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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:4 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 8 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сучасний стан економіки України характеризується наявністю певних 

кризових явищ: знеціненням національної валюти, занепадом промислових 

підприємств, банкрутством великої кількості господарюючих суб’єктів та 

фінансово-кредитних установ. За таких умов виникає гостра потреба в дієвому 

важелі, здатному вплинути на стабілізацію економічної ситуації в країні. 

Водночас саме контроль виступає основним джерелом інформації про дійсний 

фінансовий стан окремого підприємства, резерви його діяльності та про 

можливі випадки шахрайства.  

Ефективність реалізації фінансової політики залежить від багатьох 

чинників, серед яких особлива роль належить фінансовому контролю. Саме він 

забезпечує зворотний зв’язок між наміченими і досягнутими результатами. 

Тому освоєння дисципліни «Теорія контролю» є важливим для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Метою дисципліни «Теорія контролю» є формування системи 

теоретичних і практичних знань і навичок з контролю, організації та 

проведення контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, ознайомлення з теоретичними засадами контролю. 

Завданнями дисципліни «Теорія контролю» є: 

- ознайомлення студентів з основними принципами фінансового контролю; 

- вивчення функцій та завдань контролю; 

- дослідження поняття «предмет» та  «об’єкт» економічного контролю у 

широкому та вузькому значенні, здійснити характеристику  об’єктів  за 

основними ознаками з подальшою можливістю їх різностороннього вивчення; 

- дослідження основних ознак загальної класифікації економічного 

контролю з можливістю подальшої розробки методології контролю; 



- вивчення суб’єктів економічного контролю з точки зору рівнево-

організаційних форм та відношення до суб’єкта господарювання, їх 

повноваження та функції; 

- дослідження основних ознак загальної класифікації економічного 

контролю з можливістю подальшої розробки методології контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Бухгалтерський облік», «Інформаційні 

системи і технології в обліку, аналізі та аудиті» «Економіка підприємства», 

«Фінансовий облік», «Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз 

господарської діяльності». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

Знання про: 

− економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем; 

− сутність об’єктів контролю та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності; 

− особливості практики здійснення контролю діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності; 

− тенденції розвитку систем, моделей і методів контролю на 

національному рівні з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві. 

Уміння:  

− здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування; 

− застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків; 

− володіти методичним інструментарієм контролю господарської 

діяльності підприємств. 

Комунікація:  

− показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;  

− використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у контрольній 

сфері;  

− оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації 

державною мовами; 

−  взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що 

стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері 

навчання; 



− донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного 

розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності.  

Автономність та відповідальність: 
− відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;  

− управління комплексними діями або проектами;  

− відповідальність та професійний розвиток окремих осіб та/або груп 

осіб;  

− здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; 

− організація професійної діяльності або навчання в умовах 

непередбачуваних змін;  

− покращення результатів власної діяльності і роботи інших; 

− здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Концептуальні 

засади 

фінансового 

контролю в 

Україні 

4 2 2    6 4 2 2    10 

2 Суб’єкти 

фінансового 

контролю та їх 

функції 

4 2 2    6 4 2 2    10 

3 Види, форми та 

методи контролю: 

системний підхід 

4 2 2    6 4 2 2    10 

4 Організація 

фінансового 

контролю 

4 2 2    6       10 

5 Податковий 

контроль у 

системі 

фінансового 

контролю в 

Україні 

8 4 4    12       10 

6 Правові засади 

банківського 

контролю в 

4 2 2    6       10 



Україні 
7 Особливості 

здійснення 

валютного 

контролю в 

Україні 

4 2 2    6       10 

8 Загальні засади 

здійснення 

недержавного 

фінансового 

контролю в 

Україні 
 

4 2 2    6       12 

9 Державний аудит 

суб'єктів 

господарювання в 

Україні 

6 4 2    10       12 

10 Міжнародний 

досвід здійснення 

фінансово 

контролю 

4 2 2    6       12 

 МКР 2  2    2       2 

Разом:120 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1. Концептуальні засади фінансового контролю в Україні 

Поняття, сутність і роль державного фінансового контролю в системі  

державного регулювання економіки. Предмет та об’єкти державного 

фінансового контролю. Принципи організації і здійснення державного 

фінансового контролю. Історія розвитку та місце контролю в економіці 

України. Контроль як функція системи управління підприємством. 

 

Тема 2. Суб’єкти фінансового контролю та їх функції 

Суб’єкти державного фінансового контролю. Визначення суб’єктів 

фінансового контролю. Права і обов’язки суб’єктів контролю. Відповідальність 

за порушення законодавства. Функціональний розподіл суб’єктів фінансового 

контролю.  

 

Тема 3. Види, форми та методи контролю: системний підхід 

 Види, методи та форми державного фінансового контролю. 

Методологічне обґрунтування виду державного фінансового контролю. 

Взаємозв’язок форм державного фінансового контролю. Методичний 

інструментарій контролю. 



 

Тема 4. Організація фінансового контролю 

 Термінологія і планування заходів державного фінансового контролю. 

Поняття контрольного заходу. План контрольних заходів. Документування 

результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх 

опрацювання та використання. Організація, виконання, документування 

результатів і формування матеріалів контрольних заходів. Порядок їх 

опрацювання й виконання.  

 

Тема 5. Податковий контроль у системі фінансового контролю в Україні 

Суть податкового контролю та його організація. Нормативно-правова 

база, основні напрями та послідовність перевірки розрахунків платників 

податків з бюджетом. Перевірка розрахунків за податком на додану вартість. 

Контроль нарахування та сплати податку на прибуток. Особливості 

податкового контролю в умовах спрощеної системи оподаткування. Контроль 

розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами за іншими 

податками та зборами. Фінансові санкції за порушення податкового 

законодавства щодо звітності підприємства.   

 

Тема 6. Правові засади банківського контролю в Україні 

Зміст банківського контролю. Основні принципи та система банківського 

контролю. Мета банківського регулювання й нагляду. Заходи впливу за 

порушення банківського законодавства. Нормативно-правові акти 

Національного банку. Форми здійснення банківського контролю Національним 

банком України.  

 

Тема 7. Особливості здійснення валютного контролю в Україні 

  Валютний контроль в Україні. Джерела валютного регулювання. Функції 

валютного контролю. Валютні відносини. Зовнішньоекономічні відносини. 

Загальні засади валютного контролю. Режим валютного регулювання та 

валютного контролю. Валютні операції як об’єкт валютного контролю. 

Класифікація валютних операцій. Контрольні повноваження суб’єктів 

валютного контролю. 

 

Тема 8. Загальні засади здійснення недержавного фінансового контролю в 

Україні 

Фінансовий аудит як вид незалежного фінансового контролю. Теоретичні 

засади внутрішнього фінансового контролю діяльності підприємств. Публічний 

фінансовий контроль. Ознаки недержавного фінансового контролю. Критерії 

розмежування між державним і недержавним фінансовим контролем. Склад та 

ознаки недержавного фінансового контролю.  

 

Тема 9. Державний аудит суб'єктів господарювання в Україні 

 Державний фінансовий контроль. Суб’єкти господарювання державного 

сектору економіки. Державний фінансовий аудит. Операційний аудит. Порядок 

проведення ревізії. Суб’єкти управління об’єктами державної власності. .  



 

Тема 10. Міжнародний досвід здійснення фінансово контролю 

 

 Державний фінансовий контроль у розвинених країнах. Особливості 

незалежного аудиту в зарубіжних країнах. Міжнародний досвід здійснення 

фінансового контролю.   

 

 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 

Тема 1. Концептуальні засади фінансового контролю в Україні 

Тема 2. Суб’єкти фінансового контролю та їх функції 

Тема 3. Види, форми та методи контролю: системний підхід 

Тема 4. Організація фінансового контролю 

Тема 5. Податковий контроль у системі фінансового контролю в Україні 

Тема 6. Правові засади банківського контролю в Україні 

Тема 7. Особливості здійснення валютного контролю в Україні 

Тема 8. Загальні засади здійснення недержавного фінансового контролю в 

Україні 

Тема 9. Державний аудит суб'єктів господарювання в Україні   

Тема 10. Міжнародний досвід здійснення фінансово контролю 

  
5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20 

2. Підготовка до семінарських занять 10 20 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

2 2 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

10 10 

5. Виконання тестових завдань  10 10 

6. Участь у конференції з публікацією тез або 

підготовка рефератів 

10 15 

7. Робота з інтернет-ресурсами 3 3 

8. Огляд наукової літератури 2 3 

9 Проходження курсів  15 20 

 Всього 72 108 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Реферат – найпростіший вид наукової праці, яка має вид стислого 

викладу у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, 

включає огляд відповідних інформаційних джерел. 

Як результат завдання самостійної роботи студентів молодших курсів 

найчастіше використовують інформативний реферат - короткий виклад змісту 



одного або декількох документів з певної теми, що найповніше розкриває зміст 

документу (документів), основні теоретичні та фактичні відомості.  

 Розширений або  оглядовий (багато джерельний) реферат містить 

відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з 

однієї теми, викладені у вигляді зв’язного тексту.  

 Структуру реферату визначає декілька факторів, серед яких 

превалюючим є специфіка опрацьованих інформаційних джерел. Реферативний 

огляд наукової літератури на певну тему повинен складатися з таких 

структурних компонентів: 

 вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань; 

 основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку 

наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих 

положень, які автор вважає найважливішими; 

 висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань; 

 список використаної літератури, що допомагає зорієнтуватися у виборі 

теми та обрати шлях наукового пошуку (не менше п’яти джерел). 

 При підготовці реферату обов’язково слід враховувати: 

 реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло 

розкриває зміст роботи; 

 обсяг реферату має становити не менше, ніж 15 сторінок формату А4 з 

1,5-ним інтервалом і розміром шрифту 14; титульна сторінка 

оформлюється з дотриманням правил нормативних документів; 

 підготовка реферату здійснюється за допомогою інформаційних 

технологій (він має бути набраним у текстовому редакторі відповідно до 

правил набору і вимог оформлення текстів); 

 для обчислень, побудови графіків та діаграм слід використовувати 

електронні таблиці. 

 Заслуховування рефератів відбувається під час семінарських занять або 

групових консультацій. 

Критерії оцінювання реферату 

 При  захисті реферату враховується  повнота  і   правильність розкритої 

обраної теми реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента 

застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, 

прогнозувати результати діяльності. 

Оцінка за виконання реферату виставляється в окрему колонку аудиторного 

журналу (розділ ІНДЗ). 

 

Теми рефератів: 

 

1. Історія становлення контролю як науки. 

2. Етапи розвитку контролю в Україні. 

3. Дослідження проблем контролю у працях вітчизняних економістів. 

4. Еволюція контролю як практичної діяльності. 

5. Контроль як функція управління. 

6. Економічний контроль – сутність та форми виявлення. 



7. Економічний контроль у системі наук. Зміст складових економічного 

контролю. 

8. Поняття та суть фінансового контролю. 

9. Завдання та об’єкти фінансового контролю. 

10. Суб’єкти фінансового контролю. 

11. Етапи розвитку системи державного фінансового контролю. 

12. Проблеми та перспективи розвитку державного фінансового 

контролю. 

13. Світовий досвід організації державного фінансового контролю. 

14. Фінансовий контроль у системі управління підприємством. 

15. Порушення порядка проведення податкової перевірки її учасниками: 

види порушень та відповідальність. 

16. Види порушень у сфері податкового законодавства та способи їх 

виявлення органами податкового контролю. 

17. Система принципів економічного контролю. 

18. Суб’єкти економічного контролю: надвідомчий контроль. 

19. Світовий досвід організації державного контролю. 

20. Банки та їх контрольні функції. 

21. Судові органи державного економічного контролю. 

22. Шляхи удосконалення податкового контролю. 

23. Суб’єкти економічного контролю: відомчий контроль. 

24. Суб’єкти економічного контролю: контроль власника. 

25. Господарський контроль монопольної діяльності. 

26. Органи  контролю у зарубіжних країнах. 

27. Об’єкти економічного контролю, їх класифікація. 

28. Форми та види економічного контролю. 

29. Ревізія як одна з форм економічного контролю. 

30. Загальнонаукові методичні прийоми та способи контролю. 

31. Власне методичні прийоми та способи контролю. 

32. Прийоми документального контролю. 

33. Прийоми фактичного контролю. 

34. Сучасний погляд на проблему інформаційного забезпечення 

контролю. 

35. Фактографічна інформація та її використання у процесі контролю. 

36. Податковий контроль в Україні. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань 

індивідуальної самостійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: іспит. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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