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Загальний опис дисципліни
Навчальна  дисципліна  «Внутрішньогосподарський  контроль» спрямована  на

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та набуття практичних навичок
щодо організації на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання
служб  внутрішнього  контролю,  формування  вмінь  використання  системи  методів  і
моделей  для  вивчення  фінансово-господарської  діяльності  суб`єкта  господарювання  і
виявлення та профілактики порушень.

Мета дисципліни – формування системи базових теоретичних знань, методичних
й організаційних положень внутрішньогосподарського контролю  та практичних навичок
здійснення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних форм власності
та  господарювання  з  метою  встановлення  законності,  доцільності  і  раціональності
використання  економічних  ресурсів,  проведення  господарських  операцій;  виявлення  та
усунення  помилок  і  порушень,  попередження  їх  виникнення  у  майбутньому;  пошуку
резервів  підвищення  ефективності  функціонування  об’єктів  контролю  та  надання
пропозицій керівництву суб’єктів підприємництва для ефективного управління.

Завдання  вивчення  дисципліни.  У  результаті  вивчення  дисципліни  здобувач
вищої освіти повинен демонструвати такі  результати навчання через  знання,  уміння та
навички: засвоїти теоретичні основи функціонування служби внутрішньогосподарського
контролю  та  системи  внутрішньогосподарського  контролю;  працювати  з  нормативно-
правовою  базою,  що  регулює  порядок  організації  та  функціонування
внутрішньогосподарського  контролю;  використовувати  облікову  інформацію  для
проведення  практичних  контрольних  процедур  діяльності  суб’єктів  підприємництва;
формувати  за  результатами  внутрішньогосподарського  контролю  висновки  та
рекомендації; надавати інформацію та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо
їх реалізації. 

Компетентності:
ЗК02 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК04 Здатність працювати як самостійно, так і в команді.  
ЗК06 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК07 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК 13. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до

використання економічних знань у професійній діяльності
СК02 Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування.

СК03 Здатність  до відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів
господарювання в фінансовому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 

СК05  Здатність  до  аналізу  та  оцінювання  фінансово-господарської  діяльності
суб’єктів господарювання 

СК06 Здійснювати облікові  процедури із  застосуванням інформаційних систем і
комп’ютерних технологій



СК  07.  Здатність  до  застосування  знань  податкового  законодавства,  розуміння
чинної системи оподаткування, закономірностей у сфері фінансових відносин, держави і
суб’єктів господарювання.

СК08 Здійснювати контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства
з бухгалтерського обліку,  аудиту та оподаткування

СК09  Здатність  застосовувати  етичні  принципи  під  час  виконання  професійних
обов’язків 

СК 12. Вміння застосовувати знання з організації  та функціонування податкової
системи  України  у  професійній  діяльності  для  розрахунків  і  сплати  податків,  зборів  і
обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

Програмні результати навчання
ПР 02 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової

систем в інформаційному забезпеченні  користувачів  обліково-аналітичної  інформації  у
вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної відповідальності підприємств

ПР03 Визначати сутність об’єктів обліку, контролю і оподаткування та  розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності

ПР04  Формувати  й  аналізувати  фінансову,  податкову  і  статистичну  звітність
підприємств 

ПР05  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  контролю,  аналізу,  та
оподаткування господарської діяльності підприємств

ПР06  Розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку  та  оподаткування  діяльності
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання. 

ПР14 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та
відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та
культурне різноманіття 

ПР16  Виконувати  професійні  функції  з  урахуванням  вимог  соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом

Зміст за темами:
1.Сутність, принципи та функції внутрішньогосподарського контролю. 
2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю.
3. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції. 
4.  Загальні  аспекти  організації  та  проведення  контрольно-ревізійної  роботи  на

підприємстві. 
5. Організація контролю статутної діяльності. 
6. Організація контролю грошових коштів. 
7. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов’язань. 
8. Організація контролю основних засобів та нематеріальних активів. 
9. Організація контролю матеріальних запасів. 
10. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції. 
11. Організація та методика контролю доходів і  витрат діяльності та фінансових

результатів.


