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ВСТУП 
 

Реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, 

затвердження нового Плану рахунків та Положень (стандартів) обліку 

зумовлюють необхідність реформування контрольно-ревізійної роботи. Такі 

атрибути ринкових відносин, як багатоманітність економіки, різноманітність 

форм власності, вільне підприємництво, роздержавлення підприємств, їх 

приватизація і корпоратизація, іноземне інвестування, вимагають використання 

різних організаційних форм контролю, удосконалення його методології. 

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення 

ефективності контрольно-ревізійної роботи» від 27 серпня 2000 передбачається 

посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, цільової і 

раціональним використанням бюджетних коштів. У зв'язку з цим значно 

зростають вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державної 

контрольно-ревізійної служби. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Мета, предмет та місце дисціпліни 

1.1.1 Мета та завчания вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями 

глибоких економічних знань, формування у них нового економічного 

мислення, адекватних ринкових відносин. Організація і постановка контрольно-

ревізійної роботи на підприємствах та організаціях. 

1.1.2 Предмет вивчення у дисципліни: пізнання предмету, методів та функцій 

працівників, зайнятих обліковим контролем. 

Навчальна дисципліна «Внутрішньогосподарський контроль» належить до 

циклу вибіркових дисциплін за напрямом 0305 – „Економіка та 

підприємництво”. 

1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Таблиця 1.1. - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

фахівця. 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо 
спирається на дану дисципліну 

Бухгалтерский облік Аудит 

Економіка підприємства Конролинг 

Фінансовий облік  

Організація виробництва  

  

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль 1. Внутрішньогосподарський контроль   (3,0 / 108) 

ЗМ 1.1 Фінансово-господарський конроль , його предмет та метод (1,0/36)  

1. Організація і методика конрольно-ревізійної роботи в умовах різних форм 

властності. 

2. Методика і техніка провірки обліковой документації під час ревізії  

ЗМ 2.1 Ревізія і контроль збереження , використання і обліку активів та 

пасивів підприємства, перевірка витрат на виробництво і собівартісті 

послуг (1,5/54) 
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1. Ревізія касових оперцій 

2. Ревізія разрахункових операцій 

3. Ревізія операцій з основними засобами, і нематеріальними активами 

підприємства 

4. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями 

5. Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість продукції 

6. Ревізія доходів і витрат підприємства 

7. Ревізія і конроль властного капіталу і забов’язань 

ЗМ 3.1 Ревізія стану бухгалтерського і фінансового обліку та фінансової 

звітності    (0,5/18) 

1. Ревізія стану бухгалтерського і фінансового обліку та фінансовій звітності  

2. Ревізія в умовах застосування ПК у обліку 

3. Научна організація котроля і ревізії 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння 
(за рівнями сформованості та 

знання) 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально –

побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 

виконавська, технічна, 
інші) 

Репродуктивний рівень 
Проникати в сутність явищ і 
процесів реального світу, 
свідомо використовувати 
наукові знання в пізнавальній 
та професійній діяльності 

Виробнича Виконавська 

Алгоритмічний рівень 
Захищати інтереси держави, 
поєднувати суспільні, 
колективні, та індивідуальні 
інтереси 

Виробнича Організаційна 

Евристичний рівень 
Урахувати соціальні аспекти 
впливу рішень, що 
приймаються на споживачів, 
місцеві спільноти 

Соціально-виробнича Управлінська 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література  

1.1. В.А Хмельницкий Ревизия и аудит Учебный комплекс.-М: Финансы и кредит, 2005 

1.2.Г.М Пупко Аудит і ревізія .-К:, КНЕУ, 2005 

1.3. Белий И.Н. Аудит и ревизия : Справочное пособие .-Минск: ООО» МИС АНТА, 2008 

1.4. Годіенко Н.І Аудит, методика і організація 2т, -Х:ХНАМГ, 2007 

1.5. Бутинец Ф.Ф Аудит .-Житомир ПП „Рута”, 2005 
 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

„Внутрішньогосподарський контроль”  

Мета вивчення: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, 

формування у них нового економічного мислення, адекватних ринкових 

відносин, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і 

приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з 

їх майбутньою практичною діяльністю. 

Предмет дисципліни: Основоположні економічні категорії економічні закони 

та принципи функціонування економічних систем. Організація і постановка 

контрольно-ревізійної роботи на підприємствах, організаціях. 

Застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. 

Аннотация  программы учебной дисциплины 

„Внутрихозяйственный контроль”  

Цель изучения: Приобретение будущими специалистами глубоких 

экономических знаний, формирования у них нового экономического 

мышления, адекватных рыночных отношений, формирование навыков 

анализировать реальные экономические процессы и принимать обоснованные 

решания по поводу экономических проблем, связанных с их будущей 

практической деятельностью. 

Предмет дисциплины: Организация и постановка контрольно-ревезионной 

службы на предприятиях и организациях.Применение знаний на практике. 

Abstract program discipline 

"Internal control " 

The purpose of the study: Acquiring future specialists deep economic knowledge, the 
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formation of their new economic thinking, adequate market economy, development 

of skills to analyze the real economic processes and make informed Rushan on 

economic issuespovyazanih their future practical work. 

 Course subjects: organization and staging control revezionnoy service at enterprises 

and organizatsiyah.Primenenie knowledge. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

«Внутрішньогосподарський контроль»  
за робочими навчальними планами заочної форми  навчання  

Призначення: підготовка 
спеціалістів 

Напрям, спеціальність 
освітньо-квалікафійний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 
Відповідних ECTS – 3 
Модулів - 1  
Змістовних модулів – 3 
Загальна кількість годин - 
108 

Галузь знань -0305 
”Економіка і підприємство” 
Спеціальність -6.030509 -
«Облік і аудит» Освітньо-
кваліфікаційний рівень 
бакалавр 

За вибором студента - Семестр - 6 
Аудиторні заняття: год. 12  
Лекції -8 год.  
Практичні- год.-4  
Самостійна робота - 96год. 
З них контольна работа -15 годин 
,підсумкововий контроль - залік 

Примітка: сідввідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи 
становитъ 33% до 67% 

 
У процесі навчання студенти отримують необходні знания під час 

проведения аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складні 

теоретичні питания та вивчення розрахункових методик винесено на розгляд i 

обговорення під час практичних занять. 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

При вивченні дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» 

студенти повинні ознайомитися з програмою дисципліни, і структурою, методами i 

формами навчання, способами i видами контролю та оцінюванням знань. 

Тематичний план дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» 

складаеться з змістовних модулів, кожен з яких поєднує в co6i відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних 

елементів дисципліни за змістом i взаемозв'язками. 

Навчальний процес здіснюеться в таких формах: лекції, практичні заняття, 

самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
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Тема 1. Організація та методика конрольно-ревізійної роботи в умовах 

різних форм властності 

Суть, завдання і функції конролю, форми і види господарського контолю, зміст 

фінансово-господпрського контролю, його цілі,Організація кр. роботи ,її стан і 

перспективи розвитку в умовах різних форм властності, організація і порядок 

проведення інвентарізації. 

Тема 2. Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії 

Техніка ревізійного дослідження документів, прийоми перевірки документів по 

суті, кримінальна експертиза документів, способи перевірки документів. 

Тема 3. Ревізія касових операцій 

Завдання, послідовність, джерела ревізії, раптова ревізія каси, контроль за 

дотриманням порядку ведення операцій з грошовою готівкою, документальна 

ревізія касовіх операцій, ревізія засобів в дорозі. 

Тема 4. Ревізія разрахункових операцій 

Ревізія розрахунків з покупцями і замовниками, ревізія розрахунків з 

підзвітними особами, ревізія розрахунків по претензіям, ревізія розрахунків по 

відшкодуванню заподіяних збитків, ревізія розрахунків з постачальниками і 

підрядчиками, ревізія розрахунків по податкам і платежам, ревізія розрахунків 

по страхованню. 

Тема 5. Ревізія операцій з основними засобами та нематериальними 

активами підприємства 

Завдання і джерела ревізії, особливості інвентаризаціі основних засобів, 

документальна ревізія основних засобів, перевірка амортизаційних відрахувань, 

ревізія нематеріальних активів 

Тема 6. Ревізія операцій з товаро-матеріальніми цінностями 

Завдання, послідовність і джерела ревізії, особливості інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей, ревізія руху і наявності товарних запасів на оптових 

складах. 
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Тема 7. Конроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість продукції 
 
Завдання, послідовність і джерела ревізії, контроль і ревізія виробництва по 
елементам витрат і калькуляційним статтям. 
 

Тема 8. Ревізія доходів та витрат підприємства 
 
Ревізія доходів і результатів діяльності підприємства, ревізія рентабільності, та 
прибутку (збитку) 
 

Тема 9. Ревізія і контроль властного капіталу та забов’язань 
 
Основні завдання ревізії власного капіталу, Джерела ревізії 
 
Тема 10. Ревізія стану бухгалтерського і фінансового обліку та фінансової 

звітності 
 
Завдання, послідовність, джерела ревізії, перевірка стану обліку і звітності 
 

Тема 11. Ревізія в умовах застосування ПК у обліку 
 
Ревізія в умовах застосування ПК у обліку 
 

Тема 12. Наукова організація контролю і ревізіі 
 
Наукова організація роботи в контрольно-ревізійному процесі 

2.3. Розподіл годин за модулями і змістовими модулями та форми 

навчальної роботи студента 

Таблиця 2.1. - Розподіл годин за модулями і змістовими модулями 

(заочне навчання) 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та 
змістові модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль 3,0/108 8 4 - 96 

ЗМ 1.1 1,0/36 1 - - 32 

ЗМ 2.1 1.5/54 6 4 - 32 

ЗМ 3.1 0,5/18 1 -  32 
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Таблиця 2.2. – Розподіл часу лекційного курсу 

Кількість годин 
за 

спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, 
абревіатура) 

Зміст 

6.030509 ОІА 

ЗМ 1.1 Фінансово-господарський контроль, його предмет та 
метод 

1 

1. Організація та методика конрольно-ревизійної роботи в умовах 
різних форм властності. 

0.5 

2 Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії 0.5 

ЗМ 2.1 Ревізія і контроль збереження, використання і облік 
активів та пасивів підприємства, перевірка витрат на 

виробництво і собівартысть послуг 
6 

3 Ревізія касових операцій 0.5 

4 Ревізія разрахункових операцій 1 

5. Ревізія операцій з основними засобами.та нематериальними 
активами підприємства 0.5 

6 Ревізія операцій з товаро-матеріальніми цінностями 1 

7. Конроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість продукції 2 

8 Ревізія доходів та витрат підприємства 0.5 

9. Ревізія і контроль власного капіталу та забов’язань 0.5 

ЗМ 3.1 Ревізія стану бухгалтерського та фінансового обліку та 
фінансової звітності 1 

10 Ревізія стану бухгалтерського і фінансового обліку та фінансової 
звітності 

0.5 

11 Ревізія в умовах застосування ПК у обліку 0.5 

12 Научна організація контролю і ревізіі  

РАЗОМ: 8 
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Табліця 2.3. – Розподіл часу практичних занять 

Кількість годин 
за 

спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, 
абревіатура) 

Зміст 

6.030509 ОІА 

ЗМ 1.1 Фінансово-господарський контроль, його предмет та 
метод 

_- 

1. Організація та методика конрольно-ревизійної роботи в умовах 
різних форм властності. 

_ 

2 Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії. _ 

ЗМ 2.1 Ревізія і контроль, збереження, використання і облік 
активів та пасивів підприємства перевірка витрат на 

виробництво і собівартість послуг 
4 

3 Ревізія касових операцій 0.5 

4 Ревізія разрахункових операцій 1 

5. Ревізія операцій з основними засобами.та нематериальними 
активами підприємства 0.5 

6 Ревізія операцій з товаро-матеріальніми цінностями  

7. Конроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість продукції 1 

8 Ревізія доходів та витрат підприємства 0.5 

9. Ревізія і контроль властного капіталу та забов’язань 0.5 

ЗМ 3.1 Ревізія стану бухгалтерського та фінансового обліку та 
фінансової звітності 

_ 

10 Ревізія стану бухгалтерського і фінансового обліку та фінансової 
звітності 

_ 

11 Ревізія в умовах застосування ПК у обліку _ 

12 Научна організація контролю і ревізіі  

РАЗОМ: 4 
 

2.4. Розподіл годин самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 

навичок  роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування підприємства 

та його структурних підрозділів. 
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Таблиця 2.4. – Розподіл часу самостійної навчальної роботи студентів 
 

Форми самостійної роботи Кількість годин 
6.030509 ”Облік і аудит” 

Вивчення теоретичних питань та підготовка 

до поточного та підсумкого контролю, 

виконяння контрольної роботи 

96 

15 

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Види і засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) 

МОДУЛЬ. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Виконання котрольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях 

ЗМ 2.Виконання котрольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях 
ЗМ 3.Виконання котрольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях 

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 
Котрольна робота з 10 варіантів 

залік 

2.6. Методи та критерії оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 

� поточний контроль зі змістових модулів; 

� складання екзамену. 

 Оцінка знань студентів з дисципліни ”Внутрішньогосподарський 

контроль” здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом 

ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного потокового контролю на 

аудиторному занятті  відповідності до його форми (лекційної, практичної). 

 Підсумковою оцінкою потокового контролю є оцінка за модулем, тобто 

реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 

 Навчальним планом з дисципліни “Внутрішньогосподарський контроль” 

передбачено складання заліку. Для оцінювання знань використовують 

чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Порядок здійснення потокового оцінювання знань студентів. 



 15 

 Поточне оцінювання знань студентів здійснюєтьсяв годину проведення 

практичних занятьі має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Об’єктами потокового контролю є: 

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування зайнять; 

- виконання завдань на практичних заняттях; 

- виконання завдань потокового контролю. 

 Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 

системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 

студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (таблиця. 2.5). 

При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх якості й 

самостійності. 

 Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його 

для вирішення практичної ситуації і проводитися  вигляді письмового 

контролю (контрольна робота за білетами або тестування за вибором студента). 

 Поточний контроль проводитися  письмовій формі двічі по закінченню 

шкіряного зі змістових модулів після того як розглянуто теоретичний матеріал 

та проведені практичні завданняв межах шкіряного з двох ЗМ. 

Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна 

(теоретична) і практична частини (розрахункові завдання). Для цього білети для 

проведення потокового контролю мають два теоретичні запитання та 

розрахункове завдання. Може бути також використано тестове завдання – за 

вибором студентів. 

 Знання оцінюється за 4-бальною системою за національною шкалою 

(контрольна робота) або за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові 

завдання) (таблиця. 2.5). 

 Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до екзамену є 

позитивні оцінки з потокового контролю знань за змістовими модулями. 
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 Екзамен здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами, 

які містять два теоретичних питання і розрахункове завдання, або за 

підсумковим тестовим завданням (за вибором студента), що дає можливість 

здійснити оцінювання знань студента з усієї дисципліни 

«Внутрішньогосподарський контроль». 

 Екзаменаційні відповіді за білетами оцінюються за 4-бальною системою 

за національною шкалою, тестові завдання - за 100-бальною системою 

оцінювання за шкалою ECTS. У обох випадках оцінки згідно з методикою 

переведення показників успішності знань студентів перекладаються  відповідну 

систему оцінювання (таблиця. 2.5). 

Табліця 2.5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 

студентів. 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Візначення назви за шкалою 
ECTS 

ECTS 
оцінка 

% набраних 
балів 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне 
виконання лише з 

незначними помилками 
А 

більше 90 – 
100 

Дуже добре – вище 
середнього рівня з кількома 

помилками 
У 

більше 80 – 90 
включно 

ДОБРЕ 
Добре –  загальному 

правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

З 
більше 70 – 80 

включно 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

D 
більше 60 – 70 

включно 
ЗАДОВІЛЬНО Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні 
критерії 

Е 
більше 50 – 60 

включно 

Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 

перездати тест 
FX* 

більше 26 – 50 
включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота з 

повторним вивченням 
змістового модуля 

F** 
від 0 – 25 
включно 

 

* з можливістю повторного складання. 

** з обов’язковим повторним курсом 
 

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 
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Оцінку „відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 

відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 

отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 

документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 

знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „добре”. Теоретічні запитання розкрито повністю, програмний 

матеріал викладено у відповідності до вимог. Практічне завдання виконано 

взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно”. Теоретічні запитання розкрито повністю, проте при 

викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 

практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 

матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „незадовільно”. Теоретічні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думання на 

елементарному рівні. 

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 

Таблиця 2.6 – Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні опису Інтернет адреси ЗМ, де 
застосовується 

1 2 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники інші видання) 

1.1 В.А Хмельницький Ревизия и аудит .учебний комплес.-М: Финансы и 
кредит, 2005 

1, 2, 3 

1.2 Г.М Пупко Аудит і ревізія .-К: КНЕУ, 2005 1, 2, 3 
1.3 Гордіенко Н.І Аудит, методика і організація 1,2 т .-Х: ХНАМГ , 2007 1, 2, 3 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет) 

2.1.Белий И.Н Аудит и ревизия: справочное пособие .-Минск : «ОООМИС 

АНТА, 2008 
1, 2,3 

2.2. Бутинец Ф.Ф Аудит.-Житомир:ПП Рута”, 2005 1, 2,3 
2.3. Цифровий репозиторій ХНАМГ: 

       http://www.ksame.kharkov.ua 
1, 2, 3  
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Продовження табл. 2.5 
1 2 

3. Методичне забезпечення 

3.1 Конспект лекції з дисципліни „Внутрішньогосподарський контроль» (для студентів 3 

курсу заочної форми навчання освітньо-квалікаційнрго рівня бакалавр, галузь знань 0305 

”економіка і підприємництво„ напрям 6.030509 ”облік і аудит”ст. викл. Жемеренко О.В. 

3.2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „ 

Внутрішньогосподарський контроль» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 

освітньо-квалікаційнрго рівня бакалавр, галузі знань 0305 ”економіка і підприємництво„ 

напрям 6.030509 ”облік і аудит”ст. викл Жемеренко О.В. 

 4. Ресурсы интернет 

4.
1 

Цифровий репозиторій ХНАМГ: http://eprints.ksame.kharkov.ua. 
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