
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Теорія контролю 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   

Форма навчання:   денна, заочна 

Освітній ступінь:   молодший бакалавр , бакалавр      

Галузь знань:   для вісх галузей     

Спеціальність:   для всіх спеціальностей       

Освітня програма:         для всіх освітніх програм 

Рік навчання:   2   Семестр:    3,4   

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4  (120 год., денна 24 - лекції; 24 - семінарські;   

72 - самостійна робота.; заочна форма навчання: 6- лекції; 6 - семінарські;   108 - самостійна 

робота).; 

Мова викладання:   українська    

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Сосновський Анатолій Васильович        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор економічних наук, професор, професор  

кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: kafedra.uptd@gmail.com 
Години консультацій на кафедрі: вторник, 14.40-16.00.    

 

3. Опис та 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». 

 

4. 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. 

 

 

 



5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 
Тема № 1. Концептуальні засади фінансового контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Історія розвитку та місце контролю в економіці 

України. 

2. Контроль як функція системи управління 

підприємством. 

3. Сутність фінансового контролю, його мета, 

предмет та об’єкти, завдання, принципи. 

 

 

 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

 

 

Інтернет-ресурси 

1.  Офіційний сайт Державної 

аудиторської служби України. URL : 

https://dasu.gov.ua        

2. Офіційний сайт INTOSAI 

(International Organization of Supreme Audit 

Institutions) - Международної организації 

вищих органів аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

3. Офіційний сайт Аудиторської 

палати України. URL : 

https://www.apu.com.ua/  

4. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

5. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  
 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Історія розвитку та місце контролю в економіці 

України. 

2. Контроль як функція системи управління 

підприємством. 

3. Сутність фінансового контролю, його мета, 

предмет та об’єкти, завдання.  

4. Принципи фінансового контролю. 

5. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою відповідно 

до Навчально - методичного тренінгу з дисципліни 

«Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. В чому полягає значення вивчення історичних 

аспектів розвитку контролю? 

2. Які основні важелі впливу на розвиток контролю з 

огляду на його історичні аспекти? 

3. Які історичні особливості суспільства вплинули на 

розвиток контролю? 

4. Визначте основні етапи розвитку системи 

контролю після здобуття Україною незалежності. 

5. Розкрийте поняття «контроль» з точки зору його як 

функції системи управління підприємством. 

6. Визначите мету, предмет, об’єкти, завдання, 

методи контролю.  

7. Визначте доцільність застосування принципів 

економічного контролю. Охарактеризуйте принципи та 

порівняйте їх між собою. 

8. З якими, на Ваш погляд, науками тісно пов’язаний 

економічний контроль? 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

 

 

Тема № 2. Суб’єкти фінансового контролю та їх функції 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Визначення суб’єктів фінансового контролю 

2. Функціональний розподіл суб’єктів фінансового 

контролю 

 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Визначення суб’єктів фінансового контролю 

2. Функціональний розподіл суб’єктів фінансового 

контролю. 

3. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою відповідно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


до Навчально - методичного тренінгу з дисципліни 

«Теорія контролю». 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Інтернет-ресурси 

5. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485 

6. Офіційний сайт INTOSAI (International Organization 

of Supreme Audit Institutions) - Международної 

организації вищих органів аудиту. URL : https:// 

www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-

ISSAI/ 

7. Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon. 

rada.gov.ua 

8. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Визначте суб’єктів фінансового контролю. 

2. Надайте перелік контролюючих суб'єктів в 

залежності від рівнево-організаційної форми контролю. 

3. За якими групами можна розглядати суб'єктів 

фінансового контролю залежно від змісту й обсягу їх 

прав та обов'язків? 

4. Дайте характеристику суб’єктам зовнішнього 

контролю. 

5. Перерахуйте спеціалізовані контролюючі органи, 

які діють в Україні. 

6. Які функції виконують суб’єкти фінансового 

контролю. 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

 

 

Тема № 3. Види, форми та методи контролю: системний підхід 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Форми фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю, їх класифікація. 

3. Методи фінансового контролю. 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/con v 

Інтернет-ресурси 

5. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485 

6. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів аудиту. 

URL : https:// www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/ 

7. Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon. 

rada.gov.ua 

8. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Форми фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю, їх класифікація. 

3. Методи фінансового контролю. 

4. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою 

відповідно до Навчально - методичного тренінгу з 

дисципліни «Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дайте визначення форм контролю. 

2. В чому, на Ваш погляд, полягає необхідність 

класифікації контролю? 

3. Перерахуйте основні класифікаційні ознаки 

контролю. 

4. Які існують види фінансового контролю? 

5. Назвіть методи фінансового контролю. 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

Тема № 4. Організація фінансового контролю 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2год.): 

1. Сутність організації фінансового контролю. 

2. Планування як перший етап здійснення 

фінансового контролю. 

3. Дослідження діяльності господарюючого 

суб’єкта. 

4. Узагальнення результатів фінансового  

контролю. 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

О. Внутрішньогосподарський контроль: навч. 

посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
http://www.dasu.gov.ua/ua/plugins/
http://www.zakon/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/con
http://www.dasu.gov.ua/ua/plugins/
http://www.zakon/


Семінарське заняття (2 год.): 

 

1. Сутність організації фінансового контролю. 

2. Планування як перший етап здійснення 

фінансового контролю. 

3. Дослідження діяльності господарюючого 

суб’єкта. 

4. Узагальнення результатів фінансового  

контролю. 

5. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою відповідно 

до Навчально - методичного тренінгу з дисципліни 

«Теорія контролю». 

с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Інтернет-ресурси 

1. Офіційний сайт Державної аудиторської 

служби України. URL : https://dasu.gov.ua        

2. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

3. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

4. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

5. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  
 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Обґрунтуйте необхідність планування 

контрольних заходів. 

2. Розкрийте зміст планування. 

3. Перелічіть відмінності між призначенням акту 

ревізії і аудиторського висновку. 

4. Охарактеризуйте порядок складення 

узагальнюючих документів. 

5. Порівняйте вимоги до складання узагальнюючих 

документів при різних формах фінансово-

господарського контролю. 

6. Розкрийте форми і методи здійснення контролю. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 

 

 
Тема № 5. Податковий контроль у системі фінансового контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (4 год.): 

1.Поняття та зміст податкового контролю в Україні. 

2. Система способів здійснення податкового 

контролю. 

3. Види податкових перевірок та порядок їх 

здійснення. 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с.. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv 

5. Положення про Державну податкову службу 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

06.03. 2019 р. № 227. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-

2019-п#Text 
 

Інтернет-ресурси 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485  

7. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів аудиту. 

URL : https:// www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/ 

8. Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1.Поняття та зміст податкового контролю в Україні. 

2. Система способів здійснення податкового 

контролю. 

3. Види податкових перевірок та порядок їх 

здійснення. 

4. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою відповідно 

до Навчально - методичного тренінгу з дисципліни 

«Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте сутність та зміст податкового 

контролю.  

2. Які існують різновиди податкового контролю. 

3. Перерахуйте напрями податкового контролю. 

4. Визначте типові порушення, виявлені під час 

податкового контролю. 

5. Дайте характеристику податковій службі як 

органу податкового контролю. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання на підставі умовних 

даних. 
Вихідні дані 

Підприємство-платник ПДВ здійснило наступні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text


операції: 

1) Виставлено рахунок покупцю за відвантажену 

готову продукцію, сума рахунку за договірними 

цінами з ПДВ 66000 грн. 

2) Списано зі складу реалізовану готову продукцію 

за фактичною собівартістю на суму 36000 грн. 

3) Сплачено аванс від покупців за майбутнє 

виконання послуг на суму 32000 грн. 

4) Отримано послуги з оренди офісу на суму 24000 

грн., крім того ПДВ 

5) Отримано товари від постачальника на суму 

12000 грн. 

Нараховано податок на прибуток – 21000 грн. 

Зміст завдання 

1. Здійснити податкову перевірку.  

2. Визначити правильність нарахування податків. 

3.  Розрахувати фінансові санкції та обгрунтувати 

їх застосування (при необхідності). 

rada.gov.ua 

9. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  

 
Тема 6. Правові засади банківського контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Зміст банківського контролю. 

2. Основні принципи та система банківського 

контролю. 

3. Заходи впливу за порушення банківського 

законодавства. 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон 

України 07.12.2000№ 2121-III/ Верховна Рада 

України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2121-14 

2. Про Національний банк України: Закон України 

від 20.05.1999 р. за № 679-XIV Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-

14 

3 Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. 

С. Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

5. Гуцаленко Л. В., Коцупатрий М. М., Марчук У. 

О. Внутрішньогосподарський контроль: навч. 

посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 

498 с. 

6. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-

12#Text  

7. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485  

9. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів аудиту. 

URL : https:// www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI / 

10. Сайт Верховної Ради України. URL :: 

http://www.zakon. rada.gov.ua  

11. Офіційний сайт Національного банку України. 
URL : https://bank.gov.ua/ 

12. Нормативні акти України». URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Зміст банківського контролю. 

2. Основні принципи та система банківського 

контролю. 

3. Заходи впливу за порушення банківського 

законодавства. 

4. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою 

відповідно до Навчально - методичного тренінгу з 

дисципліни «Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Наведіть основні нормативно-законодавчі 

міжнародні та вітчизняні акти, які регламентують 

банківське регулювання та нагляд. Які основні 

положення вони містять?  

2. Дайте характеристику формам реалізації 

банківського нагляду та формам банківського 

контролю в Україні.  

3. Охарактеризуйте основні принципи 

банківського контролю. 

4. Обґрунтуйте взаємовплив функцій та 

принципів банківського нагляду за Базельськими 

правилами та вітчизняною практикою. 

5. Розкрийте сутність та складові системи 

банківського контролю  

6. Дайте характеристику системі внутрішнього 

контролю банку. Яке місце в ній належить ревізійній 

комісії? 

7. Які заходи впливу застосовує Національний 

банк до банків за порушення банківського 

законодавства? 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

банківського контролю  виходячи з відкритих  даних 

НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/). 

http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI
https://bank.gov.ua/


 

 
Тема 7. Особливості здійснення валютного контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.): 

1. Загальні засади валютного контролю. 

2. Валютні операції як об’єкт валютного 

контролю. 

3. Контрольні повноваження суб’єктів валютного 

контролю. 

 1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада 

України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-

17/conv 

6. Положення про Державну митну службу 

України: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 06.03. 2019 р. № 227. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-

п#Text  

7. Положення про Державну службу 

експортного контролю України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. 

№ 159. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-

п#Text 
Інтернет-ресурси 

1. Офіційний сайт Державної аудиторської 

служби України. URL : https://dasu.gov.ua        

2. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

3. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

4. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Загальні засади валютного контролю. 

2. Валютні операції як об’єкт валютного 

контролю. 

3. Контрольні повноваження суб’єктів валютного 

контролю. 

4. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою 

відповідно до Навчально - методичного тренінгу з 

дисципліни «Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте загальні засади валютного контролю. 

2. Валютний нагляд і валютний контроль, як 

поняття – надайте порівняльну характеристику. 

3. Які існують функції та принципи валютного 

нагляду? 

4. Які існують критерії класифікації валютних 

правовідносин? 

5. Дайте характеристику органів валютного 

контролю. 

6. Поясніть термін «валютні операції» як об’єкт 

валютного контролю. 

7. Охарактеризуйте контрольні повноваження 

суб’єктів валютного контролю. 

8. Наведить основні напрямки валютного 

контролю. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

валютного контролю  виходячи з відкритих  даних 

контролюючих органів валютного контролю. 

 
Тема 8. Загальні засади здійснення недержавного фінансового контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Фінансовий аудит як вид незалежного 

фінансового контролю. 

2. Теоретичні засади внутрішнього фінансового 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-п#Text
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


контролю діяльності підприємств. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Tex 

t 

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Звіт Рахункової палати за 2019 рік: 

Рахункова палата України. URL : 

https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=150    

Методичні рекомендації з проведення 

Рахунковою палатою фінансового аудиту: 

Рішення Рахункової палати від 22.09.2015 р. 

№ 5-5. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-

15#Text     
 

Інтернет-ресурси 

1. Офіційний сайт Державної аудиторської 

служби України. URL : https://dasu.gov.ua        

2. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

3. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

4. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

5. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

 

Семінарське  заняття (2год.): 

1. Фінансовий аудит як вид незалежного 

фінансового контролю. 

2. Теоретичні засади внутрішнього фінансового 

контролю діяльності підприємств. 

3. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою 

відповідно до Навчально - методичного тренінгу з 

дисципліни «Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте поняття «аудит», «аудит фінансової 

звітності», аудиторська діяльність». 

2. Дайте визначення планування та назвіть етапи 

планування аудиторської діяльності. 

3. Які складові плану та програми аудиторської 

перевірки? 

4. Що ви розумієте під суттєвістю та аудиторським 

ризиком за його компонентами 

(внутрішньогосподарський ризик та ризик контролю)? 

5. Що потрібно встановити аудитору при перевірці 

системи внутрішнього контролю? 

6. Які підприємства підлягають обов’язковому 

аудиту? 

7. Розкрийте теоретичні засади внутрішнього 

фінансового контролю. 

8. Дайте порівняльну характеристику мети, 

об’єктів і суб’єктів внутрішнього і зовнішнього 

аудиту. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

незалежного фінансового контролю виходячи з 

відкритих  даних ДАСУ та інших суб’єктів  

недержавного контролю. 

 

 

Тема 9. Державний аудит суб'єктів господарювання в Україні 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Державний фінансовий контроль. Суб’єкти 

господарювання державного сектору економіки.  

2. Державний фінансовий аудит. Операційний 

аудит.  

3. Порядок проведення ревізії.  

4. Суб’єкти управління об’єктами державної 

власності. 

Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

Семінарське  заняття (2год.): 

1. Державний фінансовий контроль. Суб’єкти 

господарювання державного сектору 

економіки.  

2. Державний фінансовий аудит. Операційний 

аудит.  

3. Порядок проведення ревізії.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Tex
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=150
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#Text
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text


Суб’єкти управління об’єктами державної власності. 02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: Проблеми та 

перспективи розвитку державного фінансового 

контролю. 

 

 

 

Тема 10. Міжнародний досвід здійснення фінансово контролю 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Державний фінансовий контроль в розвинених 

країнах. 

2. Особливості незалежного аудиту в зарубіжних 

країнах. 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

 

Інтернет-ресурси 

1. Офіційний сайт Державної 

аудиторської служби України. URL : 

https://dasu.gov.ua        

2. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

3. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

4. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

5. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

 

Семінарське  заняття (2 год.): 

1. Державний фінансовий контроль в розвинених 

країнах. 

2. Особливості незалежного аудиту в зарубіжних 

країнах. 

3. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою 

відповідно до Навчально - методичного тренінгу з 

дисципліни «Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Дайте порівняльну характеристику основних 

різновидів контролю в зарубіжних країнах. 

2. Розкрийте роль та значення міжнародних 

контролюючих організацій. 

3. Порівняйте сутність контролю в зарубіжних 

країнах. 

4. Охарактеризуйте цілі міжнародних стандартів 

контролю. 

5. Обґрунтуйте необхідність застосування 

міжнародного досвіду в діяльності національних 

контролюючих служб. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

здійснення фінансово контролю у зарубіжних країнах,  

виходячи з відкритих  даних суб’єктів  контролю. 

 

 

Заочна форма навчання 
Тема № 1. Концептуальні засади фінансового контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Історія розвитку та місце контролю в економіці 

України. 

2. Контроль як функція системи управління 

підприємством. 

3. Сутність фінансового контролю, його мета, 

предмет та об’єкти, завдання, принципи. 

 

 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


 фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

 

 

Інтернет-ресурси 

6.  Офіційний сайт Державної 

аудиторської служби України. URL : 

https://dasu.gov.ua        

7. Офіційний сайт INTOSAI 

(International Organization of Supreme Audit 

Institutions) - Международної организації 

вищих органів аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

8. Офіційний сайт Аудиторської 

палати України. URL : 

https://www.apu.com.ua/  

9. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

10. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  
 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Історія розвитку та місце контролю в економіці 

України. 

2. Контроль як функція системи управління 

підприємством. 

3. Сутність фінансового контролю, його мета, 

предмет та об’єкти, завдання.  

4. Принципи фінансового контролю. 

5. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою відповідно 

до Навчально - методичного тренінгу з дисципліни 

«Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. В чому полягає значення вивчення історичних 

аспектів розвитку контролю? 

2. Які основні важелі впливу на розвиток контролю з 

огляду на його історичні аспекти? 

3. Які історичні особливості суспільства вплинули на 

розвиток контролю? 

4. Визначте основні етапи розвитку системи 

контролю після здобуття Україною незалежності. 

5. Розкрийте поняття «контроль» з точки зору його як 

функції системи управління підприємством. 

6. Визначите мету, предмет, об’єкти, завдання, 

методи контролю.  

7. Визначте доцільність застосування принципів 

економічного контролю. Охарактеризуйте принципи та 

порівняйте їх між собою. 

8. З якими, на Ваш погляд, науками тісно пов’язаний 

економічний контроль? 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

 

 

Тема № 2. Суб’єкти фінансового контролю та їх функції 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

4. Визначення суб’єктів фінансового контролю 

2. Функціональний розподіл суб’єктів фінансового 

контролю 

 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Визначення суб’єктів фінансового контролю 

5. Функціональний розподіл суб’єктів фінансового 

контролю. 

6. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою відповідно 

до Навчально - методичного тренінгу з дисципліни 

«Теорія контролю». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text


Завдання для самостійної роботи: 

1. Визначте суб’єктів фінансового контролю. 

2. Надайте перелік контролюючих суб'єктів в 

залежності від рівнево-організаційної форми контролю. 

3. За якими групами можна розглядати суб'єктів 

фінансового контролю залежно від змісту й обсягу їх 

прав та обов'язків? 

4. Дайте характеристику суб’єктам зовнішнього 

контролю. 

5. Перерахуйте спеціалізовані контролюючі органи, 

які діють в Україні. 

6. Які функції виконують суб’єкти фінансового 

контролю. 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Інтернет-ресурси 

5. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485 

6. Офіційний сайт INTOSAI (International Organization 

of Supreme Audit Institutions) - Международної 

организації вищих органів аудиту. URL : https:// 

www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-

ISSAI/ 

7. Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon. 

rada.gov.ua 

8. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  

 

 

 

Тема № 3. Види, форми та методи контролю: системний підхід 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

3. Форми фінансового контролю. 

4. Види фінансового контролю, їх класифікація. 

3. Методи фінансового контролю. 

1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/con v 

Інтернет-ресурси 

5. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485 

6. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів аудиту. 

URL : https:// www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/ 

7. Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon. 

rada.gov.ua 

8. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Форми фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю, їх класифікація. 

3. Методи фінансового контролю. 

4. Дискусійні питання. 

Виконання навчальних завдань за темою 

відповідно до Навчально - методичного тренінгу з 

дисципліни «Теорія контролю». 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дайте визначення форм контролю. 

2. В чому, на Ваш погляд, полягає необхідність 

класифікації контролю? 

3. Перерахуйте основні класифікаційні ознаки 

контролю. 

4. Які існують види фінансового контролю? 

5. Назвіть методи фінансового контролю. 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

Тема № 4. Організація фінансового контролю 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом 1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

О. Внутрішньогосподарський контроль: навч. 

посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 

с. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Обґрунтуйте необхідність планування 

контрольних заходів. 

2. Розкрийте зміст планування. 

3. Перелічіть відмінності між призначенням акту 

ревізії і аудиторського висновку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
http://www.dasu.gov.ua/ua/plugins/
http://www.zakon/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/con
http://www.dasu.gov.ua/ua/plugins/
http://www.zakon/


4. Охарактеризуйте порядок складення 

узагальнюючих документів. 

5. Порівняйте вимоги до складання узагальнюючих 

документів при різних формах фінансово-

господарського контролю. 

6. Розкрийте форми і методи здійснення контролю. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 

 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Інтернет-ресурси 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської 

служби України. URL : https://dasu.gov.ua        

7. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

8. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

9. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

10. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  
 

 

 
Тема № 5. Податковий контроль у системі фінансового контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом 1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с.. 

3. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv 

5. Положення про Державну податкову службу 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

06.03. 2019 р. № 227. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-

2019-п#Text 
 

Інтернет-ресурси 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485  

7. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів аудиту. 

URL : https:// www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/ 

8. Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon. 

rada.gov.ua 

9. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua  

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте сутність та зміст податкового 

контролю.  

2. Які існують різновиди податкового контролю. 

3. Перерахуйте напрями податкового контролю. 

4. Визначте типові порушення, виявлені під час 

податкового контролю. 

5. Дайте характеристику податковій службі як 

органу податкового контролю. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання на підставі умовних 

даних. 
Вихідні дані 

Підприємство-платник ПДВ здійснило наступні 

операції: 

1) Виставлено рахунок покупцю за відвантажену 

готову продукцію, сума рахунку за договірними 

цінами з ПДВ 66000 грн. 

2) Списано зі складу реалізовану готову продукцію 

за фактичною собівартістю на суму 36000 грн. 

3) Сплачено аванс від покупців за майбутнє 

виконання послуг на суму 32000 грн. 

4) Отримано послуги з оренди офісу на суму 24000 

грн., крім того ПДВ 

5) Отримано товари від постачальника на суму 

12000 грн. 

Нараховано податок на прибуток – 21000 грн. 

Зміст завдання 

4. Здійснити податкову перевірку.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
http://www.nau.kiev.ua/


5. Визначити правильність нарахування податків. 

6.  Розрахувати фінансові санкції та обгрунтувати 

їх застосування (при необхідності). 

 
Тема 6. Правові засади банківського контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Не передбачено навчальним планом 1. Про банки і банківську діяльність: Закон 

України 07.12.2000№ 2121-III/ Верховна Рада 

України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2121-14 

2. Про Національний банк України: Закон України 

від 20.05.1999 р. за № 679-XIV Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-

14 

3 Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. 

С. Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

5. Гуцаленко Л. В., Коцупатрий М. М., Марчук У. 

О. Внутрішньогосподарський контроль: навч. 

посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 

498 с. 

6. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-

12#Text  

7. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт Державної аудиторської служби 

України. URL : https:// www.dasu.gov.ua/ua/plugins/ 

userPages/1485  

9. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів аудиту. 

URL : https:// www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI / 

10. Сайт Верховної Ради України. URL :: 

http://www.zakon. rada.gov.ua  

11. Офіційний сайт Національного банку України. 
URL : https://bank.gov.ua/ 

12. Нормативні акти України». URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Наведіть основні нормативно-законодавчі 

міжнародні та вітчизняні акти, які регламентують 

банківське регулювання та нагляд. Які основні 

положення вони містять?  

2. Дайте характеристику формам реалізації 

банківського нагляду та формам банківського 

контролю в Україні.  

3. Охарактеризуйте основні принципи 

банківського контролю. 

4. Обґрунтуйте взаємовплив функцій та 

принципів банківського нагляду за Базельськими 

правилами та вітчизняною практикою. 

5. Розкрийте сутність та складові системи 

банківського контролю  

6. Дайте характеристику системі внутрішнього 

контролю банку. Яке місце в ній належить ревізійній 

комісії? 

7. Які заходи впливу застосовує Національний 

банк до банків за порушення банківського 

законодавства? 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

банківського контролю  виходячи з відкритих  даних 

НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/). 

 
Тема 7. Особливості здійснення валютного контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом  1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте загальні засади валютного контролю. 

2. Валютний нагляд і валютний контроль, як 

поняття – надайте порівняльну характеристику. 

3. Які існують функції та принципи валютного 

нагляду? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI
https://bank.gov.ua/


4. Які існують критерії класифікації валютних 

правовідносин? 

5. Дайте характеристику органів валютного 

контролю. 

6. Поясніть термін «валютні операції» як об’єкт 

валютного контролю. 

7. Охарактеризуйте контрольні повноваження 

суб’єктів валютного контролю. 

8. Наведить основні напрямки валютного 

контролю. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

валютного контролю  виходячи з відкритих  даних 

контролюючих органів валютного контролю. 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада 

України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-

17/conv 

6. Положення про Державну митну службу 

України: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 06.03. 2019 р. № 227. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-

п#Text  

7. Положення про Державну службу 

експортного контролю України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. 

№ 159. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-

п#Text 
Інтернет-ресурси 

5. Офіційний сайт Державної аудиторської 

служби України. URL : https://dasu.gov.ua        

6. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

7. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

8. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

 
Тема 8. Загальні засади здійснення недержавного фінансового контролю в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Не передбачено навчальним планом 1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Tex 

t 

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте поняття «аудит», « аудит фінансової 

звітності», аудиторська діяльність». 

2. Дайте визначення планування та назвіть етапи 

планування аудиторської діяльності. 

3. Які складові плану та програми аудиторської 

перевірки? 

4. Що ви розумієте під суттєвістю та аудиторським 

ризиком за його компонентами 

(внутрішньогосподарський ризик та ризик контролю)? 

5. Що потрібно встановити аудитору при перевірці 

системи внутрішнього контролю? 

6. Які підприємства підлягають обов’язковому 

аудиту? 

7. Розкрийте теоретичні засади внутрішнього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-п#Text
https://dasu.gov.ua/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Tex
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv


фінансового контролю. 

8. Дайте порівняльну характеристику мети, 

об’єктів і суб’єктів внутрішнього і зовнішнього 

аудиту. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

незалежного фінансового контролю виходячи з 

відкритих  даних ДАСУ та інших суб’єктів  

недержавного контролю. 

 

Звіт Рахункової палати за 2019 рік: 

Рахункова палата України. URL : 

https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=150    

Методичні рекомендації з проведення 

Рахунковою палатою фінансового аудиту: 

Рішення Рахункової палати від 22.09.2015 р. 

№ 5-5. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-

15#Text     
 

Інтернет-ресурси 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської 

служби України. URL : https://dasu.gov.ua        

7. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

8. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

9. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

10. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

 

 

Тема 9. Державний аудит суб'єктів господарювання в Україні 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Не передбачено навчальним планом Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

 

 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: Проблеми та 

перспективи розвитку державного фінансового 

контролю. 

 

 

Тема 10. Міжнародний досвід здійснення фінансово контролю 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Не передбачено навчальним планом 1. Державний фінансовий контроль у публічному 

управлінні : навч. посібн. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. 

https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=150
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#Text
https://dasu.gov.ua/
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http://www.eurosai.org/ru/training/training-events-and-outputs/-ISSAI/
https://www.apu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv


Не передбачено навчальним планом Шулюк. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.  214 с. 

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

Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 498 с. 

3. Дуліна О. В. Міжнародні стандарти INTOSAI як 

основа для розвитку вітчизняної системи 

внутрішнього контролю. Право та державне 

управління. 2019 р., № 2 (35), том 2. С. 129-135.  

4. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні: Закон України від 

26.01.1993 р. за № 2939-XII / Верховна Рада України. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text  

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. за № 2755-VI / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv  

 

Інтернет-ресурси 

6. Офіційний сайт Державної 

аудиторської служби України. URL : 

https://dasu.gov.ua        

7. Офіційний сайт INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions) - 

Международної организації вищих органів 

аудиту. URL : 

https://www.eurosai.org/ru/training/training-

events-and-outputs/-ISSAI/   

8. Офіційний сайт Аудиторської палати 

України. URL : https://www.apu.com.ua/  

9. Сайт Верховної Ради України: 

http://www.zakon. rada.gov.ua    

10. Нормативні акти України. URL : 

http://www.nau.kiev.ua 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Дайте порівняльну характеристику основних 

різновидів контролю в зарубіжних країнах. 

2. Розкрийте роль та значення міжнародних 

контролюючих організацій. 

3. Порівняйте сутність контролю в зарубіжних 

країнах. 

4. Охарактеризуйте цілі міжнародних стандартів 

контролю. 

5. Обґрунтуйте необхідність застосування 

міжнародного досвіду в діяльності національних 

контролюючих служб. 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді та виконати завдання: навести приклади 

здійснення фінансово контролю у зарубіжних країнах,  

виходячи з відкритих  даних суб’єктів  контролю. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17/conv
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Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

Варіант – 1 

1. Еволюційний розвиток контролю 

2. Форми економічного контролю 

3. Завдання та функції Національного банку України 

 

Варіант – 2 

1. Сутність контролю та його функціональне значення 

2. Завдання та функції Міністерств економіки,  праці  та соціальної політики України 

3. Об’єкти контролю Класифікація об’єктів контролю. 

 

 

Варіант – 3 

1. Контроль як функція системи управління  

2. Завдання та функції незалежного контролю 

3. Заходи впливу за порушення банківського законодавства 

 

Варіант – 4 

1. Завдання економічного контролю 

2. Завдання та функції Державного  митного комітету України 

3. Фінансовий аудит як вид незалежного фінансового контролю 

 

Варіант – 5 

1. Завдання та функції внутрисистемного економічного контролю 

2. Класифікація об’єктів економічного контролю: за рівнем економіки  і видами 

об’єктів 

3. Загальні засади валютного контролю. 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на практичних заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульних контрольних 

робіт 

Мінімальний 

пороговий 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 



рівень 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та 

результати самостійної роботи.  

Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

1.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термі-нологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літе-ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не 

в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до теми 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Розв’язання задач (ситуацій) 5 

Проходження курсів у відповідності до тем навчальної 

дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тем навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Методичні поради для виконання науково-дослідного завдання (реферату) 

Під час першого практичного заняття студенти спільно з викладачем затверджують 

тему дослідження. Зміна теми, включаючи незначні уточнюючі поправки в предмет 

дослідження, можлива лише за умови погодження з викладачем. 

Робота (реферат) повинна показати здатність студентів поглиблено аналізувати тему 

дослідження, працювати  із джерелами (що включає у себе і пошук джерел), поряд із 

наведеними у логічній послідовності цитатами студенти мають показати і власний 

аргументований погляд на описувану проблему, дійти до самостійних висновків. 

Автор роботи самостійно обирає структуру, при цьому її обов’язковими елементами 

повинні бути: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних 

джерел, додатки (за необхідністю). Обсяг роботи визначається автором, але не може бути 

меншим за 0,25 авт. аркуша (орієнтовно 10 000 знаків)  без урахування титульної сторінки, 

сторінки опису використаних джерел і додатків. 

Якщо в роботі вживається багато малозрозумілих скорочень і абревіатур, то варто дати 

їм пояснення на початку роботи. Відповідно, список таких скорочень (якщо вони мають 

місце) слід подавати одразу після Змісту. Вступ є важливою частиною роботи. Іноді буває 

досить лише перегорнути кілька сторінок вступу – і науковий рівень автора стає зрозумілим. 

Тому відповідному оформленню вступної частини слід приділити своєчасну й належну 

увагу. 

У Вступі, зокрема, подається бачення актуальності, наукової та практичної значущості 

проблеми, формулюється мета і завдання роботи, характеризуються методи та методологія, 

дається огляд джерел і літератури (тобто ступеня розробленості проблеми), стисло 

обґрунтовується структура роботи. Фахівці радять – і з цим слід погодитися – не писати 

одразу вступ, а починати з опрацювання змісту основної частини. Вже після того, як стає 

більш-менш зрозумілим, що саме складає цей зміст і що вдалось зробити взагалі, можна 

оформити Вступ. На початку досить задовільнитися чітким визначенням теми, мети, завдань 

і, відповідно - структури роботи. Таким чином, робота починається з Вступу, але пишеться 

він практично вже на завершальному етапі роботи. 

Вимоги до оформлення: 

матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), 

міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення 

абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab); 

текст вирівнюється по ширині; 

у тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна); 

у статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо; 

усі сторінки нумеруються (за винятком титульної, відповідно, наступна за титульною 

сторінкою буде мати номер 2); 

посилання давати за зразком [2, с. 45], де 2 – позиція джерела у Списку використаних 

джерел, 45 – сторінка, з якої взята цитата. 

Письмова робота здається за два тижні до початку залікової сесії на кафедру, а її копія у 

електронному вигляді – надсилається на електронну пошту, вказану викладачем. Відміткою 



про прийняття роботи до розгляду є віза викладача з датою на титульні сторінці (для 

письмового варіанту) або відповідь-підтвердження про отримання листа (для електронного 

варіанту). 

Задля якісного виконання роботи студентам рекомендується звернутися до викладача за 

консультацією ще на етапі формування мети, завдань та структури роботи. Вчасне звернення 

до викладача і корекція роботи допоможе уникнути поспішної переробки роботи в умовах 

відсутності часу. Також консультація викладача допоможе студенту вирішити чи не основну 

проблему при підготовці науково-дослідного завдання – відсутність або обмеженість у 

доступі актуальних джерел з теми дослідження. 

 

Тематика рефератів та наукових статей 

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. 

26. Суб’єкти економічного контролю: відомчий контроль. 

27. Суб’єкти економічного контролю: контроль власника. 

29. Господарський контроль монопольної діяльності. 

30. Органи  контролю у зарубіжних країнах. 

31. Об’єкти економічного контролю, їх класифікація. 

32. Форми та види економічного контролю. 

33. Ревізія як одна з форм економічного контролю. 

34. Загальнонаукові методичні прийоми та способи контролю. 

35. Власне методичні прийоми та способи контролю. 

36. Прийоми документального контролю. 

37. Прийоми фактичного контролю. 

38. Сучасний погляд на проблему інформаційного забезпечення контролю. 

39. Фактографічна інформація та її використання у процесі контролю. 

40. Податковий контроль в Україні. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 



Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі максимальна кількість 

балів за модульну контрольну роботу становить 30 балів. Варіант модульної контрольної 

роботи містить три теоретичних питання.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання 10 балів. Максимальна 

кількість балів виставляється у разі повної обґрунтованої відповіді на теоретичне питання та 

правильного розв’язання задачі з наданням ґрунтовного висновку та/або аналітичної оцінки 

отриманих результатів. 

 Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє теоретичними матеріалом та 

невозові відповісти на питання контрольної роботи і розв’язати задачу.  

Мінімальна кількість балів за модульну контрольну роботу повинна становити не 

менше 16 балів. 
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