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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
             Курс "Контроль і ревізія" є дисципліною циклу професійної підготовки 

навчального плану підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 07 Управління та 

адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування. 

В Україні в умовах фінансової кризи та економічної нестабільності, підвищується роль 

контролю і ревізії з сторони держави.  

Діяльність Державної контрольно – ревізійної служби України повинна бути направлена 

на запобігання незаконного та нецільового використання бюджетних грошових коштів на 

підприємствах, установах та організаціях.  

В процесі вивчення дисципліни  "Контроль і ревізія" студенти  повинні: 

-  ознайомитися і засвоїти термінологію; 

-  оволодіти системою теоретичних, методичних та практичних знань; 

-  вивчити і оволодіти методикою організації планування та проведення ревізій та 

перевірок на підприємствах України; 

-  засвоїти специфіку контролю в різних сферах діяльності; 

- оволодіти напрямками співпраці з Державною податковою адміністрацією та 

правоохоронними органами; 

-  придбати уміння і навики по реалізації матеріалів ревізій та перевірок. 

Програма вивчення дисципліни "Контроль і ревізія" передбачає засвоєні студентами 

теоретичні знання та практичні навички в подальшому фаховому використанні. 

 

 Метою навчальної дисципліни оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок проведення ревізій та перевірок. 

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. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач 

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі контролю і ревізії для 

своєчасного і повного формування показників фінансової  звітності підприємства, їх 

контролю і ревізії. 

Програмні результати навчання: 

Знати: нормативно-законодавчу базу щодо здійснення контрольно-ревізійних заходів; 

порядок ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавчо-нормативної бази та 

існуючої методики. 

Вміти: складати акти ревізії за результатами  перевірки; проводити необхідні розрахунки 

згідно існуючого законодавства. 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні 

Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою. Завдання контролю в 
умовах ринкової економіки. Поняття контрольно-ревізійних процедур. 

Характеристика основних видів контролю. Органи, які здійснюють контроль. Проблеми 
підвищення якості та ефективності контрольно-ревізійної роботи. 

Характеристика форм контролю. 
Методичні прийоми і способи, які застосовуються при здійсненні різних форм контролю. 
Права, обов’язки і відповідальність працівників контрольно-ревізійної служби. 
Основні етапи ревізії, їх сутність.  
Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи.  
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Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів 

Завдання, напрями і джерела ревізії грошових коштів. Методика перевірки фактичної 
наявності касової готівки та дотримання умов їх збереження. 

Документальна перевірка касових операцій за джерелами надходжень готівки. Перевірка 
повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. 
Перевірка касових операцій по напрямах використання грошей з каси. Методи і способи 
перевірки витрат грошей. Блок-схеми здійснення контрольних дій. 

Перевірка дотримання правил здійснення операцій на розрахунковому і валютних рахунках, 
відкритих підприємствам в установах банків. Перевірка операцій з інших рахунків грошових 
коштів. Систематизація та узагальнення матеріалів ревізії. Алгоритми прийняття рішень за 
результатами контролю. 

Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків 

Завдання, напрями та джерела ревізії по видах розрахунків.  
Перевірка розрахунків з підзвітними особами, дотримання правил видачі авансів, 

доцільності і правомірності витрат на відрядження, господарські видатки. Документальне 
оформлення і відображення в обліку. 

Контроль розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності, роботи (послуги), 
внутрішньовідомчих розрахунків. Викриття можливих фактів зловживань. Реальність 
дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Перевірка розрахунків з покупцями і замовниками. 
Перевірка розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальних збитків. 
Перевірка розрахунків по оплаті праці. 
Стан розрахунків з працівниками, нарахування заробітної плати, утримання із заробітної 

плати, достовірність і правильність ведення первинного і бухгалтерського обліку. Особливості 
контролю в умовах автоматизації обліку. 

Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю і прийняття рішень за результатами ревізії. 

Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів  
 і нематеріальних активів 

Завдання, напрями і джерела ревізії основних фондів і нематеріальних активів. 
Перевірка стану збереження основних фондів. Документальна перевірка операцій з 

надходження і вибуття основних фондів. Методи і способи перевірки, послідовність 
контрольних дій. 

Перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань. 
Перевірка витрат на ремонт основних засобів: капітальний, поточний, технічне 

обслуговування тощо. 
Перевірка нематеріальних активів: обґрунтованість складу нематеріальних активів, що 

внесені засновниками до статутного фонду; операції з надходження і вибуття; нарахування 
зносу. Блок-схеми перевірки. Особливості контролю із застосуванням сучасних засобів 
автоматизації і комп’ютеризації. 

Контрольна робота 1. 

Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка дотримання умов збереження матеріальних 
цінностей. Перевірка стану та якості контролю за збереженням матеріальних цінностей на 
підприємстві. Особливості перевірки за видами матеріальних цінностей. Послідовність 
контрольних дій, узагальнення результатів контролю. 

Перевірка операцій з оприбуткування матеріальних цін- 
ностей. 

Перевірка операцій з витрачання матеріальних цінностей. 
Особливості перевірки малоцінних швидкозношуваних предметів. Методи і способи 

викриття можливих зловживань. Використання ПЕОМ при здійсненні ревізії. 
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Тема 6. Контроль і ревізія собівартості  
готової продукції, робіт (послуг) 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка основних витрат на виробництво. 
Особливості організації перевірки при застосуванні в обліку ПЕОМ. Обґрунтованість 
включення до складу собівартості витрат на виробництво. Оцінка вартості матеріальних витрат, 
витрат на оплату праці, 

Перевірка накладних витрат на виробництво продукції, робіт (послуг). Особливості 
перевірки загальновиробничих, загальногосподарських витрат. 

Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань. 
Контроль правильності визначення фактичної собівартості готової продукції, робіт (послуг). 

Оцінка незавершеного виробництва, визначення і розподіл відхилень. Відповідність облікових і 
звітних даних по видах готової продукції. Методи і способи перевірки, послідовність дій за 
джерелами контролю. Узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю.  

Тема 7. Контроль і ревізія виконання  
виробничої програми та реалізації  

продукції, робіт (послуг) 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка виконання виробничої програми підприємства 
в розрізі: видів виробничої діяльності, асортименту готової продукції, робіт (послуг). 
Обґрунтованість програми випуску готової продукції. 

Перевірка операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здачі виконаних робіт 
(наданих послуг). 

Виконання угод із замовниками і покупцями.  
Перевірка обсягів реалізації продукції, робіт (послуг). Послідовність контрольних дій. Блок-

схеми перевірки. Методи і прийоми здійснення контролю.  
Контроль правильності визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт 

(послуг). Узагальнення і прийняття рішень за результатами ревізії. 

Тема 8. Контроль і ревізія фінансових  
результатів, фондів і фінансового  

стану підприємства 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка правильності визначення балансового 
прибутку. Методи і способи перевірки прибутку від основної діяльності, позареалізаційних 
доходів і видатків. 

Перевірка використання прибутку. Фінансові вкладення, погашення збитків минулих років. 
Розрахунки з бюджетом з оподаткування прибутку. 

Перевірка фондів спеціального і цільового призначення.  
Контроль фінансового стану підприємства. Методи і способи оцінки фінансового стану. 

Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення і реалізація результатів ревізії. 

Тема 9. Контроль і ревізія стану  
бухгалтерського обліку і звітності 

Завдання, напрями і джерела ревізії. Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії. 
Виконання плану роботи працівниками бухгалтерії. Забезпечення облікового процесу. 

Перевірка стану бухгалтерського обліку. Особливості організації контролю із застосуванням 
ПЕОМ і Плану рахунків. Відповідність синтетичного та аналітичного обліку. Методика ведення 
облікових реєстрів. Первинний облік і стан контролю матеріального обліку в матеріально 
відповідальних осіб. Якість інвентаризації матеріальних цінностей. Методи і прийоми 
перевірки. 

Перевірка достовірності бухгалтерської і статистичної звітності. Відповідність даних 
звітності даним бухгалтерського обліку. 

Контрольна робота 2. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин 

лекції практичні  
заняття 

самостійна  
 

робота 
усього 

Тема 1. Основи організації 
системи контролю в 
Україні 

4 2 4 10 

Тема 2. Контроль і ревізія 
грошових коштів 4 4 4 12 

Тема 3. Контроль і ревізія 
розрахунків 4 4 4 12 

Тема 4. Контроль і ревізія 
основних засобів і 
нематеріальних активів 

4 2 4 10 

Тема 5. Контроль і ревізія 
матеріальних цінностей 4 4 2 10 

Контрольна робота 1 2   2 

Тема 6. Контроль і ревізія 
собівартості готової 
продукції, робіт (послуг) 

2 4 2 8 

Тема 7. Контроль і ревізія 
виконання виробничої 
програми та реалізації 
продукції, робіт (послуг) 

2 4 2 8 

Тема 8. Контроль і ревізія 
фінансових результатів, 
фондів і фінансового стану 
підприємства 

2 4 2 8 

Тема 9. Контроль і ревізія 
стану бухгалтерського 
обліку і звітності 

2 4 2 8 

Контрольна робота 2 2   2 

Усього 32 32 26 90 

 

4.Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні 

1.1. Поняття, суть, значення контролю в системі управління 

державою. 

1.2. Основні види та форми контролю. Органи, які здійснюють 

контроль,їх функції 

1.3. Організація контрольно-ревізійної роботи в системі 

Державної контрольно-ревізійної служби України 

1.4. Основні етапи ревізії, їх сутність. 

 

2 

 

 

2 

2 Тема 2 . Контроль і ревізія грошових коштів. 
2.1. Завдання, джерела ревізії, нормативні акти. 

2.2. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання 

умов її зберігання. 

2.3. Документальний контроль касових операцій. 

2.4. Методика контролю операцій з грошовими коштами 

підприємств на поточних і валютних рахунках, відкритих в 

установах банків. 

 

2 

 

 

2 

 



8 

 

3 Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків. 

3.1. Завдання, напрями і джерела ревізії. 

3.2. Контроль розрахунків з підзвітними особами 

3.3. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками 

3.4. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками 

3.5. Контроль розрахунків по оплаті праці 

3.6. Контроль розрахунків з бюджетом 

 

2 

 

 

2 

4 Тема 4.Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних 

активів 
4.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю 

основних засобів і нематеріальних активів. 

4.2. Перевірка стану збереження основних засобів 

4.3. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття 

основних засобів 

4.4. Перевірка операцій по нематеріальних активах 

 

2 

 

 

 

2 

5 Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей 

5.1. Контроль стану складського господарства і дотримання умов 

збереження матеріальних цінностей 

5.2. Контроль операцій з надходження матеріальних цінностей 

5.3. Контроль операцій з витрачання матеріальних цінностей 

5.4. Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними 

предметами 

 

2 

 

 

2 

 

 Контрольна робота 1  

6 Тема 6. Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт 

(послуг) 

6.1. Завдання, джерела інформації для проведення ревізії, 

нормативні акти 

6.2. Ревізія основних витрат на виробництво 

6.3. Перевірка правильності визначення собівартості продукції, 

робіт (послуг). 

 

2 

 

 

 

 

7 Тема 7. Контроль і ревізія виконання виробничої програми і 

реалізації продукції, робіт (послуг) 
7.1. Завдання, напрями ревізії, джерела інформації 

7.2. Контроль виконання виробничої програми з випуску готової 

продукції, робіт (послуг)  

7.3. Контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних 

робіт (послуг) 

 

2 

 

 

 

8 Тема 8. Контроль і ревізія фінансових результатів і 

фінансового стану підприємства 
8.1. Перевірка правильності визначення балансового прибутку 

підприємства 

8.2. Перевірка операцій по використанню прибутку 

8.3. Контроль фінансового стану підприємства 

 

2 

 

 

 

9 Тема 9. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і 

звітності 

9.1. Завдання, основні напрями і джерела ревізії 

9.2. Перевірка стану бухгалтерського обліку 

9.3. Перевірка достовірності звітності і стану фінансової звітності 

 

2 

 

 

 

 Контрольна робота 2 2 

 Усього 32 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні 

Практична робота 1. Основи організації системи контролю в 

Україні. 

 

2 

 
2 Тема 2 . Контроль і ревізія грошових коштів. 

Практична робота 2.ревізія грошових коштів у касі підприємства 

Практична робота 3.Ревізія грошових коштів на рахунках в 

банку 

 

2 

2 

 

3 Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків. 

Практична робота 4.Розв`язування ситуаційних задач з обліку 

розрахунків. 

Практична робота 5. Розв`язування ситуаційних задач з обліку 

розрахунків. 

 

2 

 

2 

4 Тема 4.Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних 

активів 
Практична робота 6. Розв`язування ситуаційних задач з обліку 

основних засобів і нематеріальних активів. Ревізія запасів 

 

2 

 

 

5 Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей 

Практична робота 7. Розв`язування ситуаційних задач з обліку 

матеріальних цінностей. 

Практична робота 8. Розв`язування ситуаційних задач з обліку 

матеріальних цінностей. 

 

2 

 

2 

 

6 Тема 6. Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт 

(послуг) 

Практична робота 9. Розв`язування ситуаційних задач з 

визначення собівартості готової продукції, робіт (послуг). 

Практична робота 10. Розв`язування ситуаційних задач з 

визначення собівартості готової продукції, робіт (послуг). 

 

2 

 

 

2 

 

7 Тема 7. Контроль і ревізія виконання виробничої програми і 

реалізації продукції, робіт (послуг) 
Практична робота 11. Розв`язування ситуаційних задач з 

виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт 

(послуг). 

Практична робота 12. Розв`язування ситуаційних задач з 

виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт 

(послуг). 

 

2 

 

 

 

2 

8 Тема 8. Контроль і ревізія фінансових результатів і 

фінансового стану підприємства 
Практична робота 13. Розв`язування ситуаційних задач з ревізії 

фінансових результатів і фінансового стану підприємства. 

Практична робота 14. Розв`язування ситуаційних задач з ревізії 

фінансових результатів і фінансового стану підприємства. 

 

2 

 

 

2 

9 Тема 9. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і 

звітності 

Практична робота 15. Розв`язування ситуаційних задач з ревізії 

стану бухгалтерського обліку і звітності. 

Практична робота 16. Розв`язування ситуаційних задач з ревізії 

стану бухгалтерського обліку і звітності. 

 

2 

 

 

2 

 Усього 32 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні 

1. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні 

контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та 

організацій. 

2. Оперативний облік і звітність з виконання контрольно-ревізійної 

роботи. 

4 

2 Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів  

1. Особливості перевірки грошових документів і цінних паперів.. 

2. Ревізія коштів у дорозі. 

4 

3 Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків 

1. Контроль розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами 

2. Контроль розрахунків по претензіях та відшкодуванню 

матеріальної шкоди. 

4 

4 Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних 

активів 
1. Контроль правильності нарахування амортизації основних 

засобів. 

2. Контроль витрат  на ремонт основних засобів. 

4 

5 Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей 

1. Контроль повноти  та якості проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей і відображення результатів в обліку. 

2. Ревізія наявності й руху тари під товарами та порожньої тари 

2 

6 Тема 6. Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт 

(послуг). 

1. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і 

калькуляційними статтями. 

2. Ревізія собівартості готової продукції. 

3. Перевірка накладних витрат на виробництво 

2 

7 Тема 7. Контроль і ревізія виконання виробничої програми і 

реалізації продукції, робіт (послуг). 

1. Особливості контролю реалізації продукції на експорт. 

2. Перевірка фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт 

(послуг). 

2 

8 Тема 8. Контроль і ревізія фінансових результатів і 

фінансового стану підприємства. 

1.Ревізія доходів і результатів діяльності 

2 

9 Тема 9.Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і 

звітності 
1.Перевірка організації облікової і контрольної роботи на 

підприємстві 

2 

 Разом  26 
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7.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

                                                    

8.Методи контролю 
Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» включає поточний 

контроль успішності та складання підсумкового екзамену. Поточний контроль засвоєння 

студентами навчального матеріалу, що викладається під час аудиторних занять та вивчається 

самостійно, здійснюється за допомогою наявних засобів діагностики. 

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з дисципліни «Контроль і ревізія» 

вимогам, викладеним в цій навчальній  програмі, в робочій програмі та у відповідних освітньо-

кваліфікаційних вимог створено фонд засобів діагностики, який включає тестові завдання та 

контрольні роботи.                                                              
 

9. Методичне забезпечення: 
1. конспект лекцій; 

2. методичні вказівки до практичних занять; 

3. методичні вказівки до самостійної роботи; 

4. тестові завдання 
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10. Перелік питань, які виносяться на екзамен  
1.Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою. 

2.Основні види та форми контролю. Органи, які здійснюють контроль,їх функції 

3.Організація контрольно-ревізійної роботи в системі Державної контрольно-ревізійної служби 

України 

4.Основні етапи ревізії, їх сутність. 

5. Завдання, джерела ревізії, нормативні акти. 

6. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її зберігання. 

7. Документальний контроль касових операцій. 

8. Методика контролю операцій з грошовими коштами підприємств на поточних і валютних 

рахунках, відкритих в установах банків 

9. Завдання, напрями і джерела ревізії. 

10. Контроль розрахунків з підзвітними особами 

11. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками 

12. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками 

13. Контроль розрахунків по оплаті праці 

14. Контроль розрахунків з бюджетом 

15. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів і нематеріальних 

активів. 

16. Перевірка стану збереження основних засобів 

17. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів 

18. Перевірка операцій по нематеріальних активах 

19. Контроль стану складського господарства і дотримання умов збереження матеріальних 

цінностей 

20. Контроль операцій з надходження матеріальних цінностей 

21. Контроль операцій з витрачання матеріальних цінностей 

22. Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами 

23. Завдання, джерела інформації для проведення ревізії, нормативні акти 

24. Ревізія основних витрат на виробництво 

25. Перевірка правильності визначення собівартості продукції, робіт (послуг) 

26. Завдання, напрями ревізії, джерела інформації 

27. Контроль виконання виробничої програми з випуску готової продукції, робіт (послуг)  

28. Контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт (послуг) 

29. Перевірка правильності визначення балансового прибутку підприємства 

30. Перевірка операцій по використанню прибутку 

31. Контроль фінансового стану підприємства 

32. Перевірка стану бухгалтерського обліку 

33. Перевірка достовірності звітності і стану фінансової звітності 

11. Рекомендована література 

1. Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями - 

http://zakon1.rada.gov.ua 

2. Кодекс законів про працю (зі змінами та доповненнями) від 24.12.1999 р. №1356-XIV - 

http://zakon1.rada.gov.ua 

3. Цивільний Кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. – Х.: Фактор, 2003. – 245 с. 
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