АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ»
Зміни, що постійно відбуваються в економіці України, охоплюють як
сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери.
Ринкова економіка сприяє виникненню нових форм господарювання
відповідно до нових підходів бухгалтерського обліку на державних,
орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях і організаціях
тощо.
Набуття Україною незалежності зумовило серйозні зміни в економічній
діяльності держави. Останні роки незалежності були періодом появи та
інтенсивного розвитку нових видів економічних відносин й інститутів,
суттєвих структурних змін тих, що існували раніше. Відповідної перебудови
зазнали також бухгалтерський облік і контроль. Однак усі реформування не
забезпечили прозорості економіки, а зміни законодавства й стрімкий
розвиток сучасних технічних засобів оброблення та передавання інформації
лише сприяють зростанню кількості економічних правопорушень і
приховування їхніх наслідків.
За таких умов у процесі розслідування правоохоронними органами
економічних правопорушень і під час судового розгляду кримінальних і
цивільних справ економічного напряму перед слідчими та судом постає
багато суперечливих питань, вирішення яких іноді неможливе без
застосування спеціальних знань.
Курс «Контроль і ревізія» розкриває основні завдання та особливості
організації щодо проведення перевірки господарюючих суб’єктів з
дотриманням чинного законодавства. Вивчає питання вдосконалення й
порядку призначення та використання у процесі правочинної діяльності
правоохоронних та інших органів, які здійснюють функції управління й
контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судовобухгалтерської експертизи.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є
навчання студентів досвідчено застосовувати теоретичні знання з контролю і
ревізії на практиці, кваліфіковано використовувати в роботі нові форми і
методи контролю для попередження і недопущення порушень і недоліків у
господарсько-фінансовій діяльності підприємств та організацій, подальшого
їх усунення, а також викриття внутрішніх резервів для підвищення
ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів, активізації
підприємницької діяльності.
Завдання дисципліни вивчення теоретичних засад організації
контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної
роботи в організаціях різних форм власності.
Предметом вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» є організація і
методика контрольно-ревізійної роботи.
У результаті вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» студенти
повинні знати: нормативно-правову базу з питань контрольно-ревізійної

роботи, фінансового контролю, оподаткування, обліку; основи організації та
порядку проведення ревізій і перевірок; методи і прийоми економічного
контролю; порядок здійснення контролю за його об’єктами.
На базі творчого засвоєння основних понять і положень навчального
курсу студенти повинні вміти: з’ясовувати сутність контролю та ревізії, їх
значення, задачі і тенденції розвитку в Україні; розуміти організаційнометодичні аспекти проведення контрольно-ревізійної роботи; складати плани
та програми ревізій і перевірок; виявляти помилки та порушення,
аргументувати їх спираючись на нормативні документи; складати робочі
документи ревізора; складати акти інвентаризації та акти ревізії; надавати
рекомендації щодо усунення виявлених порушень.
З
метою закріплення теоретичних знань та отримання навиків
практичної діяльності на підприємствах програмою передбачені семінарські
та практичні заняття з метою закріплення теоретичних знань.

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАВЧАЛЬНА
ПРАКТИКА»
Господарський облік є головним джерелом економічної інформації,
необхідної для управління процесами розширеного відтворення на різних
рівнях — від конкретного підприємства і його структурних підрозділів до
управління галузями, регіонами і країною в цілому.
Реформування системи бухгалтерського обліку є невід’ємною
складовою розвитку ринкових відносин в Україні, яка забезпечує всіх членів
суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про фінансовогосподарську діяльність підприємств, організацій різних форм власності.
Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» відкриває шлях до перетворення
бухгалтерського обліку в надійний та реальний інструмент управління. З
прийняттям цього Закону підвищилися роль і значення міжнародних
економічних відносин. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» визначає основні правові засади ведення бухгалтерського
обліку й складання фінансової звітності для зовнішніх та внутрішніх
користувачів з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці
правил. Велику роль та значення набули Міжнародні Стандарти
бухгалтерського обліку. Їх використання забезпечує зменшення ризику для
кредиторів та інвесторів; зниження витрат кожної країни на розроблення
власних стандартів; однозначне сприйняття фінансової звітності та зростання
довіри до її показників у всьому світі; поглиблення міжнародної кооперації в
галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Навчальна практика» полягає
в опануванні практики ведення фінансового обліку активів, зобов’язань та
капіталу на підприємствах різних форм власності.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: надання знань щодо
раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів,
зобов’язань та капіталу на підставі використання прогресивних форм і
національних стандартів.
Предметом вивчення дисципліни «Навчальна практика» теоретичні
основи, методика бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, власного
капіталу і господарських операцій, пов’язаних з їхніми змінами, технологія
записів при різних формах бухгалтерського обліку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
нормативне регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні;
основи організації бухгалтерського обліку і фінансової
звітності на підприємствах різних форм власності;
якісні характеристики і принципи бухгалтерського обліку
та фінансової звітності;

загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в Україні;
порядок визнання, оцінки та відображення у обліку
активів, зобов’язань, власного капіталу;
вміти:
застосовувати критерії визнання активів, зобов’язань,
власного капіталу підприємства;
визначати оцінку активів підприємства;
відображати
господарські
операції
в
первинних
документах, облікових регістрах та на рахунках бухгалтерського
обліку;
застосовувати критерії визнання витрат та давати їм
оцінку;
відображати господарські операції з витратами на
рахунках бухгалтерського обліку.

