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1. .  Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – базовими для вивчення навчальної 
дисципліни є навчальні дисципліни «Основи бухгалтерського обліку», Фінансовий облік 
(базовий рівень), Фінансовий облік (поглиблений рівень), Облік за видами економічної 
діяльності, Облік і звітність в оподаткуванні.  

2. Кількість кредитів за ЄКТС 5 

3. Кількість модулів 2 

4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану  

5. Курс -  4  

6. Семестр - 1 

7. Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр  150 год. 

- лекції: 1 семестр 20 год. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 18 семестр 40 год. 

- самостійна робота: 1 семестр  90 год. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр - екзамен 

 

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 
Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань та 

практичних навичок з організації та методики фінансово-господарського 
контролю. 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни 
визначені наступні: 

– сформувати у студентів систему знань з теоретичних основ організації та 
реалізації фінансово-господарського контролю на підприємствах і організаціях 
різних форм власності та галузевого спрямування;  

– створити умови для оволодіння студентами методикою фінансово-
господарського контролю у ринкових умовах;  

– сформувати практичні навички з оформлення матеріалів ревізії, 
податкового контролю платників податків за розрахунками з бюджетом, 
внутрішнього контролю; 

– навчити обґрунтовувати заходи із забезпечення наступного контролю 
діяльності підприємств і організацій різних форм власності та галузевого 
спрямування. 

Предметом дисципліни є організація і методика фінансово-господарського 
контролю діяльності підприємств, організацій незалежно від форми власності 
та галузевого спрямування. 

 

Таблиця 2. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач та 

програмні результати 

 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР02. Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з 

 ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

 ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

 ЗК03. Здатність працювати в команді. 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

урахуванням професійного судження. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської 

діяльності підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності.  

 ЗК04. Здатність працювати автономно. 

 ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 ЗК08. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

 ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

 ЗК13. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

 СК04. Застосовувати знання права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
Тема 1. Теоретичні основи фінансово-господарського контролю в Україні 

Суть та функції фінансово-господарського контролю. Нормативно-правове 
регулювання фінансово-господарського контролю в Україні. Предмет і метод 
фінансово-господарського контролю. Класифікація організаційних форм і видів 

фінансово-господарського контролю. Перспективи розвитку фінансово-
господарського контролю в Україні. 

 

Тема 2. Суб’єкти контролю 

Суб’єкти контролю, їхні види. Органи зовнішнього фінансово-господарського 
контролю та їхня характеристика. Повноваження органів державного контролю. 
Суб’єкти незалежного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств і 
організацій. Внутрішній контроль та його суб’єкти. 

 

Тема 3. Організація, планування та методичні прийоми фінансово-

господарського контролю 

Етапи фінансово-господарського контролю. Планування перевірок діяльності 
суб’єктів господарювання. Підбір джерел інформації для здійснення фінансового-

господарського контролю. Методичні прийоми контролю. Документальні прийоми 
перевірки. Суть та критерії застосування вибіркового способу контролю. Методи 
фактичного контролю та порядок їх застосування.  
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Тема 4. Узагальнення і реалізація результатів фінансово-господарського 

контролю 

Етапи та прийоми узагальнення і реалізації результатів фінансово-господарського 
контролю. Види актів за результатами перевірки фінансово-господарської 
діяльності підприємств і організацій. Типові недоліки змісту і форми актів 
перевірки фінансово-господарської діяльності. Реалізація результатів фінансово-

господарського контролю. Перевірка виконання заходів із забезпечення 
збереження власності підприємств і організацій. 

 

МОДУЛЬ ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Тема 5. Фінансово-господарський контроль Державної контрольно-

ревізійної служби України 

Державна контрольно-ревізійна служба України: структура, функції та взаємодія з 
іншими контролюючими органами. Обов’язки і відповідальність посадових осіб 
Державної контрольно-ревізійної служби. Види ревізійних перевірок. Основні 

етапи підготовки до ревізії. Організація і планування контрольно-ревізійної 
роботи. Методи контролю і ревізії. Оформлення матеріалів ревізії. Порядок 
застосування фінансових санкцій за результатами ревізії. 

 

Тема 6. Податковий контроль платників податків за розрахунками з 

бюджетом 

Структура органів Державної податкової служби та їхні повноваження. Обов’язки 
і відповідальність посадових осіб Державної податкової служби. Види та 

планування податкових перевірок. Узагальнення і систематизація інформації про 
виявлені порушення. Порядок застосування фінансових санкцій за результатами 
податкових перевірок. 

 

Тема 7. Особливості контролю діяльності бюджетних установ 

Зміст фінансово-господарського контролю діяльності бюджетних установ. 
Концептуальні основи організації обліку і звітності бюджетних установ. Методика 
перевірки виконання кошторису доходів бюджетними установами. Перевірка 
виконання кошторису видатків бюджетними установами. Фінансові санкції за 

недотримання порядку обліку доходів і видатків бюджетними установами. 

 

Тема 8. Внутрішній контроль 

Внутрішньосистемний контроль: його побудова та функції. Структура та функції 

органів внутрішньогосподарського контролю. Обов’язки і відповідальність 
посадових осіб. Організація та планування внутрішнього контролю. Інформаційне 
забезпечення внутрішнього контролю. Узагальнення результатів внутрішнього 
контролю. Реалізація заходів із забезпечення наступного контролю. 
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4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва модуля (розділу), теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Модуль І . ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Тема 1. Теоретичні основи фінансово-господарського контролю в Україні 

Лекція 1. 
1. Суть, предмет, метод та функції фінансово-
господарського контролю.  
2. Нормативно-правове регулювання фінансово-
господарського контролю в Україні. 
3. Класифікація організаційних форм і видів 
фінансово-господарського контролю. 
4. Перспективи розвитку фінансово-
господарського контролю в Україні. 

2 Заняття 1-2 
1. Суть, предмет, метод та функції фінансово-
господарського контролю.  
2. Нормативно-правове регулювання фінансово-
господарського контролю в Україні. 
3. Класифікація організаційних форм і видів фінансово-
господарського контролю. 
4. Перспективи розвитку фінансово-господарського 
контролю в Україні. 

 

4 1,2,6,8,9,10 

Тема 2. Суб’єкти контролю 
Лекція 2. 

1. Суб’єкти контролю, їхні види.  
2. Органи зовнішнього фінансово-господарського 
контролю та їхня характеристика.  
3. Повноваження органів державного фінансово-
господарського контролю.  
4. Суб’єкти незалежного контролю фінансово-
господарської діяльності підприємств і 
організацій.  
5. Внутрішній контроль та його суб’єкти. 

2 Заняття 3-4.  
1. Суб’єкти контролю, їхні види.  
2. Органи зовнішнього фінансово-господарського 
контролю та їхня характеристика.  
3. Повноваження органів державного фінансово-
господарського контролю.  
4. Суб’єкти незалежного контролю фінансово-
господарської діяльності підприємств і організацій.  
5. Внутрішній контроль та його суб’єкти. 

4 

 

 

 

1,2,6,8,9,10 

Тема 3. Організація, планування та методичні прийоми фінансово-господарського контролю 
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Назва модуля (розділу), теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 
Лекція 3.  

1. Етапи фінансово-господарського контролю.  
2. Планування перевірок діяльності суб’єктів 
господарювання.  
3. Підбір джерел інформації для здійснення 
фінансово-госпо-дарського контролю. 
4. Методичні прийоми контролю.  
5. Документальні прийоми перевірки. 

2 Заняття 5-7.  
1. Етапи фінансово-господарського контролю.  
2. Планування перевірок діяльності суб’єктів 

господарювання.  
3. Підбір джерел інформації для здійснення фінансово-

госпо-дарського контролю. 
4. Методичні прийоми контролю.  

5. Документальні прийоми перевірки 

6 1,2,6,8,9,10 

Тема 4. Узагальнення і реалізація результатів фінансово-господарського контролю 

Лекція 4.  
1. Етапи та прийоми узагальнення і реалізації 
результатів фінансово-господарського контролю.  
2. Види актів за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності підприємств і 
організацій.  
3. Типові недоліки змісту і форми актів перевірки 
фінансово-господарської діяльності. 

2 Заняття 8-10.  
1. Етапи та прийоми узагальнення і реалізації 

результатів фінансово-господарського контролю.  
2. Види актів за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності підприємств і організацій.  
3. Типові недоліки змісту і форми актів перевірки 

фінансово-господарської діяльності. 
 

6 1,2,6,8,9,10 

Модуль ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Тема 5. Фінансово-господарський контроль Державної контрольно-ревізійної служби України 
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Назва модуля (розділу), теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Лекція 5-6.  
1. Державна контрольно-ревізійна служба 
України: структура, функції та взаємодія з іншими 
контролюючими органами.  
2. Обов’язки і відповідальність посадових осіб 
Державної контрольно-ревізійної служби.  
3. Організація і планування контрольно-ревізійної 
роботи. 
4. Методи контролю і ревізії.  
5. Оформлення матеріалів ревізії. 
6. Порядок застосування фінансових санкцій за 
результатами ревізії. 

4 Заняття 11-13.  
1. Державна контрольно-ревізійна служба України: 

структура, функції та взаємодія з іншими контролюючими 
органами.  

2. Обов’язки і відповідальність посадових осіб 
Державної контрольно-ревізійної служби.  

3. Організація і планування контрольно-ревізійної 
роботи. 

4. Методи контролю і ревізії.  
5. Оформлення матеріалів ревізії. 

6. Порядок застосування фінансових санкцій за 

результатами ревізії. 

6 1,2,3,6,7,8,9,10,1

4,15 

Тема 6. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом  
Лекція 7-8. 

1. Структура органів Державної податкової 
служби та їхні повноваження.  
2. Обов’язки і відповідальність посадових осіб 
Державної податкової служби.  
3. Види та планування податкових перевірок. 
4. Узагальнення і систематизація інформації про 
виявлені порушення.  
5. Порядок застосування фінансових санкцій за 
результатами податкових перевірок. 

4 Заняття 14-16.  
1. Структура органів Державної податкової служби та 

їхні повноваження.  
2. Обов’язки і відповідальність посадових осіб 

Державної податкової служби.  
3. Види та планування податкових перевірок. 
4. Узагальнення і систематизація інформації про 

виявлені порушення.  
5. Порядок застосування фінансових санкцій за 

результатами податкових перевірок. 

6 1,2,3,6,8,9,10,12-

15 

Тема 7. Особливості контролю діяльності бюджетних установ 

Лекція 9. 
1. Зміст фінансово-господарського контролю 
діяльності бюджетних установ.  
2. Методика перевірки виконання кошторису 
доходів бюджетними установами.  
3. Перевірка виконання кошторису видатків 
бюджетними установами. 

2 Заняття 17-18.  
1. Зміст фінансово-господарського контролю діяльності 
бюджетних установ.  
2. Методика перевірки виконання кошторису доходів 
бюджетними установами.  
3. Перевірка виконання кошторису видатків бюджетними 
установами. 

 

4 1,2,4,6,8,9,10,11 
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Назва модуля (розділу), теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Тема 8. Внутрішній контроль 

Лекція 10. 
1. Внутрішньосистемний контроль: його побудова 
та функції.  
2. Структура та функції органів 
внутрішньогосподарського контролю.  
3. Обов’язки і відповідальність посадових осіб. 
4. Організація та планування внутрішнього 
контролю.  

2 Заняття 19-20.  
1. Внутрішньосистемний контроль: його побудова та 
функції.  
2. Структура та функції органів 
внутрішньогосподарського контролю.  
3. Обов’язки і відповідальність посадових осіб. 
4. Організація та планування внутрішнього контролю. 

4 1,2,5,6,8,9,10 

Разом: 20  40  

 

Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студента складається із виконання домашніх завдань та підготовки до практичних занять 

шляхом виконання усного та письмового домашнього завдання, проходження тестування у системі Moodle. У процесі 

самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють матеріал, викладений лектором, а також опановують окремі 

питання, що передбачені для самостійного вивчення. 

 Спираючись на прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і додаткову літературу, ознайомившись із 

законодавчими і нормативними документами, студенти, за власним бажанням, можуть обирати тему реферату, 

погодивши її з викладачем. Доповідь студента повинна містити, обґрунтування актуальності обраної теми реферату та 

власні пропозиції щодо її вирішення. Обов’язково доповідь повинна стосуватися теми практичного заняття, проте вона 

може охоплювати більш широке коло питань, ніж передбачаються навчальною програмою дисципліни.  

Також студенти самостійно вирішують практичні задачі за кожною темою дисципліни, здійснюють самоконтроль 

своїх знань за допомогою складання навчальних тестів. 
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5. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 

 

Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання 

навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань 

самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.  

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 

(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як 

середньоарифметична за формулою: 

 (М1+М2)/2,                                  (1) 

де    М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни дорівнює загальній оцінці за 

поточний модульний контроль. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 

можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки за 

умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим 

навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної 

дисципліни незалежно від результатів виконання. 

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної 

діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри, 

враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни 

(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, 

виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі).  

 

Таблиця 4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Облік за видами 

економічної діяльності (державний сектор)» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
Дуже добре  82-89 В 

74-81 С Добре 
Задовільно 64-73 D 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у 

науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри. 
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Таблиця 5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності 

(державний сектор)» 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  
 

Підготовка навчальної бухгалтерії 2 

Підготовка презентацій 2 

2. Науково-дослідна Доповідь на наукових студентських конференціях 4 
Участь у наукових гуртках та студентських клубах 4 
Участь  у студентських конкурсах та олімпіадах 3 
Підготовка та публікація наукових статей і тез 6 
Участь у навчально-методичних розробках кафедри 5 
Участь у виконанні кафедральної НДР 4 

3. Інші форми 
(зазначити, які саме) 

не передбачено х 

Разом  30 

 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення 

навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 

100 балів 

Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального 

навчального плану студента та до відомості обліку успішності  

 

6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу 

 

Кожна тема навчальної дисципліни «Облік за видами економічної 

діяльності (державний сектор)» подається у вигляді презентації, підготовленої  

у програмі Microsoft Office Power Point і потребує наявності в аудиторії 

мультимедійного проектора.  

Практичні заняття проводяться з використання програмного пакету 

Microsoft Office. Підсумкове тестування з дисципліни в програмі ОреnTest. 

 

 

7. Рекомендовані джерела інформації  

 

ОСНОВНІ 
 

1. Верига Ю. А., Пшенична А. Ж., Соболь Г. О.  Фінансово-господарський 
контроль : Навчальний посібник. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 157 с. 
2. Дікань Л.В. Контроль i ревiзiя: навч. посіб. / Л.В. Дiкань. – [2-ге вид., 
перероб. i доп.] – К.: Знання, 2007. – 327 с. 
3. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на 
підприємстві: навч. посіб. / В.Ф. Максімова. – Суми: ВДТ Університетська 
освіта, 2008. – 190 с. 
4. Дікань Л.В. Контроль в бюджетних установах: навч.-метод. Посіб. для 
самостійного вивч. дисципліни / Л.В. Дікань – Х.: Інжек, 2007. – 208 с. 
5. Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: 
навч. посіб. / М.Д. Корінько, В.П. Бондар, В.П. Пантелєєв. – Фастів: Поліфаст, 
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2006. – 440 с. 

6. Павлюк В.В. Контроль i ревiзiя: навч. посіб. / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, 

Ш.М. Акаєв. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 196 с. 
7. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, 
організація: монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с. 
8. Головко В.I. Фiнансово-економiчна дiяльнiсть пiдприємства: контроль, 
аналiз та безпека : навч. посіб. / В.I. Головко, А.В. Мiнченко, В.М. Шарманська. 
– К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 448 с. 

 

Web-ресурси 
9. Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua.  

10.  Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління 
http://www.dkrs.gov.ua. 
11.  Офіційний сайт Державного казначейства України 
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.  
12.  Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України 
http://www.sta.gov.ua/control/uk/index.  
13.  Офіційний сайт Державної податкової адміністрації у Полтавській області 
http://www.dpa.pi.net.ua/. 
14.  Офіційний сайт Рахункової палати України http://www.ac-
rada.gov.ua/achamber. 
15.  Правова система НАУ (база нормативно-правових документів) 
http://www.nau.kiev.ua. 
 

 


