети.  

10. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації, експертної оцінки, 

огляду наукових публікацій. 

 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
 1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємництво» // ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.  

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс України» ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

11. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про підприємства в Україні» // ― Режим доступу:  

.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12.  

4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

6. Брэбан Г. Французское административное право: под ред. и со вступ. сл. С. В. Боботова. / Г. Брэбан – М. : Прогресс, 1988. – 488 

с.  

7. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные тенденции / Д. Галлиган. – М. : Юристъ, 2002. 

– 410 с. 

8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [авт.-упоряд. В. П. 

Тимощук]. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 

9. Административно-процессуальное право Германии : пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с. 

Основна та допоміжна література: 

Основна: 

9. Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций : моногр. / В. Р. Молодецкий, Р. Б. 

Тян, В. А. Ткаченко и др. ; под. ред. Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченко. – Д. : Вид-во «Монолит», 2012. – 242 с. 

10. Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська // 

«Проблеми економіки та управління». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2008. – № 

628. – С. 376–380. 

11. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 

2012. – 503 с. 

12. Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 с. 

13. Дериколенко О. М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : 

моногр. / О. М. Дериколенко. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. – 144 с. 

14. Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / Л. І. Донець, О. В. 

Шепеленко, С. М. Баранцева, О. В. Сергєєва, О. Ф. Веремейчик. – Заг. ред. Л. І. Донець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 472 с. 

15. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации : [пер. с анг.] / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 432 с. 

16. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 1. – С. 231-241.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202


 

18 

 

 

Допоміжна: 

10. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : «Вильямс», 2007. – 272 с. 

11. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 230 с. 

12. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : 

РДГУ, 2011. – 133 с. 

13. Ковальчук Т. Т. Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / Т. Т. 

Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. 

14. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; Мін-во освіти 

і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

15. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами / О. С. 

Майсак // Прикарпатский журнал : управление и высокие технологии. – 2013. – № 1(21). – С. 151–157. 

16. Стратегічне управління конкурентоспроможністю : епістомологічні підходи та практична проблематика : 

монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. 

17. Фіщенко О. М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О. М. Фіщенко, А. В. Халаімова // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57. 

18. Яцура В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2008. – 444 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

6. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua  

7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

9. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: РП, конспект лекцій, структурно-логічні схеми, презентація.  

Укладач: Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту. 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://www.kmu.gov.ua/control%209
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент отримує за 

умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями.  

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання.  

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань.  

4 

 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

 

3 

Незадовільно («2») – студент 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 практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

1 

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних 

робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі. 

 

 

 

Укладач ________________ Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та 

менеджменту. 
 


