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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна є обов’язковою та складається з двох розділів: 1. Методологія 

контролю господарської діяльності; 2. Праксеологія контролю господарської діяльності. В 

межах розділу 1 аспіранти ознайомлюються з теоретико-методологічними аспектами 

контролю господарської діяльності, його складовими як системи наукових знань, набувають 

відповідні загальні та спеціальні (фахові) компетентності, що спрямовані на проведення 

критичного аналізу та продукування нових рішень у розв’язанні проблем теоретико-

методологічного характеру. Змістом розділу 2 передбачено ознайомлення аспірантів з 

питаннями моделювання систем контролю господарської діяльності, організації, методики 

його проведення та оцінки ефективності. Серед основних результатів вивчення навчального 

матеріалу розділу 2 є розробка рішень практичного характеру, означених завданнями 

дисертаційного дослідження. 

З навчальної дисципліни складається екзамен. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборат

орні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

3 семестр 

Розділ 1 

Тема 1. 

Гносеологічний 

концепт 

контролю 

 

 

2/2 

Знати:  

зміст підходів до 

розгляду сутності 

контролю господарської 

діяльності; склад 

контролю як системи 

наукових знань та її 

зв'язок з іншими 

проявами контролю; 

сутність та межі 

господарської діяльності 

як об’єкту пізнання; 

Письмове 

аудиторне 

опитування 

Тестування 

Усне 

опитування 

Написання 

ессе 

 

6 

Тема 2. 

Холістичний 

підхід до 

розгляду  

господарської 

діяльності як 

інтегрованого 

об’єкту 

контролю 

2/2 6 
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Тема 3. 

Суб’єктні 

моделі 

контролю 

господарської 

діяльності 

2/2 сутність та зміст умов та 

наслідків контролю 

господарської діяльності 

(правовий аспект); 

суб’єктні моделі 

контролю господарської 

діяльності; 

сучасну парадигму 

внутрішнього контролю 

господарської діяльності; 

сучасну парадигму 

незалежного контролю; 

існуючі класифікаційні 

моделі контролю 

господарської діяльності; 

склад, умови та 

методичні прийоми 

методів контролю 

господарської діяльності. 

Розуміти:  

суттєві відмінності між 

різними аспектами 

контролю;  

відмінності між 

елементами контролю як 

поліморфного явища; 

елементний склад 

господарської діяльності 

як інтегрованого об’єкту 

контролю; 

вплив правових 

регламентів на суб’єктні 

моделі контролю 

господарської діяльності 

та можливості їх 

трансформації; 

відмінності існуючих 

класифікацій контролю 

господарської діяльності;  

відмінності у складі та 

умовах застосування 

існуючих методів 

контролю господарської 

діяльності. 

Вміти: 

проводити 

компаративний аналіз 

наукових результатів 

попередників в системі 

понять «наука-теорія-

практика»; 

визначати напрямки 

розвитку контролю 

6 

Тема 4. 

Класифікаційні 

моделі 

контролю 

2/2  6 

Тема 5. 

Методологія 

контролю 

господарської 

діяльності 

2/2 6 



господарської діяльності 

як галузі наукових знань; 

ідентифікувати елементи 

об’єкту контролю; 

визначати та 

удосконалювати норми 

контролю господарської 

діяльності; 

розробляти пропозиції з 

побудови та 

удосконалення 

суб’єктних моделей 

контролю господарської 

діяльності та укладати 

регламенти діяльності 

суб’єктів контролю; 

проводити 

компаративний аналіз 

класифікацій контролю 

господарської діяльності; 

обґрунтовувати 

необхідність та переваги 

власної класифікації; 

визначати перспективи 

розвитку методології 

контролю господарської 

діяльності. 

Розділ 2 

Тема 6. 

Моделювання 

систем 

контролю 

господарської 

діяльності 

2/2 Знати: 

теоретичні основи та 

чинні регламенти 

організації контролю 

господарської діяльності; 

сучасні наукові підходи 

до стандартизації 

контролю господарської 

діяльності; 

стан облікового 

забезпечення контролю 

господарської діяльності 

та практичні 

рекомендації щодо його 

удосконалення; 

зміст існуючих методик 

контролю господарської 

діяльності та визначати 

недоліки та перспективи 

їх усунення; 

сутність та види ефекту 

та ефективності 

контролю; 

Письмове 

аудиторне 

опитування 

Тестування 

Усне 

опитування 

Написання 

ессе 

 

6 

Тема 7. 

Стандартизація 

контролю 

господарської 

діяльності 

2/2 6 

Тема 8. 

Методика 

контролю 

господарської 

діяльності 

4/4 6 

 

 

 

 

Тема 9. 

Параметрична 

оцінка 

ефективності 

систем 

контролю 

господарської 

діяльності 

2/2 6 



  існуючі наукові підходи 

до визначення 

ефективності контролю 

господарської діяльності. 

Розуміти: 

особливості організації 

контролю господарської 

діяльності з урахуванням 

змісту правових 

регламентів та специфіки 

діяльності суб’єктів 

АПК; 

недоліки існуючих 

стандартів контролю 

господарської діяльності; 

причини неадекватності 

сучасних методик 

контролю господарської 

діяльності; 

недоліки сучасних 

методик оцінки 

ефективності контролю 

господарської діяльності. 

Вміти: 

розробляти рекомендації 

з розробки нових 

моделей систем 

контролю господарської 

діяльності; 

проводити критичний 

аналіз рівня та якості 

стандартизації контролю 

господарської діяльності 

економічних суб’єктів; 

укладати або 

удосконалювати  

методики контролю 

господарської діяльності; 

оцінювати ефективність 

контролю господарської 

діяльності, що був 

удосконалений за 

результатами 

дисертаційного 

дослідження. 

Індиві-

дуальне 

завдання 

16 

Всього за 3 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

 

Рейтинг аспіранта, 

бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 
 

 

 

 

 


