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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІКОВА
ПОЛІТИКА
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

Місце у структурно-логічній схемі:
Форма навчання:
Критерії оцінювання:

Мова викладання:

Дисципліна професійної підготовки за вибором
студента
К-52
7, 8
7 кредитів / 210 год.
Залік, залік
К. е. н., доцент Разборська О.О.
«Політична економія», «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка», «Економіка підприємства»,
«Статистика», «Бухгалтерський облік»,
«Фінансовий облік», «Менеджмент», «Фінанси»,
«Аудит та бухгалтерська експертиза»
К-52 Внутрішньогосподарський контроль та
облікова політика викладається на четвертому
році навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
7 семестр: поточний контроль (1-2 змістовний
модуль) – 100 балів: організаційно-навчальна
робота 50 балів, самостійна робота 20 балів,
індивідуальна робота 10 балів, модульна
контрольна робота 20 балів.
8 семестр: поточний контроль (3-4 змістовний
модуль) – 100 балів: організаційно-навчальна
робота 40 балів, самостійна робота 20 балів,
індивідуальна робота 20 балів, модульна
контрольна робота 20 балів
Українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Роль, значення та суть внутрішньогосподарського контролю в процесі управління
підприємством. Основні категорії внутрішньогосподарського контролю. Класифікація форм і
видів
внутрішньогосподарського
контролю.
Система
методів
і
прийомів
внутрішньогосподарського контролю. Види забезпечення внутрішньогосподарського
контролю. Формування центрів відповідальності внутрішньогосподарського контролю
операційної діяльності. Внутрішньогосподарський контроль збереження та використання
ресурсів. Внутрішньогосподарський контроль витрат і собівартості продукції.
Внутрішньогосподарський контроль ефективності діяльності. Фінансовий контроль в системі
управління суб’єктом господарювання. Особливості фінансово-управлінського контролю.
Особливості внутрішнього аудиту як сучасної форми внутрішнього контролю.
Сутність облікової політики підприємства. Механізм реалізації облікової політики
підприємства. Документальне оформлення облікової політики. Політика щодо організації
бухгалтерського обліку. Розроблення облікової політики стосовно активів. Розроблення

облікової політики стосовно власного капіталу та зобов’язань. Розроблення облікової
політики стосовно доходів, витрат та фінансових результатів. Облікова політика та фінансова
звітність підприємства. Зміни в обліковій політиці.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні
проблем в сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, організацій
(ПРН-2).
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень (ПРН-4).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної
діяльності (ПРН-6).
Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати
її особливості з метою організації обліку та формування звітності на суб’єктах
господарювання (ПРН-7).
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліковоаналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління
підприємством (ПРН-8).
Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту (ПРН-9).
Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх
розподілу та контролю використання підприємствами різних організаційно-правових форм
власності (ПРН-10).
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології у
професійній сфері (ПРН-11).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання (ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і
відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до
індивідуального та культурного різноманіття (ПРН-16).
Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням
професійного світогляду (ПРН-17).
Розробляти заходи з оптимізації облікових систем в рамках облікової політики
конкретних суб’єктів господарювання та галузей економіки (ПРН-20).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).
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Дисципліна професійної та практичної
підготовки за вибором студента
К-52
7, 8
7 кредитів / 210 год.
Залік, залік
К. е. н., доцент Разборська О.О.
«Політична економія», «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка», «Економіка підприємства»,
«Статистика», «Бухгалтерський облік»,
«Фінансовий облік», «Менеджмент», «Фінанси»,
«Аналіз господарської діяльності», «Аудит та
бухгалтерська експертиза»
К-52 Професійна дисципліна за вибором 10
викладається на четвертому році навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
7 семестр: поточний контроль (1-2 змістовний
модуль) – 100 балів: організаційно-навчальна
робота 50 балів, самостійна робота 20 балів,
індивідуальна робота 10 балів, модульна
контрольна робота 20 балів.
8 семестр: поточний контроль (3-4 змістовний
модуль) – 100 балів: організаційно-навчальна
робота 40 балів, самостійна робота 20 балів,
індивідуальна робота 20 балів, модульна
контрольна робота 20 балів.
Українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сутність облікової підтримки управлінських рішень як системи протидії внутрішнім і
зовнішнім загрозам. Суть і місце облікової інформації в управлінні підприємством.
Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. Принципи,
методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності. Документальне
оформлення облікової політики. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку.
Облікова політика в ціноутворенні. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в
управлінні підприємством.
Методичне забезпечення управління витратами. Оцінка очікуваних витрат для
прогнозування та прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік в управлінні
вартістю підприємства. Бухгалтерський облік в управлінні фінансовими результатами.
Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємством. Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних рішень.
Бухгалтерський облік при прийнятті соціальних рішень. Бухгалтерський облік в управлінні
ризиками підприємства. Зміни в обліковій політиці.

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні
проблем в сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, організацій
(ПРН-2).
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень (ПРН-4).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної
діяльності (ПРН-6).
Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати
її особливості з метою організації обліку та формування звітності на суб’єктах
господарювання (ПРН-7).
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліковоаналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління
підприємством (ПРН-8).
Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту (ПРН-9).
Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх
розподілу та контролю використання підприємствами різних організаційно-правових форм
власності (ПРН-10).
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології у
професійній сфері (ПРН-11).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання (ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і
відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до
індивідуального та культурного різноманіття (ПРН-16).
Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням
професійного світогляду (ПРН-17).
Розробляти заходи з оптимізації облікових систем в рамках облікової політики
конкретних суб’єктів господарювання та галузей економіки (ПРН-20).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).

