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Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів 

денної форми навчання за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік». 

Вагоме місце займає самостійна робота студентів, що сприяє більш детальному вивченню та засвоєнню навчального 

матеріалу, дає можливість поглибити знання та закріпити навички, оволодіти вмінням щодо впровадження теоретичних 

знань в практичну діяльність. 

Самостійна робота студентів виконується поетапно згідно тематичного плану, що дає змогу раціонально її розподілити, 

містить контрольні завдання практичного характеру, які сприяють засвоєнню програми теоретичної підготовки студентів з 

дисципліни "Контроль і ревізія". 
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Знання і навички,  

якими необхідно оволодіти 
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навчального 

завдання для 

самостійного  

вивчення 

 

Форми 

контролю 

Література 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1(ДКР № 1 з СРС) 

Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність,перспективи. 

1. Вивчення Закону України 

"Про державнуконтрольно-

ревізійну службу в 

Україні". 

2 Звернути увагу,на розділи та 

статтіЗакону України "Про 

державну контрольно-ревізійну 

службу в Україні". 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор. 21-

25 

2. Сучасний стан контролю в 

Україні. 

 

2 Зясувати, сутність, цілі та 

завдання контролю. Форми і 

методи контролю. Принципи 

контролю. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор. 8 

Тема  2. Організація і плануванняконтрольно-ревізійної роботи. 

3. Застосування 

обчислюваннойтехніки при 

ревізіях та перевірках. 

2 Дати відповідь на питання: 

 Використання комп’ютерної 

технології при проведенні 

ревізій фінансово-господарської 

діяльності підприємств. 

Інформаційне забезпечення 

контрольно-ревізійного 

процесу. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.23-

24  

4. Облікпроведеної 

контрольно-ревізійної 

роботи. 

1 Дати відповідь на питання: 

Хто здійснює оперативний 

облік? Назвіть, основні 

показники оперативного обліку. 

Зміст та структура Звіту про 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.25-

26  



результати діяльності органів 

контрольно-ревізійної служби 

(форма № 1-кр ). 
№

 п
/п

 

Тема, (питання теми), які 

виносяться на самостійне 
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навчального 

завдання для 

самостійного  

вивчення 

 

Форми 

контролю 

Література 

 

5. Форми контролю в Україні 1 Охарактеризуйте форми 

економічного контролю в 

Україні, які поділяють на 

державний, муніципальний, 

незалежний і контроль 

власника. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.30-

31  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2(ДКР № 2 з СРС) 

Тема 3. Контроль і ревізіягрошовихкоштівтабанківськихоперацій. 

6. Перевіркагрошовихкоштів 

у дорозі. 

 

1 Дати відповідь на питання: 

Що відноситься до грошових 

документів? З чого починається 

перевірка грошових коштів у 

дорозі. Який рахунок 

призначений? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор. 

40-41 

 

7. Перевіркаоперацій з 

іншихрахунківгрошовихко

штів.  

 

1 Дати відповідь на питання: 

Які є джерелами інформації  

грошових коштів на рахунках в 

банку? Нормативно-правове 

регулювання операцій з 

грошовими коштами. 

 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.47 
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Література 

 

8. Перевіркакасовихоперацій 

по напрямахвикористання 

грошей з каси.  

 

1 Дати відповідь на питання: 

Як ведеться контроль і ревізія 

касових операцій? Проведення 

перевірки повноти і 

своєчасності оприбуткування 

готівки по касі. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.44  

9. Систематизація та 

узагальненняматеріалівреві

зії.  

 

1 Розглянути теоретичний 

матеріал і відповісти на 

питання:Який документ 

складається за результатами 

перевірки?Який документ 

складається за результатами 

ревізії ? І що в цих документах 

повинно бути зазначено? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.59 

Тема  4.  Контроль і ревізіярозрахунковихоперацій. 

10. Реальністьдебіторської і 

кредиторськоїзаборгованос

ті. 

 

1 Звернути увагу, на організацію 

та методику контролю 

дебіторської заборгованості 

підприємств. Етапи проведення 

контролю дебіторської 

заборгованості і прийняття 

рішень за його результатами. 

Підвищення ефективності та 

якості контролю дебіторської 

заборгованості. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор. 59-

60 
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Література 

 

11. Перевіркарозрахунків по 

претензіях 

тавідшкодуваннюматеріаль

нихзбитків. 

 

1 Поясніть, основні напрями 

контролю. Назвіть, види 

претензій. До кого 

пред'являються претензії? Коли 

оформлюється претензійний 

лист?Строки подання претензії 

залежать від її виду. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.65-

66  

12. Особливості контролю в 

умовахавтоматизаціїобліку

. 

 

2 Скласти схему, напрями 

застосування компюторної 

техніки в діяльності ревізора. 

Дати відповідь на питання: 

Організація ревізії на 

підприємствах з 

комп’ютеризованим 

бухгалтерським обліком. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.80-

83 

Тема 5. Контроль і ревізіяосновнихзасобів та нематеріальнихактів. 

13. Перевірка стану 

збереженняосновнихфонді

в.  

1 Зясуйте, послідовність і 

напрями контролю збереження 

ОФ. Оцінка стану 

бухгалтерського обліку та 

оперативного контролю за їх 

збереженням, який здійснює 

бухгалтерія підприємства. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.86-

87 
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14. Оформленняактів і 

інвентаризації та 

результатівїїосновнихзасоб

ів та 

нематеріальнихактивів. 

 

2 Дати відповідь на питання: 

З якою метою здійснюється 

інвентаризація основних 

засобів. Коли оформляють 

інвентаризаційний опис. 

Порядок оформлення актів 

інвентаризації. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.84 

15. Особливості контролю 

іззастосуваннямсучаснихза

собівавтоматизації і 

комп’ютеризації. 

 

2 Дати відповідь на питання: 

В чому полягає особливості 

контролю із застосуванням 

засобів автоматизації та 

комп’ютеризації? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.93-

95 

Тема 6. Контроль і ревізіяматеріальнихзапасів. 

16. Перевіркадотримання умов 

збереженняматеріальнихці

нностей. 

1 Дати відповідь на питання: 

Чому і коли здійснюється 

обстеження на предмет 

забезпечення надійності 

зберігання матеріальних 

цінностей від можливих 

крадіжок, псування, пожеж? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.99-

100 

17. Особливостіперевірки за 

видами 

матеріальнихцінностей. 

2 Дати відповідь на питання: 

В чому полягає перевірка за 

видами матеріальних 

цінностей? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.104 
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18. Методи і 

способивикриттяможливих

зловживань. Використання 

ПЕОМ при 

здійсненніревізії. 

1 Дати відповідь на питання: 

Назвіть, методи і способи 

викриття можливих 

зловживань. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.108-

109 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 3(ДКР № 3 з СРС) 

Тема 7. Контроль і ревізіявикористаннятрудовихресурсів та фонду оплати праці. 

19. Перевіркаштатів та  

посадовихокладів 

 

2 Дати відповідь на питання: 

Джерела інформації перевірки 

штатів. Послідовність перевірки 

посадових окладів. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[5], стор.99 

20. Ревзіядепонованихсум 

 

1 Дати відповідь на питання: 

Як здійснюється ревізія 

депонованих сум? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[5], стор.100 

21. Методичніприйоми для 

викриттяможливихпоруше

нь та зловживань. 

 

1 Дати відповідь на питання: 

Назвіть, методичні прийоми для 

викриття можливих порушень 

та зловживань. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[5], стор.102-

105 
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Тема  8. Контроль і ревізія собівартості і продукції та її реалізації. 

22. Особливостіорганізаціїпере

вірки при застосуванні в 

обліку ПЕОМ.  

 

1 Дати відповідь на питання: 

Яке завдання перевірки при 

застосуванні в обліку ПЕОМ? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.114-

115 

 

23. Методи і 

прийомивикриттяможливи

хфактівзловживань. 

 

1 Дати відповідь на питання: 

Зясуйте, методи і прийоми 

викриття можливих фактів 

зловживань. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.116 

 

24. Узагальнення і 

прийняттярішень за 

результатами контролю.  

 

1 Дати відповідь на питання: 

За допомогою чого 

здійснюється узагальнення і 

прийняття рішень за 

результатами контролю. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.121 

 

Тема  9. Контроль і ревізіявласногокапіталу. 

25. Джереларевізіївласногокап

італу. 

 

1 Дати відповідь на питання: 

Назвіть, джерела ревізії 

власного капіталу. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.139 

 

 

 

 

 

 



№
 п

/п
 

Тема, (питання теми), які 

виносяться на самостійне 

вивчення 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Знання і навички,  

якими необхідно оволодіти 

Вид 

навчального 

завдання для 

самостійного  

вивчення 

 

Форми 

контролю 

Література 

 

26. Перевіркаформуванняакціо

нерногокапіталу. 

 

2 Дати відповідь на питання: 

Яким чином проводиться 

перевірка формування 

акціонерного капіталу? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюють за 

в модульному 

тестуванні 

[3], стор.137-

138 

 

Тема 10. Контроль і ревізіязобов'язань. 

27. Структура 

зобов'язаньпідприємства. 

 

2 Дати відповідь на питання: 

Яка структура зобов’язань 

підприємства? 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[5], стор.176 

 

28. Ревізіязабезпеченнямайбут

ніхвитрат і платежів. 

 

1 Дати відповідь на питання: 

Послідовність здійснення 

ревізії забезпечення майбутніх 

витрат і платежів. 

Самостійне 

вивчення 

питання із 

розробкою 

конспекту 

Питання з СРС 

закріплюються 

в модульному 

тестуванні 

[5], стор.178-

179 
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