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Анотація курсу
Ринок пред’являє суворі вимоги до

фахівців, їх уміння нестандартно мислити,
самостійно і оперативно приймати вірні
рішення, запобігати протиправним діям,
захищати права власників. Із грізного
наглядача контролер (ревізор) повинен
перетворитися у ділового партнера,
досвідченого консультанта, що керується у
своїй діяльності Законами та сприяє
поліпшенню справ на підконтрольному
об'єкті.



Мета курсу: полягає в тому, щоб навчити студентів застосовувати на практиці теоретичні знання з 
бухгалтерського обліку, економічного аналізу, фінансів, попереджувати та усувати недоліки й 

порушення у діяльності підприємств, кваліфіковано використовувати у практичній роботі сучасні 
форми та методи контролю за дотриманням законодавства про податки, достовірністю 

бухгалтерської інформації, правильністю визначення прибутку тощо.

Компетентності Результати навчання

Здатність до відображення інформації про
господарські операції суб’єктів господарювання в
фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та
інтерпретації для задоволення інформаційних
потреб осіб, що приймають рішення.
Ідентифікувати та оцінювати ризики
недосягнення управлінських цілей суб’єкта
господарювання, недотримання ним
законодавства та регулювання діяльності,
недостовірності звітності, збереження й
використання його ресурсів.
Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль
діяльності підприємства та дотримання ним
законодавства з бухгалтерського обліку і
оподаткування.
Здатність застосовувати етичні принципи під час
виконання професійних обов’язків.

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності.
Володіти методичним інструментарієм обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
господарської діяльності підприємств.
Розуміти організаційно-економічний механізм
управління підприємством та оцінювати
ефективність прийняття рішень з
використанням обліково-аналітичної
інформації.
Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти
застосовувати його методи і процедури.
Вміти застосовувати економіко-математичні
методи в обраній професії.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні
Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів
Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків
Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів (фондів) і 
нематеріальних активів.
Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей.
Тема 6. Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт 
(послуг).
Тема 7. Контроль і ревізія виконання виробничої програми та 
реалізації продукції, робіт (послуг).
Тема 8. Контроль і ревізія фінансових результатів, фондів і 
фінансового стану підприємства.
Тема 9. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності.


