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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: засвоєння студентами
теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення
контролю фінансової діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій;
виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому
2. Заплановані результати навчання: вивчення організаційних засад контрольно-ревізійної роботи, її правового та інформаційного забезпечення та набутті методичних навичок щодо здійснення контрольних процедур.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність і роль фінансового контролю у сучасних умовах господарювання, його мету, завдання та функції; складові елементи системи фінансового контролю, взаємозв’язок між ними; правові
засади організації та здійснення фінансового контролю в Україні; етичні принципи поведінки контролерів; види і форми фінансового контролю; методи і методичні прийоми фінансового контролю, сфери та
порядок їх застосування; основні етапи здійснення фінансового контролю, їх особливості; порядок організації роботи і проведення контрольних заходів органами державного фінансового контролю, незалежними аудиторами і аудиторськими фірмами, службами внутрішнього аудиту органів державної влади і
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; організаційні та практичні аспекти фінансового контролю за кордоном; напрями оцінки ефективність функціонування системи фінансового контролю діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання;
вміти:
обирати найбільш доцільні форми, методи і методичні прийоми здійснення фінансового контролю у конкретних ситуаціях; виконувати основні процедури контролю фінансової діяльності підприємств,
установ та організацій; аналізувати та узагальнювати результати контрольних заходів; розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у фінгосподарській діяльності об’єктів
контролю, прийняття відповідних управлінських рішень.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну: к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

