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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння сучасними методами і методичними прийомами організації та здійснення контролю за 
використанням та збереженням фінансових і матеріальних ресурсів, правильністю здійснення господарських операцій, ефективним 
використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єктів господарювання. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації і здійснення контролю фінансово-господарської діяльності 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати 
навчання 

Знати сутність, завдання та функції контролю фінансово-господарської діяльності. Вміти обирати і застосовувати на практиці 
найбільш ефективні форми та методи контролю фінансово-господарської діяльності. Вміти організовувати проведення перевірок 
фінансово-господарської діяльності. Вміти виявляти недоліки у фінансово-господарській діяльності та розробляти заходи щодо їх 
усунення. Вміти складати поточні та підсумкові робочі документи в процесі здійснення контролю фінансово-господарської 
діяльності, застосовувати механізм їх реалізації. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота –56 год. 
Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Оподаткування», Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Сутність, завдання та функції контролю 

фінансово-господарської діяльності 
Практичне 
заняття 1 

Контроль фінансово-господарської 
діяльності: сутність поняття, його завдання та 
функції 
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Огляд літературних джерел щодо сутності 
контролю фінансово-господарської діяльності, 
його завдань та функцій 

Лекція 2 Види і форми контролю фінансово-
господарської діяльності 

Практичне 
заняття 2 

Підходи до класифікації контролю 
фінансово-господарської діяльності 

Огляд літературних джерел щодо класифікації 
контролю фінансово-господарської діяльності 
за видами та формами 

Лекція 3 Методи і методичні прийоми контролю 
фінансово-господарської діяльності 

Практичне 
заняття 3 

Загальнонаукові і специфічні методи та 
методичні прийоми контролю фінансово-
господарської діяльності 

Характеристика методичних прийомів 
документального та фактичного контролю 
фінансово-господарської діяльності 

Лекція 4 Суб’єкти контролю фінансово-
господарської діяльності та їх 
характеристика 

Практичне 
заняття 4 

Суб’єкти зовнішнього та внутрішнього 
контролю фінансово-господарської 
діяльності 

Мета, завдання та повноваження суб’єктів 
зовнішнього та внутрішнього контролю 
фінансово-господарської діяльності 

Лекція 5 Організація проведення контролю 
фінансово-господарської діяльності 

Практичне 
заняття 5 

Організаційна, дослідна та завершальна 
стадії контролю фінансово-господарської 
діяльності 

Прийняття рішень за результатами контролю 
фінансово-господарської діяльності 

Лекція 6 Відповідальність за порушення у 
фінансово-господарській сфері 

Практичне 
заняття 6 

Поняття та види відповідальності за 
порушення законодавства у фінансово-
господарській сфері 

Сутність та види матеріальної відповідальності.  
Причини виникнення та порядок визначення 
матеріальної шкоди. 

Лекція 7 Організація та методика здійснення 
контролю касових і банківських 
операцій 

Практичне 
заняття 7 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
касових і банківських операцій 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення касових і 
банківських операцій 

Лекція 8,9 Організація та методика здійснення 
контролю розрахункових операцій 

Практичне 
заняття 8,9 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми контролю 
розрахункових операцій 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення розрахункових 
операцій з підзвітними особами 

Лекція 10 Організація та методика здійснення 
контролю розрахунків з оплати праці 

Практичне 
заняття 10 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
розрахунків з оплати праці 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення розрахунків з 
оплати праці 

Лекція 11 Організація та методика здійснення 
контролю операцій з основними 
засобами і нематеріальними активами 

Практичне 
заняття 11 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
операцій з основними засобами і НМА 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють операції з надходження та вибуття 
основних засобів і нематеріальних активів 

Лекція 12 Організація та методика здійснення 
контролю операцій з товарно-
матеріальними цінностями 

Практичне 
заняття 12 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
операцій з ТМЦ 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення операцій з 
товарно-матеріальними цінностями 

Лекція 13 Організація та методика здійснення 
контролю виробництва та реалізації 
продукції 

Практичне 
заняття 13 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
виробництва та реалізації продукції 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення операцій з 
виробництва та реалізації продукції 

Лекція 14 Організація та методика здійснення 
контролю фінансових результатів та 
фінансового стану підприємства 

Практичне 
заняття 14 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
фінансових результатів та фінансового стану 
підприємства 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення контролю 
фінансових результатів та фінансового стану 
підприємства 

Лекція 15 Організація та методика здійснення 
контролю бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності 

Практичне 
заняття 15 

Завдання, джерела інформації, напрями та 
методичні прийоми здійснення контролю 
бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності 

Вивчити нормативні акти України, які 
регулюють порядок здійснення контролю 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Сутність поняття «контроль фінансово-господарської діяльності». Мета, завдання, предмет, об’єкти та функції контролю фінансово-господарської діяльності. Класифікація контролю 
фінансово-господарської діяльності. Загальнонаукові та специфічні методи і методичні прийоми контролю фінансово-господарської діяльності. Суб’єкти зовнішнього та внутрішнього 
контролю фінансово-господарської діяльності. Планування та організація проведення контролю фінансово-господарської діяльності. Поняття та види відповідальності за порушення 
законодавства у фінансово-господарській сфері. Завдання, джерела інформації та напрями контролю розрахункових операцій, операцій з основними засобами та НМА, ТМЦ, виробництва 
та реалізації продукції, фінансових результатів та фінансового стану підприємства, стану бухгалтерського обліку та достовірності показників фінансової звітності. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: проявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а у випадку невирішеності конфлікту звертатись до 
завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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