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Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисципліни "Бухгалтерський
облік в управлінні підприємством"
Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок
організації на підприємствах різних організаційно-правових форм
господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх
функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх
статутних завдань та поліпшенні фінансового стану; теоретична та практична
підготовка з наукових основ організації внутрішнього контролю, його
методології; формування вмінь використання системи методів і моделей для
вивчення фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання і
виявлення та профілактики порушень.
Компетентності,
Загальні:
формування яких
- ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в
забезпечує
професійній сфері.
навчальна
- ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
дисципліна
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
- ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
- ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Спеціальні (фахові):
- СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових
розрахунків.
- СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
- СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Програмні
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
результати навчання знати:
- наукові основи організації внутрішнього контролю;
- функції, форми і завдання організації внутрішнього контролю та їх
особливості;
- нормативно-правове, методичне, інформаційне та ресурсне забезпечення
організації та здійснення внутрішнього контролю;
- особливості організації та здійснення комплексного внутрішнього контролю.
вміти:
- будувати систему внутрішнього контролю на підприємстві;
- формувати підрозділи внутрішнього контролю на підприємстві;
- розподіляти контрольні функції та оптимізувати їх виконання;
- планувати роботу підрозділів внутрішнього контролю;
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Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

- вибирати і застосовувати методи і прийоми для вирішення контрольних
завдань і процедур;
- використовувати методики внутрішнього контролю;
- розробляти заходи щодо виявлення, попередження, профілактики порушень і
сприяння реалізації результатів внутрішнього контролю.
- здійснювати контроль реалізації результатів контрольно-ревізійної
перевірки.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:
- 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.
- ПР11. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного
процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів
господарювання.
- ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту,
аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну
діяльність та господарську практику.
- ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
- ПР18. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері
теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю
та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти
пропозиції щодо їх вирішення.
Модуль 1. Наукові основи організації внутрішнього контролю
Модуль 2. Організація основних підсистем внутрішнього контролю.
Модуль 3. Організація внутрішнього контролю операційної діяльності,
збереження та використання трудових і матеріальних ресурсів.
Модуль 4. Організація внутрішнього контролю фінансових ресурсів та
ефективності діяльності.
Оцінювання модулів 1 – 3 здійснюється за результатами виконання трьох
модульних контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання модуля 4 здійснюється за результатами захисту
індивідуального завдання.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Семестрова оцінка визначається як середнє арифметичне модульних оцінок
1 – 4 модулів.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє
арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота, у тому числі при:
підготовці до аудиторних занять
підготовці до модульного контролю
виконанні курсових проектів (робіт)
виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Заходи модульного контролю
Захід семестрового контролю
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Усього
120
32
16
8
8
0
88
16
9
0
6
57
Модульні
контр.роботи,
інд. завдання
Диф. залік

Чверті
2 або 3 або 4
120
32
16
8
8
0
88
16
9
0
6
57
Модульні
контр.роботи,
інд. завдання
Диф. залік

Специфічні
засоби
навчання
Навчальнометодичне
забезпечення

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання,
специфічні засоби навчання не передбачені
Основна література:
1. Внутрішньогосподарський контроль [Текст]: навч. посібник / Н.Г. Шпанковська,
О.С. Білова, О.І. Канська; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
НМетАУ. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. - 154 с.
2. Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О. Внутрішньогосподарський
контроль. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 496 с. //
http://pidruchniki.com/1815070961779/ekonomika/vnutrishnogospodarskiy_kontrol.
3. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація:
монографія / В.П. Пантелеєв. – К.: ДП «Інформ- аналіт. агентство», 2008. – 491 с.
4. Зубчик С.М. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах: організація та
методика: дис. ... кандидата екон. наук: 08.00.09 / Зубчик Світлана Миколаївна. –
Львів, 2016. – 318 с.
5. Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: Навч.
посібник / Т.П. Сморжанюк, Т.В. Шрам, В.Є. Труш / За ред.. В.Є. Труша. – К.:
Наукова думка, 2009. – 284 с.
Додаткова література:
1. Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: монографія / Т.О. Каменська.
– К., 2010. – 499 с.
2. Майданевич П.М. Контроль і ревізія: підручник / П.М. Майданевич, Д.О.
Лазаренко. – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. – 320 с.
3. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. – 7-ме вид., перероб. і допов. / Б.Ф.Усач. –
К.: Лекціопедія, 2008. – 264 с.
4. Рогозян Л.Є., Вахлакова В.В. Ревізія і контроль: Навч. посібн. / Л.Є. Рогозян, В.В.
Вахлакова. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 209 с.

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол
№ 03-м/19-20 від 04.05.2020 р.).
Гарант освітньої програми, доцент Тетяна Акімова

3

