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1. Контроль и ревизия: 

теоретические основы

Контрольно-ревизионные 
мероприятия в организации 
являются залогом принятия 
эффективных управленческих 
решений. 

В настоящее время 
существуют различные варианты 
формирования системы 
внутреннего контроля (СВК) на 
предприятии. Поэтому 
чрезвычайно важно подобрать для 
конкретного хозяйствующего 
субъекта оптимальный вариант 
организации средства контроля 
и ревизии.



У053

У74   Усач Б. Ф.

Контроль і ревізія : підручник [для студ. вищих навч. закладів 

екон. спец.] / Б. Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання-

Прес, 2008. – 264 с.

У підручнику викладено систему організації і 
методику контрольно-ревізійної роботи в умовах 
реформування обліку та фінансової звітності, 
застосування нового Плану рахунків і 
національних Стандартів бухгалтерського 
обліку. За змістом підручник відповідає програмі 
курсу «Контроль і ревізія» для студ. вищих навч. 
закладів, які навчаються за спец. «Облік і 
аудит». Окремі теми присвячено висвітленню 
загальнонаукових і власне методичних прийомів 
фінансово-господарського контролю. 
Запропоновано методику ревізії з використанням 
комп'ютерів. 

Розраховано на студентів вищих навч. 
закладів економічних спеціальностей, 
аспірантів, слухачів інститутів післядипломної 
освіти, широку аудиторію практичних 
працівників контрольно-ревізійного, 
аудиторського, юридичного, податкового і 
фінансового профілів.



У053

П12   Павлюк В. В.

Контроль і ревізія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / 

В. В. Павлюк, В. М. Сердюк, Ш. М. Акаєв. – К. : Центр навчальної

літератури, 2006. – 196 с.

В навчальному посібнику 
розглядаються теоретичні основи 
економічного контролю, методика 
проведення контрольних процедур, а 
також особливості ревізійного 
процесу в умовах автоматизованої 
обробки інформації.

Навчальний посібник 
призначений для студентів 
економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, робітників 
контролюючих органів та керівників 
підприємств.



У053

Г97   Гуцаленко Л. В.

Державний фінансовий контроль : навч. посібник для студ.

вищих навч. закладів / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М.

Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

У навчальному посібнику послідовно 
викладено теоретичні, методологічні та 
практичні аспекти контрольно-ревізійної 
діяльності в Україні. Акцентовано увагу 
на створені стандартизованого 
середовища здійснення державного 
фінансового контролю. Навчальний 
матеріал доповнюється рисунками і 
таблицями, запитаннями для 
самоперевірки, глосарієм. 

Посібник розрахований на керівників 
підприємств, організацій, установ різних 
форм власності, бухгалтерів, студентів 
та викладачів вищих навчальних 
закладів



У053

С51   Сморжанюк Т. П.

Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом. Ч. 1 :

[навч. посібник] / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, В. Є. Труш ; [за

ред. В.Є. Труша]. – К. : Кондор, 2009. – 284 с.

У навчальному посібнику розкриваються 
організаційні форми, сутність і зміст 
внутрішньогосподарського контролю на 
підприємствах, головним завданням є посиленння 
загальної економічної, аналітичної і контрольної 
функції на підприємстві та підготовки фахівців 
економічного напрямку, оволодіти знаннями 
необхідними для дослідження господарської 
діяльності і прийняття управлінських рішень. Таким 
чином, відбувається безпосередній зв’язок 
внутрішнього контролю з первинним обліком, 
аналізом, показниками внутрігосподарської звітності з 
бухгалтерським обліком, забезпечується реалізація 
управлінських функцій як первинного виробничого, 
так і бухгалтерського обліку.

Посібник розрахований для студентів усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів економічних 
спеціальностей, менеджерів, економістів і бухгалтерів 
виробничих об’єднань, підприємців-практиків, 
фахівців промислових підприємств, а також установ 
зовнішньоекономічної діяльності.



У053

Р32     Ревізія і контроль у промисловому підприємництві : навч.

посібник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Крисюк, М. М.

Каленський, А. Д. Бутко, О. В. Юрченко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту,

2002. – 127 с.

У посібнику розглядається організація 
планування та методика проведення ревізії 
фінансово-господарської діяльності 
промислових підприємств, у тому числі 
ревізії операцій з грошовими коштами, 
розрахункових операцій та операцій з 
товарно-матеріальними цінностями, 
основними засобами виробництва та 
реалізації промислової продукції, 
інвестиційної діяльності, фінансових 
результатів та звітності. 

Для фахівців з бухгалтерського обліку, 
фінансів, ревізії, контролю і аудиту. Він 
також стане в нагоді науковцям, магістрам, 
аспірантам, працівникам бухгалтерського 
обліку та керівникам промислових 
підприємств.



У053

К82   Крисюк В. І.

Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : 

навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / 

В. І.  Крисюк, М. М. Каленський, О. В. Юрченко. – К. : Вид-во Європ.

ун-ту фін., інформ. систем, менедж. і бізнесу, 2000. – 150 с.

В посібнику розглядається організація 
планування та методика проведення ревізій 
фінансово-господарської діяльності бюджетних 
установ і організацій, у т.ч. ревізії операцій з 
грошовими коштами, розрахункових операцій та 
операцій з товарно-матеріальними цінностями, 
основними засобами, позабюджетними коштами, 
а також ревізії видатків на утримання установ 
бюджетної сфери.

Навчальний посібник рекомендований для 
вузів економічного профілю при підготовці 
фахівців з бухгалтерського обліку, фінансів, 
ревізії, контролю і аудиту. Він також стане в 
нагоді науковцям, працівникам бухгалтерського 
обліку та керівникам бюджетних установ та 
організацій, ревізорам Державної контрольно-
ревізійної служби.



У053

У74   Усач Б. Ф.

Контроль і ревізія : підручник [для студ. вищих навч.

закладів екон. спец.] / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 264 с.

У підручнику викладено систему 
організації і методику контрольно-
ревізійної роботи в умовах реформування 
обліку та фінансової звітності, 
застосування нового Плану рахунків і 
національних Стандартів бухгалтерського 
обліку. 

За змістом підручник відповідає 
програмі курсу «Контроль і ревізія» для 
студ. вищих навч. закладів, які навч. за 
спец. «Облік і аудит». Окремі теми 
присвячено висвітленню загальнонаукових 
і власне методичних прийомів фінансово-
господарського контролю. Запропоновано 
методику ревізії з використанням 
комп’ютерів.



У053

Д45 Дікань Л. В.

Контроль і ревізія : навч. посібник для студ. вищих навч.

закладів, які навч. зі спец. «Облік і аудит» / Л. В. Дікань. – К. :

Центр навчальної літератури, 2004. – 246 с.

Розглянуто становлення та розвиток контролю. 
Висвітлено світовий досвід організації державного 
контролю. Надано характеристику предмету, об’єкту, 
методів та принципів контролю. Значну увагу 
приділено суб’єктам контролю в Україні. Розкрито 
сутність ревізії та аудиту, організації контрольно-
ревізійної діяльності. Розглянуто особливості 
контролю в бюджетних установах та на промислових 
підприємствах. Розкрито аспекти здійснення контролю 
та ревізії касових і банківських операцій, розрахунків, 
операцій з основними засобами і нематеріальними 
активами, операцій з товарно-матеріальними 
цінностями, праці та її оплати, виробництва та 
реалізації промислової продукції, результатів 
діяльності та власного капіталу підприємства, стану 
бухгалтерського обліку і звітності. Визначено 
податковий, бюджетний та казначейський контроль як 
складові ланки економічного контролю. 

Для студентів, аспірантів та викладачів 
економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії. 



У053

В54   Вітвицька Н. С.

Контроль і ревізія : навч.-метод. посібник для самостійного

вивчення дисципліни / Н. С. Вітвицька, О. Е. Кузьмінська. – К. :

КНЕУ, 2000. – 167 с.

У навчально-методичному 
посібнику викладено теоретичні основи 
організації контролю і ревізії, методику 
і техніку контрольно-ревізійної роботи, 
а також порядок проведення ревізії 
господарсько-фінансової діяльності 
промислового підприємства. Засвоєнню 
теоретичного матеріалу сприятимуть 
розроблені авторами питання для 
перевірки знань та навчальні завдання.

Посібник призначено для студентів, 
що вивчають дисципліну «Контроль і 
ревізія», а також для ревізорів, 
бухгалтерів, аудиторів, працівників 
податкової системи.



У053

К65     Контроль і ревізія : підручник для студ. вищих навч. закладів / 

Ф. Ф. Бутинець, В. П. Бондар, Н. Г. Виговська, Н. І. Петренко ; 

за ред. Ф. Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП 

«Рута», 2006. – 560 с.

В підручнику розкрито теоретичні та методичні 

аспекти здійснення господарського контролю та ревізії 

на підприємствах різних організаційно-правових форм 

власності. Викладено сутність та необхідність 

господарського контролю; доповнено та уточнено 

основні права та обов’язки суб’єктів контролю в 

Україні з урахуванням останніх змін чинного 

законодавства; показано особливості планування та 

організації контрольно-ревізійного процесу. Особливу 

увагу приділено застосуванню методичних прийомів, 

висвітлено методику ревізії за об’єктами та порядок 

узагальнення контрольно-ревізійної інформації.

Призначений для студентів вищих навчальних 

закладів зі спеціальності «Облік і аудит», викладачів 

економічних спеціальностей, менеджерів усіх рівнів, 

бухгалтерів, працівників контрольно-ревізійних і 

податкових служб, аудиторських фірм. 



У053

К65     Контроль і ревізія : підручник для студ. спец. «Облік і аудит»

вищих навч. закладів / Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, Н. М.

Малюга, Н. І. Петренко ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. І

перероб. – Житомир : Рута, 2002. – 544 с.

Підручник підготовлений у відповідності до 
навчальної програми з дисципліни «Контроль і 
ревізія» і включає розділи: господарський 
контроль; планування та організаційні основи 
проведення ревізії; теоретичні основи 
ревізійного процесу; оформлення наслідків 
господарського контролю, визначення його 
ефективності. Кращому розумінню та 
засвоєнню навчальної дисципліни сприяють 
цифрові приклади, зразки документів, таблиці 
та додатки.

Розрахований на студентів всіх форм 
навчання спеціальності «Облік і аудит», 
підручник буде корисним для ревізорів-
практиків, аспірантів, та всіх, хто цікавиться 
питаннями контролю і ревізії, підвищує свою 
контрольно-ревізійну культуру і вдосконалює 
професійну майстерність.



У053

М91   Мурашко В. М.

Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості

України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М.

Мурашко, Т. М. Сторожук, О. В. Мурашко. – 2-ге вид., перероб. та

доп. – К. : ЦУЛ, 2003. – 317 с.

У навчальному посібнику 

розглядаються теоретичні основи 

організації контролю ревізії, методика і 

техніка контрольно-ревізійної роботи, а 

також порядок проведення ревізії 

господарсько-фінансової діяльності 

промислового підприємства.

Посібник призначений для студентів, 

що вивчають дисципліну «Контроль і 

ревізія», а також для ревізорів, 

бухгалтерів, аудиторів, працівників 

податкової системи.



У053

Р59   Рогозян Л. Є.

Ревізія і контроль : навч. посібник / Л. Є. Рогозян, В. В. Вахлакова.

– Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 220 с.

У навчальному посібнику 
викладено теоретичні основи 
організації контролю і ревізії, 
методику і техніку контрольно-
ревізійної роботи, а також 
порядок проведення ревізії 
господарсько-фінансової 
діяльності промислового 
підприємства. 

Засвоєнню теоретичного 
матеріалу сприятимуть 
розроблені авторами питання для 
перевірки знань, тести, практичні 
завдання.



У053

І-21   Іванова І. М.

Державний фінансовий контроль : Парадигми розвитку :

монографія / І. М. Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с.

Державний фінансовий контроль у кожній 
країні є одним з найважливіших чинників 
гарантування національної безпеки держави. 
Наукове обгрунтування поліпшення системи 
державного фінансового контролю містить 
пропонована монографія. У ній розкрито 
теоретико-методологічні основи та 
особливості його в Україні, методику 
оцінювання стану фінансово-бюджетної 
дисципліни і способи підвищення 
відповідальності учасників бюджетного 
процесу, визначено пріоритети і шляхи 
оптимізації механізмів контролю за 
фінансами як інструмента підвищення 
ефективності управління державою. 

Буде корисна спеціалістам у сфері 
фінансів, національної безпеки, науковцям, 
студентам економічних спеціальностей.



2. Контроль и ревизия 

на практике

Методом хозяйственного контроля в практическом значении 

является определенная последовательность действий, 

выполнение которых помогает познавать объект исследования. 

К методам можно отнести ревизию, инвентаризацию, аудит, 

судебно-бухгалтерскую экспертизу, анализ хозяйственной 

деятельности, обследование и проверку.



У053

С84 Стрєльніков Р. М.

Контроль і ревізія : практикум : навч. посібник для студ. вищих

навч. закладів / Р. М. Стрєльніков, Т. В. Свірідова. – К. : Центр

учбової літератури , 2007. – 336 с.

Практикум спрямований на оволодіння 
студентами теоретичних засад контролю і 
ревізії, отримання і засвоєння практичних 
аспектів господарського контролю, навичок 
з планування, організації та проведення 
ревізій у сучасних умовах господарювання.

В посібник увійшли завдання з ревізії 
фінансово-господарської діяльності 
підприємств, в ході розв’язку яких студент 
ознайомлюється з порядком проведення 
ревізій, інвентаризацій, способами 
дослідження документів та господарських 
операцій, а також з порядком і технікою 
оформлення результатів ревізійного 
процесу.



У053

С91 Сухарева Л. А.

Контроль и ревизия : практикум : учеб. пособие для студ.вузов,

обуч. по учебно-квалификационной программе подготовки

бакалавров по спец. «Учет и аудит» / Л. А. Сухарева, С. Н. 

Петренко. - К. : Эльга : Ника-Центр, 2003. - 202 с.

Структура и содержание практикума подчинены 

цели активной познавательной работы студентов в 

процессе изучения курса «Контроль и ревизия».

В изучении контрольно-ревизионного процесса 

реализован системный подход: сформированы 

упражнения, ситуации, тесты программированного 

контроля, направления реферативных выступлений 

с элементами научных исследований.

Пособие предназначено для студентов и 

преподавателей экономических специальностей 

высших учебных заведений, может быть 

использовано в системе последипломного

образования. 



У053

Б24   Бардаш С. В.

Контроль і ревізія : практикум : навч.посібник для студ. вищих

навч. закладів для спец. 7.050106 «Облік і аудит» / С. В. Бардаш, 

В. А. Дерій, Н. І. Петренко ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : 

ПП «Рута», 2000. – 384 с.

Зміст практикуму скерований на оволодіння 

студентами теоретичних засад контролю і ревізії, 

отримання і засвоєння практичних аспектів 

господарського контролю, навичок з планування, 

організації та проведення ревізій в сучасних умовах 

господарювання. В посібник увійшли завдання з 

ревізій фінансово-господарської діяльності 

підприємств, в ході розв’язку яких студенти 

ознайомляться з порядком проведення ревізій, 

інвентаризацій, способами дослідження документів та 

господарських операцій, а також з порядком і технікою 

оформлення результатів ревізійного процесу. 

Посібник розрахований на студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів 

факультетів післядипломної освіти.
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