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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

Є оволодіння студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок 

застосування методичних прийомів при здійсненні внутрішньогосподарського 

контролю. Контроль є необхідною складовою механізму управління виробництвом, 

розподілом та споживанням та виступає елементом як прямого, так і зворотного зв’язку 

між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою системами, 

між лінійними і функціональними підрозділами. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи навчання Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 
обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Наявність широких знань з бухгалтерського та фінансового обліку, звітності 

підприємства. 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

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 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, 

 ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

 ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 ЗК03. Здатність працювати в команді. 

 ЗК04. Здатність працювати автономно. 

 ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 ЗК08. Знання та розуміння предметної області та 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

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.  

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.  

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

Тема 1. Суть, принципи та 
функції внутрішньо-

господарського контролю. 
 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 2.  Предмет та метод 

внутрішньо-господарського 

контролю. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 3. Суб’єкти внутрішньо-

господарського контролю та їх 

функції. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 4. Загальні аспекти 

організації контрольно – ревізійної 
роботи на підприємстві. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 
нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 5. Узагальнення і реалізація 

результатів внутрішньо-

господарського контролю 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Модуль 2. ВНУТРІШНЬО -ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Тема 6. Організація контролю 

статутної діяльності та власного 
капіталу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 
нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 7. Організація контролю 

грошових коштів та фінансових 

інвестицій. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 8. Організація контролю 

дебіторської заборгованості та 

зобов’язань. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за темою 

Тема 9. Організація контролю 

необоротних активів. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 
поточна модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 10. Організація контролю 

запасів підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

самостійної роботи; тестування 

Тема 11. Організація і методика 
контролю доходів і витрат 

діяльності та фінансових 

результатів. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

Виконати розрахункове завдання для  
самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи 

Тема 12. Організація контролю 

бухгалтерського обліку, звітності 

та фінансового стану підприємств 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи 

 
Інформаційні джерела 

1. Верига Ю. А., Пшенична А. Ж., Соболь Г. О.  Фінансово-господарський контроль : Навчальний посібник. – Полтава: 
РВВ ПУЕТ, 2010. – 157 с. 
2. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль [текст]: навч. посіб. / Л.В. Гуцаленко, М.М. Коцупатрий, У.О. 
Марчук. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 496 с 
3. Дікань Л.В. Контроль i ревiзiя: навч. посіб. / Л.В. Дiкань. – [2-ге вид., перероб. i доп.] – К.: Знання, 2007. – 327 с. 
4. Живко З.Б. Контрольно – ревізійна діяльність: навчальний посібник / З.Б. Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко. – К.: 
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Суми: ВДТ Університетська освіта, 2008. – 190 с. 
6. Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посіб. / М.Д. Корінько, 
В.П. Бондар, В.П. Пантелєєв. – Фастів: Поліфаст, 2006. – 440 с. 
7. Павлюк В.В. Контроль i ревiзiя: навч. посіб. / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, Ш.М. Акаєв. – К.: Центр навчальної 

лiтератури, 2006. – 196 с. 

8. Яценко В.М., Пронь Н.О. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи вирішення 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. nbuv.gov.ua 

Web-ресурси 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua.  
2. Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління http://www.dkrs.gov.ua. 
3. Офіційний сайт Державного казначейства України http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.  
4. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України http://www.sta.gov.ua/control/uk/index.  
5. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації у Полтавській області http://www.dpa.pi.net.ua/. 
6. Офіційний сайт Рахункової палати України http://www.ac-rada.gov.ua/achamber. 
7. Правова система НАУ (база нормативно-правових документів) http://www.nau.kiev.ua. 

 
Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (12 балів) 
50 



Модуль 2 (теми 6-12): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (12 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


