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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Внутрішній контроль в управлінні ризиками є дисципліною, вибіркової складової 

навчального плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються 

на спеціальності, що входить до галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Як вибіркова складова, 

вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну освітню траєкторію.  

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі отримують знання та навички, зокрема щодо формування  

теоретичних основ та практичних навичок з організації та методики проведення внутрішнього контролю в 

управлінні ризиками на підприємствах приватної форми власності. 

 

Формат проведення дисципліни: 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи 

4 120 4 8 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні 20 

Самостійна робота 80 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 

 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількіст

ь годин 

Тема 1. Суть та основні завдання внутрішнього 

контролю в управлінні ризиками 

Завдання для СРС.  

Форми фінансово-господарського контролю та їх 

характеристика. 

1-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

2-й згідно розкладу 2 семінарське 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

2-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування  

1 

Тема 2. Предмет і метод внутрішнього контролю 

управлінні ризиками 

Завдання для СРС.  

Ревізія як одна із форм фінансово-господарського 

контролю, її види та їх характеристика. 

2-й згідно розкладу 2 лекція  Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

3-й згідно розкладу 2 семінарське 

заняття 

Усне опитування,  навчальна 

дискусія 

5 

3-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

1 

Тема 3. Класифікація та принципи проведення 

внутрішнього контролю в управлінні ризиками 

Завдання для СРС.  

Програма ревізії. 

3-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

4-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

4-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

1 

Тема 4. Організація системи внутрішнього 

контролю на підприємстві з метою управління 

ризиками 

Завдання для СРС. 

Прийняття рішень за наслідками інвентаризацій. 

4-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

5-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

5-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

1 



 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

Тема 5. Внутрішній контроль товарних операцій 

на підприємствах торгівлі 

Завдання для СРС.  

Природній убуток товарно-матеріальних 

цінностей 

5-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

6-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

6-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

1 

Тема 6. Внутрішній контроль основних засобів і 

нематеріальних активів 

Завдання для СРС.  

Ревізія нематеріальних активів 

6-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

7-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

7-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

1 

Тема 7. Внутрішній контроль капіталу 

підприємства 

Завдання для СРС.  

Ревізія резервів майбутніх  витрат та платежів. 

7-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

8-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

8-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

1 

Тема 8. Внутрішній контроль стану 

бухгалтерського обліку і звітності 

Завдання для СРС.  

Ревізія своєчасності і якості ведення облікових 

реєстрів. 

8-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

9-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

9-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

1 



 

Тема 9. Узагальнення, розгляд і реалізація 

результатів внутрішнього контролю 

Завдання для СРС.  

Терміни прийняття рішень за наслідками ревізій. 

9-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

10-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

10-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

1 

Тема 10. Внутрішній контроль в умовах 

автоматизованої системи опрацювання 

інформації з метою управління ризиками 

Завдання для СРС.  

Недоліки систем автоматизованого контролю. 

10-й згідно розкладу 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

1 

11-й згідно розкладу 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

11-й згідно розкладу 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

1 

Контрольна робота     Самостійна письмова робота 

рубіжного контролю 

30 

Всього х х 150 х х 100 



 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, мультимедійний пристрій для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності: MS Office, Web browser. 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за  

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань здобувачів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь за тематикою питань  самостійного 

вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти 

розкриття теми, якості інформації, самостійності та 

креативності матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 2 

бали 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 

за кожну правильну відповідь 3 

бали 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 1 бали 



 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота  максимальна оцінка – 30 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо. 
бонусні бали (до 10 балів) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 
Пояснення у силабусі 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань здобувачів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

 

Для поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що завершується заліком  

  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Кр 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять. КР – підсумкова контрольна робота. 

 

 
 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення 

в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або Здобувач проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 

Забезпечує Здобувачу самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

 

 



 

  



 

Додаток до силабусу (обов’язковий) 

Рекомендовані джерела інформації на 2022 - 2023 навчальний рік 

Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; 

інформаційні ресурси в Інтернеті) 

1 2 
Тема1. Суть та основні завдання 

внутрішнього контролю в управлінні 

ризиками 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Господарський кодекс України: № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

5. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

11. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

12. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 2. Предмет і метод внутрішнього 

контролю управлінні ризиками 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Господарський кодекс України: № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

5. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 



 

України, 2021. - 269 с. 

10. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

12. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

13. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 3. Класифікація та принципи 

проведення внутрішнього контролю в 

управлінні ризиками 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Господарський кодекс України: № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

5. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 4. Організація системи 

внутрішнього контролю на підприємстві 

з метою управління ризиками 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Господарський кодекс України: № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 



 

5. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 5. Внутрішній контроль товарних 

операцій на підприємствах торгівлі 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів від 30.11.1999р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с.с 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 



 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного 

банку України № 148 від 29.12.20017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

15. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 6. Внутрішній контроль основних 

засобів і нематеріальних активів 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів від 30.11.1999р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного 

банку України № 148 від 29.12.20017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

15. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 7. Внутрішній контроль капіталу 

підприємства 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 



 

4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів від 30.11.1999р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного 

банку України № 148 від 29.12.20017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

15. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 8. Внутрішній контроль стану 

бухгалтерського обліку і звітності 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів від 30.11.1999р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного 

банку України № 148 від 29.12.20017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

15. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 9. Узагальнення, розгляд і 

реалізація результатів внутрішнього 

контролю 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів від 30.11.1999р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного 

банку України № 148 від 29.12.20017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

15. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 



 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

Тема 10. Внутрішній контроль в умовах 

автоматизованої системи опрацювання 

інформації з метою управління ризиками 

1. Бойко Р.В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с. 

2. Бойко Р. В. Внутрішній контроль в управлінні ризиками: дистанційний курс / Р. В. Бойко [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4037. 

3. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2018. - 372 с. 

4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Знання, 2010. – 395 с. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів від 30.11.1999р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

6. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 313 с. 

7. Замула І.В. Внутрішній контроль : навч. посіб. / Замула І.В., Танасієва М.М. - Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с. 

8. Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. 

Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 280 с. 

9. Контроль і ревізія: навч. посібник / За редакцією Р. Л. Хом’як, О. В. Тесак. - Киів : Видавнича група Бухгалтери 

України, 2021. - 269 с. 

10. Кримінальний кодекс України: №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

11. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: 

Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с. 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України № 996 – XIV від 16.07. 1999р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26.01.1993 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного 

банку України № 148 від 29.12.20017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

15. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак 

С.В., Романів Є.М.. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c. 

 


