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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс «Внутрішній контроль діяльності аграрних формувань» є вибірковим компонентом 
освітньої програми «Облік і оподаткування», і дисципліною, що містить основні відомості про 
теорію, методологію та практику формування методичних прийомів проведення внутрішнього 
контролю на підприємствах аграрного сектору, організацію і проведення внутрішнього 
контролю; внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності, власного капіталу та 
зобов’язань, а також доходів, витрат і фінансових результатів. 

Метою дисципліни є опанування студентами таких загальних компетентностей, як здатність 
розвивати та підвищувати професійний рівень на основі освоєння знань і методів роботи 
контрольного характеру; здатність проводити наукові дослідження у професійній діяльності з 
метою отримання нових знань та їх використання для прийняття управлінських рішень; затність 
володіти сучасними технологіями отримання, зберігання, обробки, перевірки обліково- 
контрольної  інформації  та  застосовувати  їх  задля  вирішення  поставлених  завдань;  здатність 
застосовувати  знання з опанування  методичних прийомів,  методики та організації проведення 
внутрішнього контролю в агроформуваннях. 

В ході вивчення дисципліни студенти набувають таких фахових компетентностей, як вміння 
формувати та використовувати інформацію внутрішнього контролю для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень в цілях підвищення результативності та соціальної відповідальності бізнесу; 
організовувати обліково-контрольний процес; проводити наукові дослідження із застосуванням 
сучасного економетричного інструментарію з метою вирішення актуальних завдань обліку та 
контролю суб’єкта господарювання; застосовувати методичні і практичні підходи до організації 
проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

 

Результати навчання 

 

Завдання 
Оціню 
вання, 
бали 

2 семестр 
Модуль 1. Внутрішній контроль активів діяльності аграрних формувань 100 

Тема 1. 
Діюча система 
контролю в 
Україні 

 
 

2/2 

Знати: теоретико-методичні, 
організаційні засади формування 
обліково-контрольної інформації для 
сучасних і потенційних потреб 
управління  суб’єктами 

Розв’язок 
ситуаційн 
их завдань, 
здача 
практичної 

11 

Тема 2. 2/2 11 



 

Організація і 
проведення 
аудиту 

  господарювання; економічну сутність, 
суб’єкти, об’єкти та функції 
внутрішнього контролю; методичні 
прийоми та процедури проведення 
внутрішнього контролю грошових 
коштів, розрахункових операцій, 
виробничих запасів, поточних 
біологічних активів тваринництва; 
зміст нормативно-правових актів, які 
регламентують процедуру проведення 
внутрішнього контролю в 
агроформуваннях. 
Вміти: складати програму проведення 
внутрішнього контролю; здійснювати 
внутрішній контроль грошових коштів, 
розрахункових операцій, виробничих 
запасів, поточних біологічних активів 
тваринництва;  формувати та 
використовувати обліково-контрольну 
інформацію для прийняття 
обґрунтованих  управлінських  рішень 
на всіх рівнях управління 
підприємством в цілях підвищення 
результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу. 

роботи 
в moodle. 

 

Тема 3. 
Внутрішній 
контроль 
грошових коштів 

 
2/2 

12

Тема 4. 
Внутрішній 
контроль 
розрахункових 
операцій 

 
3/2 

12

Тема 5. 
Внутрішній 
контроль вироб 
ничих  запасів  та 
готової продукції 

 
2/2 

12 

Тема 6. 
Внутрішній 
контроль 
поточних 
біологічних 
активів 
тваринництва 

 
2/2 

12

Модульна КР 1 13/12     30
Модуль 2. Внутрішній контроль активів та пасивів 100 

Тема 7. 
Внутрішній конт 
роль основних 
засобів, інших 
необоротних акти 
вів та капітальних 
інвестицій 

 
3/2 

Знати: методичні прийоми та 
процедури проведення внутрішнього 
контролю основних засобів, інших 
необоротних активів та капітальних 
інвестицій, праці та її оплати, власного 
капіталу та забезпечення зобов’язань, 
витрат виробництва; зміст нормативно- 
правових актів, які регламентують 
процедуру проведення внутрішнього 
контролю даних об`єктів обліку в 
агроформуваннях. 
Вміти: здійснювати внутрішній 
контроль основних засобів, інших 
необоротних активів та капітальних 
інвестицій, праці та її оплати, власного 
капіталу та забезпечення зобов’язань, 
витрат виробництва; складати 
документацію, необхідну під час 
проведення внутрішнього контролю 
об`єктів обліку. 

Розв’язок 
ситуаційн 
их завдань, 
здача 
практичної 
роботи  
в moodle. 

18

Тема 8. 
Внутрішній 
контроль праці та 
її оплати 

 
2/2 

18 

Тема 9. 
Внутрішній 
контроль 
власного капіталу 
та забезпечення 
зобов’язань 

 
2/2 

17 

Тема 10. Внутріш 
ній контроль вит 
рат виробництва 

 
2/2 

17

Модульна КР 2 9/8     30
Модуль 3. Внутрішній контроль собівартості, доходів, фінансових результатів. 

Узагальнення матеріалів внутрішнього контролю агроформувань 
100 

Тема 11. Внутріш 
ній контроль за 

2/2 Знати: методичні прийоми та 
процедури проведення внутрішнього 

Розв’язок 
ситуаційн 

18



 

правильністю 
калькулювання 
собівартості 
продукції (робіт, 
послуг)  на 
сільськогосподар 
ських 
підприємствах 

  контролю за правильністю 
калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг)  на 
сільськогосподарських підприємствах, 
правильністю формування доходів, 
витрат і фінансових результатів, 
правильністю ведення фермерських 
господарств; зміст нормативно- 
правових актів, які регламентують 
процедуру проведення внутрішнього 
контролю даних об`єктів обліку в 
агроформуваннях; етапи та способи 
узагальнення результатів внутрішнього 
контролю. 
Вміти: здійснювати внутрішній 
контроль за  правильністю 
калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг)   на 
сільськогосподарських підприємствах, 
правильністю формування доходів, 
витрат і фінансових результатів, 
правильністю ведення фермерських 
господарств; складати узагальнюючі 
документи        по   результатах 
внутрішнього  контролю на 
підприємстві; здійснювати моніторинг 
рекомендацій, наданих під час 
проведення внутрішнього контролю. 

их
 за
вдань, здача 
практичної 
роботи в 
moodle.  
Самостійна 
робота  
в moodle.; 
Модуль – 
описова 
частина 100. 

 

Тема 12. 
Внутрішній 
контроль за 
правильністю 
формування 
доходів,  витрат  і 
фінансових 
результатів 

2/4 18

Тема 13. 
Внутрішній 
контроль за 
правильністю 
ведення 
фермерських 
господарств 

2/2 17

Тема 14. 
Узагальнення 
результатів 
внутрішнього 
контролю 

2/2 17

Модульна КР 3 8/10     30 
Всього за 2 семестр 70 

Екзамен       30 
Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу
лектора за наявності поважних причин (лікарняний або сімейні обставини).

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 
посилання на використану літературу.

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 
(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано
74-89 добре
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано

 


