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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: є формування у
студентів системи теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень з ефективним застосуванням знань формування системи знань та практичних
навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів контролю для
попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення резервів ефективного використання
закріплених ресурсів; надати необхідні теоретичні знання і практичні навички по контролю і ревізії.
2. Заплановані результати навчання: визначення суті контролю і ревізії, розкриття її об’єкту,
предмету та методу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
суть, значення і завдання контролю і ревізії; види контролю і ревізій; предмет та об’єкти
контролю і ревізій; організацію контрольно-ревізійного процесу; загальнонаукові та специфічні
методи і прийоми контролю і ревізій; методику та практику проведення ревізій необоротних і
оборотних активів, розрахунків, капіталу, стану обліку та звітності, податкового обліку;
вміти:
проводити ревізійні процедури із перевірки первинних документів, звітів матеріальновідповідальних осіб, фінансової звітності; застосовувати методику дослідження документів; набути
навички в оформленні документів ревізора; розробляти плани і програму ревізій; здійснювати
процедури різними прийомами ревізії; оформляти робочі документи та акти ревізій; приймати за
результатами ревізій і перевірок юридично обґрунтовані і економічно правильні рішення.
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 (екзамену) 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 «Контроль і ревізія» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., Малахов В.А., доцент кафедри обліку та оподаткування.

