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Силабус навчальної дисципліни 
«КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ»  

  
Освітньо-професійна програма: Облік і аудит  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни  Навчальна  дисципліна  вибіркового    компонента 

 освітньопрофесійної  програми  
Семестр  8 (восьмий)  
Обсяг дисципліни,  кредити 
ЄКТС/години  

3,0 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська   
Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Організація і методика проведення контрольних дій шляхом 
вивчення закономірностей, достовірності і економічної доцільності 
проведення господарських і фінансових операцій та процесів 
суб’єктів господарювання на основі використання 
обліковофінансової, нормативної, звітної та іншої економічної 
інформації у поєднанні з дослідженням фактичного стану об’єктів 
контролю.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета)  

Сформувати систему теоретичних знань та практичних навиків 
застосування в майбутній практичній діяльності сучасних форм і 
методів контролю для попередження (недопущення) і ліквідації 
порушень (недоліків) та виявити резерви ефективного 
використання наявних ресурсів підприємства.  

Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

- ознайомлення з сутністю контролю, його значенням, 
задачами і тенденціями розвитку;   
- оволодіння методиками проведення державного аудиту та 
перевірок;   
- вміння планувати роботу державного аудиту, складати плани 
та програми проведення контрольних заходів у системі органів 
фінансового контролю;   
- вміння формувати робочу документацію державного 
аудитора, систематизувати й узагальнювати матеріали контролю, 
складати акти державного аудиту (перевірок);   
- вміння об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, 
отриману за результатами проведення контрольних заходів, 
готувати висновки і пропозиції для прийняття рішень за наслідками 
контролю, а також контролювати їхнє виконання у разі виявлення 
порушень і зловживань.  



Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності)  

Оволодіти загальними питаннями організації контролю та 
проведення державного аудиту на підприємствах України. 
Отримати необхідні теоретичні знання та практичні навики з з 
проведення державного аудиту, оволодівши якими майбутній 
фахівець зможе кваліфіковано здійснювати контроль 
фінансовогосподарської діяльності підприємств та організацій 
України. Опанувати сучасні методами і джерелами отримання 
доказів. Ознайомитись з процедурами визначення порушень та 
помилок. Опанувати методичні прийоми складання звітних 
документів з проведення державного аудиту.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Фінансово-господарський контроль, його роль в 
системі управління. Суб’єкти контролю в Україні. Види  

 

 контролю. Права, обов’язки і відповідальність працівників контролю. 
Організація і методика проведення державного аудиту (ревізії) в умовах різних 
форм власності. Способи перевірки документів. Порядок проведення державної 
перевірки стану бухгалтерського обліку, звітності та 
внутрішньогосподарського контролю. Методичні прийоми узагальнення 
проведення державного аудиту (ревізії). Оформлення результатів проведення 
державного аудиту (ревізії).  
Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття.  
Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекціївізуалізації; 
семінар-диспут; семінар з використанням евристичної бесіди, практико-
орієнтоване навчання.  
Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного матеріалу, 
проведення тестування, рішення практичних ситуаційних задач, розробка та 
презентація кейсів, самостійна робота, контрольні заходи.  

Пререквізити  Навчальна дисципліна «Контроль і ревізія» базується на знаннях таких 
дисциплін, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», 
«Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік».  

Пореквізити  Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час написання 
дипломної роботи та в майбутній професійній діяльності здобувачів.  

Інформаційне 
забезпечення  
з репозитарію та 
фонду  
НТБ НАУ  

1. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник/МОН – 7-е вид., перероб. і доп. 
– Київ: Знання-Прес, 2008. – 263 с.  
2. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія 
діяльності підприємств промисловості України: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ: ЦУЛ, 
2003. – 317 с.  

Локація та 
матеріальнотехнічне 
забезпечення  

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 
мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної апаратури, а також 
опрацювання лекційного матеріалу в бібліотечному фонді НАУ  

Семестровий 
контроль, 
екзаменаційна 
методика  

Екзамен   

Кафедра  Обліку та аудиту  

Факультет  Економіки та бізнес-адміністрування  



Викладач(і)  ПІБ: Бондаренко Ольга Михайлівна  
Посада: доцент  
Науковий ступінь: доцент Вчене звання: 
к.е.н.  
Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ 
&view_op=list_works&gmla=AJsN- 
F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOv 
GBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
Тел.: 066-681-81-10  
E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net  
Робоче місце: Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра обліку 
та аудиту.  

Оригінальність 
навчальної 
дисципліни  

Ефективним інструментом у боротьбі зі зловживаннями завжди був і 
залишається контроль, який науковці вважають однією із найважливіших 
функцій управління. За допомогою державного аудиту забезпечують 
систематичний контроль за збереженням і раціональним використанням всіх 
форм власності та розкриттям  

 фактів корупції злочинності.  
В процесі проведення аудиторних занять використовуються методи 

активного навчання: розгляд проблемних ситуацій, вирішення ситуаційних 
завдань, робота у малих групах. Під час проведення практичних занять 
студенти виконують за певними методиками вирішення типових задач, 
пов’язаних з їх подальшою професійною діяльністю.  

Лінк на дисципліну  У розробці для Google Classroom  
  
Розробник                 Бондаренко О.М.  
  
В.о. зав. кафедри                                                                                      Попович О.В.   


