
Повна назва: Контроль, ревізія та експертиза господарської діяльності 

Статус: вибіркова 

Мета:формування у студентів фундаментальних знань з теорії та 

практики організації та проведення внутрішньогосподарського контролю і 

ревізії господарської діяльності, вивчення механізмів експертного 

дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання та 

його складових елементів, що відображають стан правових, організаційних, 

економічних, інформаційних та інших характеристик. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Навчальний блок «Контроль, ревізія та експертиза господарської 

діяльності» включає в себе дисципліни «Контроль і ревізія», «Судово-

бухгалтерська експертиза». 

Тематичні плани дисциплін складаються з двох змістовних модулів, 

кожен з яких є відносно самостійноючастиною дисципліни і логічно пов'язує 

навчальні елементи дисциплін за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних 

питань та практичних ситуацій, їх обговорення в аудиторії; проведення 

ділових ігор та круглих столів з метою набуття навичок практичного 

застосування засвоєних теоретичних аспектів дисциплін; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів 

теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 



Навчальний блок «Контроль, ревізія та експертиза господарської 

діяльності» передбачає  240 годин, в тому числі 112 годин аудиторних занять 

та 128 годин самостійної роботи. 

Дисципліна «Контроль і ревізія» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

всього  у тому числі 

л п лаб інд.  с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1 «Теоретико-методологічні основи внутрішньогосподарського контролю і ревізії» 

Тема 1. . Сутністьікласифікаціяконтролю 9 2 2 - - 5 

Тема 2. Плануваннятаорганізаціяконтрольно-ревізійногопроцесу 13 4 4 - - 5 

Тема 3. Методидокументальногоконтролю. 10 2 2 - - 6 

Тема 4. Методифактичногоконтролю 10 2 2  - 6 

Разом за змістовним модулем 1 42 10 10 - - 22 

Змістовний модуль 2. «Методика контролю і ревізії господарської діяльності» 

Тема 5. Методикаконтролюопераційзкоштами. 10 2 2   6 

Тема 6. Методикаконтролюосновнихзасобівтаіншихнеоборотнихматеріальнихтанематеріальнихактивів 14 4 4   6 

Тема 7. Методикаконтролюопераційзрухузапасів 12 2 2   8 

Тема 8. 

Методикаконтролюопераційзарозрахункамизпостачальникамитапокупцями,підзвітнимиособамитазоплатипраці 

16 4 4   8 

Тема 9. Методикаконтролюрозрахунківзаподаткамитаобов’язковимиплатежами 16 4 4   8 

Тема 10. Документальнеоформленнярезультатівконтролю і ревізії 10 2 2   6 

Разом за змістовним модулем 2 78 18 18   42 

Всього годин 120 28 28   64 

 

Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

всього  у тому числі 

л п лаб інд.  с.р. 



1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1.Теоретико-організаційніаспектисудово-

бухгалтерськоїекспертизи 

Тема 1. Судові експертизи та їх завдання у 

правоохоронній діяльності 

5 1 1   3 

Тема 2. Предмет і метод судово-бухгалтерської 

експертизи 

5 1 1   3 

Тема 3. Інформаційне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 

8 2 2   4 

Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи 13 4 4   5 

Тема 5. Технологіяпроцесу судово-

бухгалтерськогоекспертногодослідження 

9 2 2   5 

Разом за змістовим модулем 1 40 10 10   20 

Змістовний модуль 2. Методика експертного дослідження основних фінансово-

господарських операцій 

Тема 6. Експертнедослідженнянеоборотних 

матеріальних та нематеріальних активів 

8 2 2   4 

Тема 7.Експертнедослідженняоперацій з 

матеріальними запасами 

8 2 2   4 

Тема 8.Експертнедослідженняоперацій з 

коштами, розрахунками та іншими активами 

8 2 2   4 

Тема 9.Експертнедослідженняоперацій з власним 

капіталом та забезпечення зобов’язань  

10 2 2   6 

Тема 10.Експертнедослідженняоперацій з 

довгостроковими зобов’язаннями  

7 1 1   5 

Тема 11.Експертнедослідженняоперацій з 

поточними зобов’язаннями 

7 1 1   5 

Тема 12.Експертнедослідженнявитрат діяльності 

суб’єкта господарювання 

14 4 4   6 

Тема 13.Експертнедослідженнядоходів та 

фінансових результатів діяльності  

10 2 2   6 

Тема 14. Узагальнення та 

реалізаціярезультатівсудово-бухгалтерської 

експертизи 

8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 2 80 18 18   44 

Всього годин 120 28 28   64 

Знання та навички: 

В результаті вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» 

студентиповинні 



знати: 

- нормативно-правові основи регулювання контролю та ревізії; 

- організацію та методику ведення господарського контролю 

діяльності підприємства; 

вміти: 

- проводити планування, підготовку та проведення контрольно- 

ревізійного процесу з використанням передбаченої для цього нормативно- 

правової бази та документації; 

- користуватися різними методами контролю; 

- проводити  контроль  руху  капіталу,  коштів,  активів,  зобов’язань  

та доходів підприємства; 

- аналізувати та узагальнювати результати контролю та відображати 

їх у відповідних матеріалах контролю; 

- пропонувати заходи щодо усунення виявлених недоліків, порушень 

та зловживань, виявлених за результатами контролю. 

В результаті вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» 

студентиповинні 

знати: 

- місце і роль судово-бухгалтерської експертизи в системі 

економічної інформації на підприємстві; 

- фундаментальні основи інформації про об’єкти судово-

бухгалтерської експертизи; 

- методи збору, обробки і видачі інформації для різних груп 

користувачів облікових даних; 

- методологію судово-бухгалтерської експертизи, що ґрунтується на 

національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку; 

вміти: 

- застосовувати отриманітеоретичні знання, практичні вміння та 

навички із питань організації судово-бухгалтерської експертизи; 

- планувати та здійснювати експертне дослідження фінансово-



господарської діяльності суб'єктів господарювання; 

- опанування організаційно-правовими засадами судово-експертної 

діяльності; 

- використовувати методику судово-бухгалтерського експертного 

дослідження для  розкриття та документального підтвердження порушень з 

ознаками зловживань; 

- складати науково обґрунтовані висновки експерта-бухгалтера для 

правоохоронних органів при вирішенні управлінських і кримінальних 

справ. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): Навчальний блок 

«Контроль, ревізія та експертиза господарської діяльності» передбачає  240 

години / 8 кредитів ECTS, в тому числі на вивчення дисципліни «Контроль і 

ревізія» 120 годин / 4 кредити ECTS та дисципліни «Судово-бухгалтерська 

експертиза» 120 годин / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання 

самостійних письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських 

заняттях; участь у ділових іграх;ПМК. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних 

завдань, перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, 

перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контрольз 

дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді ПМК в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповіді на семінарських заняттях  5 5 25 

Опитування на семінарських заняттях 5 4 20 



Творчо-пошукова робота 15 1 15 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 2 20 

Участь у діловій грі 20 1 20 

Загальна кількість балів   100 

 

Викладач: 

Кравченко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент б.в.з. 

кафедри обліку та аудиту ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 8 років. Кількість виданих наукових праць – більше 10. В 2010 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему 

«Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання 

оборотного капіталу в управлінні підприємством».  

Коло наукових інтересів – економічний аналіз, контроль і ревізія, облік 

за видами економічної діяльності, логістика та особливості організації 

міжнародних розрахунків. 


