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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: вивчення сутності внутрішньогосподарського контролю та

прикладного змісту його предмета, об’єктів і методу; засвоєння основних аспектів і
елементів організації та методики проведення контрольної роботи на підприємстві,
способів і прийомів систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації її
результатів щодо різних суб’єктів внутрішньогосподарського контролю.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:





сутність і значення внутрішньогосподарського контролю;
принципи організації в внутрішньогосподарського контролю;
методики внутрішньогосподарського контролю;
порядок узагальнення та реалізації результатів внутрішньогосподарського
контролю.

вміти:

 визначати об’єкти внутрішньогосподарського контролю;
 критично аналізувати чинні нормативні акти стосовно функціонування
системи внутрішньогосподарського контролю та розробляти рекомендації
щодо їх удосконалення;
 застосовувати способи і прийоми внутрішньогосподарського контролю при
перевірці використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 узагальнювати інформацію за результами внутрішньогосподарського
контролю;
 визначати функціональні обов’язки з внутрішньогосподарського контролю
фахівців та складати посадові інструкції;
 розробляти проекти розділів з внутрішньогосподарського контролю в
Положеннях про окремі підрозділи підприємства;
 контролювати виконання посадових функцій в частині процедур контролю.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання

ситуаційних завдань; проміжне тестування за змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
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5. Лектор: к.е.н., доцент Глущенко Ярослава Іванівна
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