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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

денна – 3  

Заочна – 4  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
вибіркова 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4 5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

денна – 90  

Заочна – 120 

8 9 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 3,4 

 самостійної роботи – 3,5 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні (семінарські) 

24 год. 8 год. 

Лабораторні 

–  год. –  год. 

Самостійна робота 

46 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

28 - год.  71 - год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
іспит іспит  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,96 

для заочної форми навчання – 0,15 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку країни особливої актуальності набувають 

питання вдосконалення управління, важливою функцією якого є контроль. 

Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чітко організованої 

системи контролю за виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного 

продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є 

невід’ємним елементом надбудови суспільства, який зазнає серйозних змін у 

процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського 

управління, законодавчої і виконавчої влади. 

 Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 

в державі значною мірою залежить від здійснення контролю за виконанням 

законів, рішень, розпоряджень, від належної організації їхнього виконання. 

Систематичний і всеосяжний контроль сприяє забезпеченню наукової 

обґрунтованості рішень, розпоряджень та інших нормативних документів, 

своєчасній їхній реалізації. Він є необхідною умовою виявлення й усунення 

недоліків у діяльності об’єктів управління та причин, що їх породжують. 

Контроль дисциплінує працівників апарату управління, дає можливість 

об’єктивно оцінювати рівень їхньої компетентності та відповідальності, сприяє 

поширенню позитивної практики роботи.  

Особливого значення набуває державний контроль в умовах 

функціонування господарюючих суб’єктів з різними формами власності. 

 Сутність контролю полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на 

об’єкти управління, який передбачає систематичний нагляд, спостереження за 

їхньою діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог 

чи завдань у процесі їхнього виконання. 

Дана дисципліна для студентів спеціальності 6.030509 є однією з основних 

навчальних дисциплін і має велике значення у формуванні економічних знань. 

Мета викладання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів вміло 

застосовувати знання по контролю і ревізії на практиці, кваліфіковано 

використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми й методи 

контролю для попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення  

резервів, ефективного використання закріплених ресурсів; надати необхідні 

теоретичні знання і практичні навички по контролю і ревізії. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

знати нормативне регулювання контрольно-ревізійної служби в Україні, 

теоретичні основи організації контролю і ревізії, методику і техніку контрольно-

ревізійної роботи, а також порядок проведення ревізії господарсько-фінансової 

діяльності промислового підприємства; 

вміти  ревізувати і перевіряти на підприємствах і в установах грошові та 

бухгалтерські документи, звіти, кошториси та  інші документи, що підтверджують 

надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей (грошових сум, 

цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо); 

оформити акт, довідку та інші документи, що підтверджують факт здійснення 

ревізії або перевірки. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи і принципи організації  

контролю в Україні 
 

 Тема 1. Нормативна та законодавча база організації контролю в Україні 

(Контроль у системі управління. Загальні поняття про контроль, його суть і 

функції. Сучасний стан контролю в Україні. Мета і задачі контролю. Види 

контролю в Україні: державний, відомчий, внутрішньогосподарський, 

громадський. Передумови і принципи контролю. Форми контролю в Україні. 

Методи контролю. Методичні прийоми контролю: загальні прийоми наукового 

мислення (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння); прийоми фактичного 

контролю (інвентаризація, обстеження, спостереження, лабораторний аналіз, 

експертиза, контрольні обміни виконаних робіт, контрольний запуск сировини і 

матеріалів у виробництво);прийоми документального контролю (аналогія, 

моделювання, зустрічна перевірка документів, логічне осмислення операцій, 

спосіб зворотного рахунку, спеціальні розрахунки, експертиза документів, 

балансовий метод, статистичні методи, економіко-математичні методи, 

прийоми економічного аналізу та інші). 

Тема 2. Організація, планування, методи й техніка контрольно-ревізійної 

роботи (Організація контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах. 

Планування контрольно-ревізійної роботи. План ревізії і перевірок: порядок його 

складання,, затвердження та виконання. Класифікація ревізій: планові, непланові; 

повторні, додаткові; суцільні, вибіркові; комплексні, прості. Підготовка до 

ревізії. Програма ревізії та індивідуальні плани ревізорів. Права, обов’язки та 

відповідальність ревізора. Основні етапи ревізії: підготовчий, основний, 

заключний, контроль виконання. Застосування обчислювальної техніки при 

ревізіях і перевірках. Групувальний журнал ревізора. Суть суцільного  та 

вибіркового методів контролю. Порядок складання акту комплексної ревізії, 

вимоги до акту. Підготовка проекту рішення за матеріалами ревізії. Контроль 

виконання рішень за матеріалами ревізії, форми контролю виконання рішень. 

Облік проведеної контрольно-ревізійної роботи.). 

Тема 3. Оформлення результатів перевірки фінансово-господарської 

діяльності підприємства (Винесення висновків за матеріалами перевірки і 

прийняття заходів щодо усунення виявлених перевіркою порушень і недоліків. 

Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами державної 

контрольно-ревізійної служби. Звіт про контрольно-ревізійну роботу та подання 

термінових донесень за виявленими порушеннями фінансової дисципліни). 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Контроль операцій з обліку активів, 

зобов’язань та власного капіталу 
 

Тема 4. Контроль грошових коштів (Завдання, джерела інформації, 

нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у каси. Перевірка 

збереження касової готівки. Організаційна робота по перевірці фактичної 
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наявності касової готівки. Перевірка касових операцій. Перевірка дотримання 

касової дисципліни. Завдання і джерела ревізії операцій на поточному, 

валютному та інших рахунках у банку. Прийоми й методи викриття зловживань 

і порушень. Перевірка операцій по розрахунках акредитивами і чеками. Перевірка 

операцій з векселями. Перевірка грошових коштів у дорозі). 

Тема 5. Контроль основних засобів та нематеріальних активів (Завдання, 

джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю. Перевірка 

фізичного стану та збереження основних засобів. Перевірка використання 

основних засобів. Перевірка надходження основних засобів: доцільність 

придбання, своєчасність і повнота оприбуткування, правильність визначення 

первісної вартості. Перевірка вибуття основних засобів: реалізація, 

безкоштовна передача, списання застарілих та неефективних для подальшого 

використання). 

Тема 6. Контроль товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) (Завдання, 

джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю. Перевірка 

наявності та збереження ТМЦ. Контроль надходження ТМЦ: своєчасність і 

повнота оприбуткування, обґрунтування і законність списання природного 

убутку та нестачі ТМЦ під час перевезення. Перевірка правильності формування 

та розподілу транспортно-заготівельних витрат. Контроль вибуття ТМЦ: 

реалізація на сторону, внутрішнє переміщення, відпуск у переробку, відпуск на 

виробництво. Контроль обґрунтованості норм витрат матеріалів, дотримання 

встановленого порядку зміни норм, правильності обчислення фактичної 

собівартості витрачених на виробництво матеріалів. Контроль малоцінних та 

швидкозношуваних предметів). 

Тема 7. Контроль використання трудових ресурсів та розрахунків з оплати 

праці (Завдання, джерела інформації, нормативні акти, напрямки контролю. 

Ревізія виконання плану по праці. Перевірка правильності  нарахування та 

використання фонду оплати праці. Перевірка штатів та посадових окладів. 

Контроль розрахунків з робітниками і службовцями: реальність заборгованості, 

достовірність депонованих сум. Методичні прийоми для викриття можливих 

порушень і зловживань). 

Тема 8. Контроль розрахункових і кредитних операцій  (Завдання, джерела 

інформації, нормативні акти та напрямки контролю. Контроль розрахунків з 

підзвітними особами. Перевірка розрахунків з постачальниками та  покупцями, з 

дебіторами і кредиторами. Контроль розрахунків з бюджетом і 

позабюджетними коштами. Методика виявлення можливих порушень і 

зловживань. Перевірка операцій по претензіях і  відшкодуванню матеріальних 

втрат. Контроль доцільності й обґрунтованості отримання та своєчасності 

погашення довгострокових та короткострокових позик.  Методика виявлення 

можливих порушень і зловживань). 

Тема 9. Контроль власного капіталу (Завдання, джерела інформації, 

нормативні акти та напрямки контролю. Перевірка законності й 

обґрунтованості формування та використання капіталу, резервів та коштів 

цільового призначення). 
 



5 

 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Контроль фінансово-господарської 

діяльності підприємства, обліку і звітності та внутрішньогосподарського 

контролю на ньому 
 

Тема 10. Контроль виробництва й собівартості продукції  та її реалізації 

(Завдання, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю. 

Перевірка виконання плану виробництва продукції: планування асортименту і 

номенклатури, можливості виробничих потужностей, обсягів, якості, захисту 

навколишнього середовища, прибутковості продукції, резервів виробництва. 

Контроль собівартості продукції: сукупність затрат, їх структура, реальність 

величини незавершеного виробництва, достовірність виробничої і повної 

собівартості, планування та законність формування поза виробничих затрат, 

методи обліку й методи калькулювання собівартості – їх раціональності виробу 

та застосування. Внутрішній контроль за формуванням затрат і собівартістю 

продукції. Методика виявлення можливих порушень і зловживань. Завдання, 

джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю. Перевірка 

обґрунтованості плану реалізації продукції. Достовірність облікових показників 

реалізації продукції. Резерви збільшення обсягів реалізації. Методика викриття 

можливих порушень і зловживань). 

Тема 11. Контроль результатів діяльності (Контроль фінансового стану 

підприємства: забезпеченість власними оборотними коштами; 

платоспроможність; стан дебіторської і кредиторської заборгованості; 

використання оборотних коштів; ліквідність балансу; стан матеріальних 

запасів. Методика виявлення можливих порушень і зловживань). 

  Тема 12. Перевірка стану бухгалтерського обліку і звітності (Завдання, 

джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю. Перевірка 

реальності балансу, тотожності синтетичного й аналітичного обліку. 

Планування розвитку та вдосконалення обліку; раціональність вибору форми й 

методів обліку; ступінь централізації та автоматизації обліку; 

документооборот; кадри працівників обліку, їх кваліфікація, нормативно-правове 

забезпечення та умови праці; правильність розподілу посадових обов’язків, 

наявність і реальність посадових інструкцій; забезпеченість бланками 

первинного обліку; стан архіву).   

Тема 13. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю (Завдання, 

джерела інформації, нормативні акти та напрямки перевірки. Об’єкти й 

суб’єкти внутрішньогосподарського контролю. Тематичні перевірки діяльності 

структурних підрозділів, їх якість. Планування діяльності внутрішніх 

контролерів. Ефективність превентивних заходів по попередженню недоцільних 

затрат, недоліків і зловживань. Наявність положення про організацію 

внутрішньогосподарського контролю, ефективність контролю в цілому по 

підприємству). 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо- 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п ла

б 

інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

Теоретичні основи і принципи організації контролю в Україні 

Тема 1. Нормативна та 

законодавча база 

організації контролю в 

Україні 

6 2 2 – 1 2 7 0,5 0,5 – 6 6 

Тема 2. Організація, 

планування, методи й 

техніка контрольно-

ревізійної роботи 

6 2 2 – 1 2 7 0,5 0,5 – 6 6 

Тема 3. Оформлення 

результатів перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємства 

6 2 2 – 1 2 8 1 1 – 6 6 

Всього за змістовим 

модулем 1 
18 6 6 – 3 6 22 2 2 – 18 18 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Контроль операцій з обліку активів, зобов’язань та власного капіталу 

Тема  4.  Контроль 

грошових коштів 
7 1 2 – 2 4 7,5 0,5 1 – 8 6 

Тема  5.  Контроль 

основних засобів та 

нематеріальних активів 

7 1 2 – 2 4 7,5 0,5 1 – 8 6 

Тема  6. Контроль 

товарно-матеріальних 

цінностей 

8 2 2 – 2 4 7,5 0,5 1 – 8 6 

Тема 7. Контроль 

використання трудових 

ресурсів та розрахунків 

з оплати праці 

8 2 2 – 2 4 7,5 0,5 1 – 8 6 

Тема 8. Контроль 

розрахункових і 

кредитних операцій 

12 2 4 – 2 6 8 1 1 – 8 6 

Тема 9. Контроль 

власного капіталу 
8 2 2 – 2 4 8 1 1 – 8 6 

Всього за змістовим 

модулем 2 
50 10 14 – 12 26 46 4 6 – 48 36 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, обліку і 

звітності та внутрішньогосподарського контролю на ньому 

Тема 10. Контроль 

виробництва й 

собівартості продукції  

та її реалізації 

4 1 1 – 1 2 12 2 – – 1 10 

Тема 11. Контроль 

результатів діяльності 
6 1 1 – 4 4 10 – – – 1 10 

Тема 12. Перевірка 

стану бухгалтерського 

обліку і звітності 

6 1 1 – 4 4 10   – 1 10 

Тема 13. Перевірка 

стану внутрішньогос- 

подарського контролю 

6 1 1 – 4 4 20   – 2 20 

Всього за змістовим 

 модулем  3 
22 4 4 – 13 14 52 2 – – 5 50 

УСЬОГО ГОДИН 90 20 24 – 28 46 120 8 8 – 71 104 

                                                                   

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 
Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія грошових коштів” 

2 
1 

2 

Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія основних засобів та нематеріальних 

активів” 

 

2 1 

3 
Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія ТМЦ” 

 

4 
1 

4 

Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія використання трудових ресурсів та 

розрахунків з оплати праці” 

 

2 1 

5 
Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія розрахункових і кредитних операцій” 

 

4 
1 

6 

Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія виробництва й собівартості продукції 

та її реалізації” 

 

2 1 

7 
Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „ Ревізія результатів діяльності” 

 

2 
1 

8 
Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Ревізія власного капіталу” 

 

2 
1 
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9 

Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Перевірка стану бухгалтерського обліку і 

звітності” 

 

2  

10 

Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Перевірка стану внутрішньогосподарського 

контролю” 

 

2  

ВСЬОГО 24 8 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Опрацювання лекційного матеріалу  7 3 

2 Підготовка до лабораторних  занять 7 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
4 10 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
28 71 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 46 104 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1. Підготуватися до практичного заняття № 1: 

 Вивчити тему «Ревізія грошових коштів», щоб розв’язати задачі за темою 

та відповісти на такі запитання: 

–  Які функціональні задачі внутрішнього контролю готівково –

розрахункових операцій? 

–  Які   функціональні   задачі   внутрішнього   контролю   операцій із 

запасами підприємства? 

–  Законодавча та нормативна база перевірки? 

–  Що передбачає перевірка якості інвентаризаційної роботи щодо запасів? 

 

2. Підготуватися до практичного заняття № 2: 

 Вивчити тему «Ревізія основних засобів та нематеріальних активів», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

–  Інформаційна база, напрямки та послідовність необоротних активів 

підприємства та облікової політики? 

–  Методика  та  основні  етапи перевірки необоротних активів підприємства 

та облікової політики? 

–  Які є доказові джерела інформації з перевірки необоротних активів і 

капітальних інвестицій? 

– Як здійснити перевірку права власності на необоротні активи? 
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3. Підготуватися до практичного заняття № 3: 
 

Вивчити тему «Ревізія ТМЦ», щоб розв’язати задачі за темою та відповісти на 

такі запитання: 

–  Охарактеризуйте об’єкти контролю виробничих запасів? 

–  Охарактеризуйте основні інформаційні потоки облікової інформації з руху 

виробничих запасів. 

–  В якому документі відображають встановлені розбіжності в різних реєстрах 

обліку щодо інформації про випробними запаси? 

–  Як провести перевірку стану збереження запасів? 

–  Які типові помилки і порушення з обліку запасів Ви знаєте? 
 

4. Підготуватися до практичного заняття № 4: 
 

 Вивчити тему «Ревізія використання трудових ресурсів та розрахунків з 

оплати праці», щоб розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

–  Які функціональні задачі внутрішнього контролю дотримання трудового 

законодавства? 

–  Законодавча та нормативна база перевірки розрахунків з оплати праці? 

–  Дайте характеристику основоположних принципів бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності. 

–  Визначить основні вимоги до наказу про облікову політику як 

нормативного документа аудиту. 
 

5. Підготуватися до практичного заняття № 5: 
 

Вивчити тему «Ревізія розрахункових і кредитних операцій», щоб розв’язати 

задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

–  Інформаційна база, напрямки та послідовність перевірки контролю 

готівково – розрахункових операцій? 

–  Які критерії визнання активом дебіторської заборгованості? 

–  Які Ви знаєте найтиповіші помилки та факти обману бухгалтерів щодо 

безготівкових розрахунків? 
 

6. Підготуватися до практичного заняття № 6: 
 

Вивчити тему «Ревізія виробництва й собівартості продукції та її 

реалізації», щоб розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

–  Завдання і джерела ревізії собівартості робіт і послуг? 

–  Ревізія собівартості продукції, робіт і послуг? 

–  Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат? 

  

7.  Підготуватися до практичного заняття № 7: 
 

Вивчити тему «Ревізія результатів діяльності», щоб розв’язати задачі за 

темою та відповісти на такі запитання: 

–  Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства? 

–  Ревізійний контроль використання оборотних коштів? 
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8.  Підготуватися до практичного заняття № 8: 
 

Вивчити тему «Ревізія власного капіталу», щоб розв’язати задачі за темою та 

відповісти на такі запитання: 

–  Завдання та об’єкти ревізії власного капіталу? 

–  Контроль і ревізія статутного і пайового капіталу? 

–  Контроль і ревізія додаткового та резервного капіталу? 

–  Контроль і ревізія нерозподіленого прибутку? 

–  Контроль і ревізія вилученого та неоплаченого капіталу? 
 

9.  Підготуватися до практичного заняття № 9: 
 

Вивчити тему «Перевірка стану бухгалтерського обліку і звітності», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

–  Яка мета складання фінансової звітності? 

–  З чого складається формальна перевірка звітності? 

–  Як ви розумієте аналітичну перевірку звітності, її завдання? 

–  Для чого складають порівняльний баланс? 

–  Як провести аналіз платоспроможності й фінансової стійкості 

підприємства? 

–  Як провести аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу 

підприємства? 

–  Як перевірити правильність показників балансу? 
 

10.  Підготуватися до практичного заняття № 10: 
 

Вивчити тему «Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

–  Контрольні процедури внутрішньогосподарського контролю? 

–  Методи та методичні прийоми контролю? 

–   Система бухгалтерського обліку як основа внутрішньогосподарського 

контролю? 

–  Основні елементи середовища внутрішньогосподарського контролю? 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання з окремих тем дисципліни. 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 
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Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування за такими 

запитаннями: 

Контроль залишкових знань студентів здійснюється за допомогою тестового 

опитування з дисциплін «Фінансовий облік» та «Бухгалтерський облік». 

                                                                        

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  
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Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-й семестр (10-й) 

Змістовий модуль 1–   Теоретичні основи і принципи організації контролю в 

Україні 

Робота на лекціях  4 8  3   12 24 1 4 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
− − −  − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
4 8 3 12 24 1 4 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 /9 

4 

/10 
 1 2 4 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 1/ 

9 

2/ 

14  
 4  4 8  1  9 14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 60   35    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

25/

20 

 30/ 

38 
–  25  30 –   20     38 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
5/5 

10/ 

10 
− 5 10 −   5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 0/2 − 0 0 − 0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2 –   Контроль операцій з обліку активів, зобов’язань та 

власного капіталу 

Робота на лекціях 2 4 5 10 20 2 4 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
- - − − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
2 4 7 14 28 3 6 12 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

2/ 

4 

4/  

6 
1 2 4 3 12 18 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
1/4 2/8 4 4 8 4 16 32 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 60  38    70 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

30/

22 

 34/ 

30 
–  30  34 –   22     30 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до вивчення курсу "Внутрішньогосподарський 

контроль" та індивідуальні завдання  [Текст]:для студентів заоч. форми навчання, 

ПДО спец. 071/Укладачі: Л.В. Іванченкова, К.В. Стасюкова. – О.:ОНАХТ, 2017. – 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 6  0 6  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3 –   Контроль фінансово-господарської діяльності 

підприємства, обліку і звітності та внутрішньогосподарського контролю на 

ньому 

Робота на лекціях  6 12  2   12 24 1 6 12 

Виконання лабораторних   

робіт 
− − −  − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
6 12 2 12 24    

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

2 

/9 

4 

/10 
 1 2 4 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

 1/ 

11 

2/ 

18  
 4  4 8  1 11 18 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 60   35    50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі  

30/

25 

 40/ 

50 
–  30  40 –   25     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
  −   −      

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
  −   −       

Оцінка за змістовий модуль 3    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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25 с. 

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу  " 

Внутрішньогосподарський контроль " [Текст]:для студентів спец. 071 усіх форм 

навчання, / Укладачі: Л.В. Іванченкова, К.В. Стасюкова. – О.:ОНАХТ, 2017. – 13 

с. 

3. Конспект лекцій з курсу " Внутрішньогосподарський контроль " для 

студентів спеціальності спец. 071 усіх форм навчання, / Укладачі: Л.В. 

Іванченкова, К.В. Стасюкова. – О.:ОНАХТ, 2017. – 80 с. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (в редакції від 

05.10.2017.) [Електронний ресурс]   - Верховна рада України. − Закон від  

16.07.1999р. № 996-ХIV. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua 

2. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні (в редакції від 21.12.2017р.) [Електронний ресурс]   - Верховна рада 

України. − Закон від  16.10.2012р. № 5463-VI. − Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua  

3. Про затвердження Положення про Державну аудиторську в Україні (в 

редакції від 22.11.2017р.) [Електронний ресурс]   - Кабінет міністрів України. − 

Постанова від  03.02.2016р. № 43. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua  

4. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і 

ревізія – Житомир: ЖІТІ, 2002.  

5. Мурашко В.М. Контроль і ревізія. Навчальний посібник.-2-е вид., 

перероб. та доповн.-К: ЦУЛ,2003. 

6. Романів М.В., Хом’як Р. Л., Мороз А.С., Гресик В.В.  Контроль і 

ревізія. Навчальний посібник. – Львів:  „Інтелект-Захід”, 2001.  

7. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. – 4-е вид., стереотипне – К.: Знання-

Прес. – 2002. 

Допоміжна 

1. Інструкція „Про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій 

органами Державної податкової служби” затверджена наказом Державної 

податкової адміністрації України 20.04.95 р. №28 та зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 20.04.95 №127/663 зі змінами та доповненнями. 

2. Інструкція „Про порядок стягнення коштів та застосування фінансових 

санкцій органами державної контрольно-ревізійної служби”, затверджена наказом 

ГоловКРУ України від 3 липня 1998 р. №130. 

3. Наказ Державної податкової адміністрації України „Про організацію 

контрольно-ревізійної роботи” №356 від 25.09.97 р. 

4. Положення про зупинення операцій платників податків на рахунках в 

установах банків, інших фінансово-кредитних установах. Затверджено наказом  

Державної податкової адміністрації України від 23.03.98 р. №191. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23.09.98 р. За №593/3033. 

5. Положення про порядок розгляду скарг платників податків, затверджене 
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наказом Державної податкової адміністрації України від 03.03.98 №93. 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.03.98 р. за №176/2616. 

6. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок. Затверджено наказом 

Державного комітету України з питань розвитку підприємства від 10.08.98 р. 

№18. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.10.98 р. за №619/3059. 

7. Порядок звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій 

заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна. 

Затвердження постановою КМУ від 22.06.98 р. №941. 

8. Порядок надання органам ДПА інформації про наявність і рух коштів на 

рахунках клієнтів (на вимогу) та інформації про здійснення  разових операцій у 

великих розмірах. Затверджено  наказом ДПАУ від 27.08.98 р. №415. 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.10.98 р. за №650/3090. 

9. Про організацію контрольно-перевірочної роботи. Наказ Державної 

податкової адміністрації України від 25.09.97 р. №356. 

10. Розпорядження Державної податкової адміністрації України „Про 

посвідчення на перевірку” №89-р від 20.05.97 р. 
 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, 

ауд. А-301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

6) http://buhgalter911.com/ 
 

 

http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/

	При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання з окремих те...

