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НЕОБХІДНІСТЬ РЕВІЗІЇ ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Дослідження основних моментів проведення контрольно-ревізійної 

роботи, та визначення її нових напрямків є актуальним, бо контрольно-

ревізійна робота відіграє важливу роль у господарському механізмі 

управління економікою, оскільки координує і погоджує ряд однорідних 

процесів, виконання яких здійснюється колективом працівників. 

Метою є дослідження питання важливості проведення ревізії на 

підприємствах України та визначення основних моментів проведення 

наступного контролю в умовах комп’ютеризації господарських процесів. 

Контрольно-ревізійна робота проводиться у формі ревізій і перевірок. 

Ревізія - це комплекс взаємопов’язаних перевірок питань фінансово-

господарської діяльності підприємств, що здійснюється за допомогою 

прийомів документального та фактичного контролю, спрямований на 

виявлення доцільності та економічної ефективності здійснення 

господарських операцій, стану збереження майна. 

Під час ревізії вивчається господарська діяльність на підприємствах, 

перевіряються фінансово-господарські операції, збереження цінностей на 

об’єктах, вивчається стан обліку і звітності. Ревізія не пасивно вивчає 

господарські явища і процеси на підприємствах на підставі обліково-

аналітичної інформації, у якій відображені операції, що вже відбулися, а 

вникає в їхню суть, виявляє їхню доцільність та економічну обґрунтованість. 

З іншого боку, ревізія розкриває основні ознаки й обставини порушень, 

аналізує їхні правові позиції на основі причинно-наслідкового зв’язку, вивчає 

тенденції і закономірності порушень у минулому, сучасному і майбутньому. 

У системі господарського контролю ревізія має винятково важливе 

значення. За допомогою ревізії вищі органи здійснюють наступний контроль 
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за збереженням матеріальних цінностей і коштів, законністю, доцільністю 

операцій та процесів на підвідомчих підприємствах. У процесі ревізії 

всебічно перевіряється стан економіки на підприємствах, виявляються 

резерви зниження собівартості продукції і підвищення ефективності 

виробництва, розробляються заходи до поліпшення господарської діяльності. 

Водночас, в організації ревізій вищими органами на підвідомчих 

підприємствах закладено ідею незалежності контролюючих органів від 

контрольованих об’єктів. Незалежність ревізії від підконтрольних 

підприємств – одна з найважливіших умов її ефективності. Для ревізії 

характерно й те, що вона не обмежується перевіркою питань, пов’язаних із 

дотриманням чинного законодавства, положень, інструкцій, але й стосується 

питань доцільного та ефективного використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів. 

Без проведення ревізії не можна говорити про перспективність у 

роботі, тому що не знаючи реального стану справ, неможливо правильно 

передбачити перспективи розвитку. Необхідність здійснення ревізій 

пояснюється і недостатнім впливом поточного контролю на боротьбу з 

непродуктивними втратами, безгосподарністю, розкраданнями. 

Отже, базуючись на теоретичних дослідженнях, вважаємо, що 

предметом ревізії є не тільки господарські операції і процеси, що 

здійснилися, але й ті, що знайшли відображення в обліковій документації, 

нормативній та прогнозній інформації і відповідно обґрунтовують ці операції 

і процеси. Крім того, це й інформація, що міститься у затверджених планах, 

нормативах, розрахунках. Господарські операції і процеси при ревізії 

вивчаються специфічними способами з метою визначення їх законності, 

вірогідності і доцільності. Дане нами визначення предмета ревізії дає змогу 

виділяти її об’єкти, розробити методику, обґрунтувати систему ревізії як 

наукової і навчальної дисципліни, уточнити її функції в умовах переходу до 

ринкових відносин. 




