
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.2 

2.2. Назва. Внутрішньогосподарський контроль. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ходаківська Л. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

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, 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. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Теоретичні основи внутрішньогосподарського контролю. Організація, 

планування, методи і прийоми внутрішньогосподарського контролю. 

Оформлення та реалізація матеріалів внутрішньогосподарського контролю. 

Контроль за збереженням і використанням природних ресурсів. Контроль за 

раціональним використанням трудових ресурсів. Контроль за збереженням і 

використанням матеріальних ресурсів. Контроль за збереженням та 

раціональним використанням фінансових ресурсів. 

Внутрішньогосподарський контроль виробничої діяльності. 

Внутрішньогосподарський контроль інвестиційної діяльності. 



Внутрішньогосподарський контроль операцій з поставок і реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 p. 

№ 436-IV / Верховна Рада України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата 

звернення 07.05.2019). 

2. Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О. 

Внутрішньогосподарський контроль: навчальний посібник. К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. 496 с. 

3. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та 

організація: монографія. К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2008. 491 с. 

4. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. 

№ 2755-VІ / Верховна Рада України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата 

звернення 10.05.2019). 

5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів: Закон України від 23 листопада 2018 р. 

№ 2628-VIII / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2628-

19 (дата звернення 03.06.2019). 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; усні відповіді на 

практичних заняттях; розв’язування ситуацій; написання рефератів за темами 

навчальної дисципліни; складання тестів; складання кросвордів; доповіді за 

темами навчальної дисципліни; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


