
1. Назва модуля: Контроль і ревізія 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.05_6 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 36 (лекції - 18 год, практичні - 18 год.) 
6. Лектор: Демченко Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
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; 

уміти: з’ясовувати сутність контролю та ревізії, їх значення, задачі і 
тенденції розвитку в Україні; розуміти організаційно-методичні 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.  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
           пререквізити: фінансовий облік, економічний аналіз 
           кореквізити: податковий облік, аудит 
10. Зміст модуля:  
Сутність фінансового контролю, види контролю. Внутрішньогосподарський 

контроль. Основні відмінності аудиту від ревізії. Методи фінансового контролю. 
Ревізія як форма економічного контролю. Права і обов'язки ревізора. Планування 
ревізії. Методи документального контролю. Інвентаризація - один з методів 
фактичного контролю. Інші методи фактичного контролю. Документальне 
оформлення підсумків ревізії. Типові порушення, виявлені при ревізії деяких 
ділянок обліку.  

11. Рекомендована література: 
1. Облік, контроль та аналіз: навч. посібник / І.І. Пилипенко, В.П. Пантелеєв, 

В.О. Шевчук та ін.; за ред. В.П. Пантелеєва – К.: Бізнес Медіа Колсалтинг, 
2011. – 368 с. 

2. Білуха М.Т. Фінансовий контроль:теорія, ревізія, аудит:підручник. /Б.Ф. Усач. 
– К.: Знання, 2007. – 263с. 

3. .Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія: практикум/ Р.М. Стрєльніков,             
Т.В. Свірідова.- К.: ЦУЛ, 2007. – 336с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (80%) - усне опитування,  індивідуальне навчально-
дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні і практичні питання) 
14. Мова навчання: українська. 

 


