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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 
 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-
ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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1. Аудит як форма 
контролю фінансово-
господарської 
діяльності 

5 1 -   4 - - - - - - 

2. Організація та 
регулювання 
аудиторської 
діяльності в Україні 

7 1 2   4 - - - - - - 

3. Етапи та процедури 
аудиту 

6 2 2   2 - - - - - - 

4. Система 
внутрішнього 
контролю на 
підприємстві 

8 1 1   6 - - - - - - 

5. Аудиторський ризик, 
суттєвість, 
визначення обману і 
помилки 

4 1 1   2 - - - - - - 

6. Аудиторські докази 
та застосування 
вибірки в аудиті 

7 1 2   4 - - - - - - 

7. Робочі документи 
аудитора 

9 1 2   6 - - - - - - 

8. Аудит активів 
підприємства 

10 2 2   6 - - - - - - 

9. Аудит капіталу та 
зобов’язань 
підприємства 

10 2 2   6 - - - - - - 

10. Аудит обліку, 
звітності та 
фінансового стану 
господарюючих 
суб’єктів 

10 2 2   6 - - - - - - 

11. Узагальнення 
результатів аудиту 

8 2 2   4 - - - - - - 

12. Аудит у 
комп’ютерному 
середовищі 

6 2 -   4 - - - - - - 

 Усього годин: 90 18 18   54 - - - - - - 
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1.2. Лекції 
№ 
з/п 

Назва і план теми 
Кількість 

годин 

1 Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 1 

1.1 
1.2 

 1.3 
 1.4 

 Історія виникнення аудиту. 
 Суть аудиту та його види. 

 Функціональні завдання аудиту, предмет і методи аудиту.  
 Об’єкти аудиту, їх класифікація.  

 

2 Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні 1 

2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

Управління аудиторською діяльністю.  

Правове забезпечення аудиту.  
Повноваження та функції Аудиторської палати України.  

Сертифікація аудиторської діяльності.  

 

3 Етапи та процедури аудиту 2 

3.1 
3.2 
3.3 

Стадії аудиту. Основні етапи та послідовність робіт на стадії 
планування аудиторської перевірки. 
Попереднє планування аудиторської перевірки.  

Порядок розробки плану та програми аудиту.   

 

4 Система внутрішнього контролю на підприємстві 1 

4.1 
4.2 

4.3 

Поняття та структура внутрішнього контролю.  
Процедури внутрішнього контролю та їх оцінка в аудиторській 

роботі.  
Етапи оцінки системи внутрішнього контролю 

 

5 Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману і помилки 1 

5.1 

5.2 
5.3 

Класифікація ризиків в аудиті, їх характеристика та розрахунок.  

Методика розрахунку аудиторського ризику. 
Поняття помилки та шахрайства в аудиті. 

 

6 Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті 1 

6.1 

6.2 
6.3 

Поняття, види аудиторських доказів та їх характеристика.  

Джерела аудиторських доказів та їх доказове значення. 
Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.  

 

7 Робочі документи аудитора 1 

7.1 

7.2 
7.3 

Попередня і робоча документація.  

Поняття та класифікація робочих документів аудитора.  
Методика складання робочих документів аудитора та ведення 
аудиторського досьє.  

 

8 Аудит активів підприємства 2 

8.1 

 
 

8.2 
 

8.3 

8.4 

Джерела інформації аудиту установчих документів та облікової 

політики і аудиторські процедури, які використовуються під час 
аудиторської перевірки.  

Методика аудиту операцій з основними засобами (надходження, 
переміщення, вибуття та ліквідації).  
Методика аудиту запасів і незавершеного виробництва.  

 Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.  

 

9 Аудит капіталу та зобов’язань підприємства 2 

9.1 
9.2 

Методика аудиту капіталу. 
Методика аудиту зобов'язань. 

 

10 Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб’єктів  2 

10.1 
10.2 
10.3 

Методика аудиту фінансової звітності.  
Законодавча та нормативні бази аудиту фінансової звітності.  
Джерела інформації та  процедури аудиту фінансової звітності. 
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11 Узагальнення результатів аудиту 2 

11.1 

11.2 
11.3 

Суть, структура та види аудиторських висновків.                    

Призначення та основні елементи аудиторського висновку.  
Види аудиторських висновків. 

 

12 Аудит у комп’ютерному середовищі 2 

12.1 

12.2 
12.3 

 Аналіз систем електронної обробки даних клієнта.  

Проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм 
контролю та тестування.  

Методи аудиту в комп’ютерному середовищі.  

 

* Усього 18 
 

1.3.Семінарські заняття 
 

Семінарське заняття 1  

Тема 1. Вивчення основних положень аудиторської діяльності в Україні 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Історія виникнення аудиту.  
2. Аудит у національній системі фінансово-економічного контролю.  

3. Суть аудиту та його види.  
4. Визначення мети аудиту.  
5. Функціональні завдання аудиту, предмет і методи аудиту. 

6. Об’єкти аудиту, їх класифікація. 
7. Управління аудиторською діяльністю.  

8. Правове забезпечення аудиту.  
9. Повноваження та функції Аудиторської палати України.  
10. Сертифікація аудиторської діяльності. 

 
Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 
заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 
матеріалу теми, є: аудит, аудиторська діяльність, функції та завдання аудиту, 

Аудиторська палата України, сертифікація аудиторів, ліцензування аудиторської 
діяльності 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 особливостях застосування Міжнародних стандартів і концептуальних основ 

аудиту. 

 загальних принципах аудиторської перевірки за МСА. 

 трактуванні професійної етики та методологічних принципах аудиту. 

 державному регулюванні аудиту. 

 особливостях сертифікації аудиторів в Україні.  
 

Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 
Варіант 1. 

1. Головна мета аудиту як професії – це: 

1) підтвердження звітності; 
2) висловлення думки з предмета перевірки; 
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3) захист прав власника; 
4) проведення фінансового аналізу. 

… 
10. За яким критерієм професія аудитора відрізняється від багатьох інших 

професій? 

1) компетентності;    3) незалежності; 
2) професійної сумлінності; 4) володіння професійними 

         і технічними прийомами. 

Варіант 2. 

1. Об’єктами аудиту можуть бути: 

1) активи, пасиви, господарські процеси; 
2) економічні результати, організаційні форми управління, функції управління; 
3) методи управління; 
4) всі відповіді правильні. 
… 
10. Сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю 

здійснює: 

1) Аудиторська палата України; 3) місцеві органи влади; 
2) Кабінет Міністрів України; 4) аудиторські фірми. 

 

Завдання 2 

1. Визначте правомірність допуску до складання іспиту на отримання сертифіката 
аудитора наступними особами: 

- громадянка України, що працює 4 роки на посаді головного бухгалтера і має вищу 
освіту за фахом «Облік і аудит» 

- громадянин Росії, що працює на посаді економіста-фінансиста протягом 6 років  
- студент 5-го курсу спеціальності «Облік і аудит», що має досвід роботи 

помічником бухгалтера на протязі 4 років 

- головний бухгалтер фірми з середньою економічною освітою і стажем роботи 12 
років 

- менеджер фірми з стажем роботи 7 років, який є громадянином Білорусії, і має 
вищу економічну освіту. 

2. Громадянин України Петренко А.І., який має кваліфікаційний сертифікат на 

заняття аудиторською діяльністю вирішив одноосібно проводити аудит. Для цього він 
склав договір на проведення аудиту з ПАТ “Дорбуд”. Які документи, окрім перерахованих 

в завданні, повинен надати Петренко А.І. для того, щоб його діяльність була законною.  
3. Аудиторська фірма “Консульт” вирішила стати одним із засновників торгово-

комерційного підприємства “Стандарт” у формі ТОВ. При цьому безпосередньо вона не 

бере участі в господарській діяльності підприємства. Охарактеризуйте ситуацію з погляду 
законодавства.  

4. Громадяни України Лисенко, Довженко і Петренко вирішили заснувати 
аудиторську фірму. При цьому фірма займатиметься виключно наданням аудиторських 
послуг. Частка в статутному фонді кожного засновника така: Лисенко-45%, Довженко - 

15%, Петренко-40%. Петренко не є аудитором. Керівником бути вирішено призначити 
Лисенко. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства. 

5. Громадянин України Самойленко вирішив отримати сертифікат аудитора. Для 
цього він подав документи в АПУ. Він представив диплом про вищу економічну освіту, 
трудову книжку, де зроблений запис про те, що він працював головним бухгалтером з 

12.11.2014 роки по 30.05.2016 в ПАТ “Будтехнология”. Охарактеризуйте ситуацію з 
погляду законодавства. 
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6.  З’ясуйте, яка саме інформація цікавить наступних користувачів: 

Користувачі Характер інформації, що цікавить 
користувачів 

Акціонери   

Працівники  

Позикодавці  

Постачальники  

Клієнти  

Робітники податкової інспекції  

Інвестори  

 

 

Семінарське заняття 2 

Тема: Розробка плану та програми аудиту 

 
Питання для усного опитування та дискусії 

1. Стадії аудиту.  
2. Основні етапи та послідовність робіт на стадії планування аудиторської 

перевірки.  

3. Попереднє планування аудиторської перевірки.  
4. Збір загальних відомостей про клієнта.  

5. Загальний план аудиту, його зміст.  
5. Програма аудиту.  
6. Порядок розробки плану та програми аудиту.  

7. Календарний графік проведення аудиторської перевірки.  
 

Аудиторна письмова робота 
Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 

заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: стадії аудиту, вивчення бізнесу підприємства-клієнта, аудиторський 
договір, план аудити, програма аудиту, календарний графік проведення аудиторської 
перевірки.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 
теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 особливості організаційної стадії при проведенні аудиту на підприємстві; 

 особливостях проведення планування діяльності аудиторської фірми; 

 методиці розробки плану проведення аудиторської перевірки; 

 методиці розробки аудиторської програми. 

 

Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 
Варіант 1. 

1. Завдяки плануванню аудитор одержує: 

1)  достатню кількість свідчень стосовно бізнесу клієнта; 
2)  правильно виконує замовлення; 
3)  дозволяє впевнитись в тому, що буде приділена належна увага напрямам аудиту; 
4)  всі відповіді правильні. 
… 
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10. Чи можливі зміни та уточнення у плані та програмах аудиту? 
1)  план і програми залишається незмінним протягом усієї тривалості аудиту; 
2)  план аудиту можна змінювати, програми – ні; 
3)  програми аудиту можуть змінюватися і уточнюватися, а план аудиту – ні; 
4)  протягом усієї тривалості аудиту його загальний план і програма переглядаються 

та уточнюються аудитором. 

Варіант 2. 

1. При плануванні аудиту оформляють: 

1)  поточний і перспективний плани; 
2)  план і програму аудиторської перевірки; 
3)  стратегію і план аудиту; 
4)  програми аудиторської перевірки. 
… 
10. Основні стадії аудиту: 

1)  попередня, основна, заключна; 
2)  підготовча, попереднє ознайомлення з роботою підприємства; 
3)  складання висновків про стан бухгалтерського обліку; 
4)  всі відповіді правильні. 

 
Завдання 2. Відповідно до ст. 8. Закону України «Про аудиторську діяльність в 

Україні» для підтвердження достовірності та повноти  річної  фінансової  звітності                
ПАТ «Шанс» необхідно проводити обов’язковий аудит. З цією метою було укладено 

договір з фірмою ПП АФ «Перфект-аудит». Відповідно до договору аудиторська 
перевірка буде проведена з 01.03. поточного року до 25.03 поточного року аудиторською 
групою у складі 4 аудиторів. 

В договорі на проведення аудиту вказуються основні аспекти відповідальності 
сторін. Основні з них вказано в таблиці, що наведена нижче.  

Необхідно: 
          1. З’ясуйте, відповідальну сторону за наступне: 

Аспект відповідальності Відповідальність 

Аудитора Замовника 

за достовірність наданої аудиторам інформації   

за якість виконаних робіт   

за дотримання термінів робіт   

за виявлені відхилення і порушення, за фінансові 

результати і звітність по них 

  

у разі невиконання рекомендацій аудитора   

за істотні помилки, що можуть залишитися незнайденими   

за дотримання принципів аудиту при виконанні робіт   

за невиконання зобов'язань прийому і оплати винагороди 
за роботу 

  

за помилки, що виявленні по завершенню аудиторської 

перевірки 

  

за початкові залишки при першому проведенні аудиту    

за порушення умов конфіденційності інформації    

 2. Розглядаючи питання про прийняття завдання з аудиту, наведіть приклади 
джерел інформації, з яких аудитор може одержати відомості про галузь та суб'єкта 

господарювання, та опишіть процедури для оцінювання потенційного клієнта. 
3. Складіть програму аудиторської перевірки ПАТ "Шанс", вказавши в ній етапи 

перевірки, необхідні аудиторські процедури, строки виконання, виконавців. Програму 
подайте у вигляді таблиці довільної форми. 

4. Сформувати „Програму аудиту запасів (виробничих запасів, товарів)” відповідно 
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таблиці 1. 
Таблиця.1 

Програма аудиту запасів 

Організація, що перевіряється ________________________________________ 
Період аудиту ______________________________________________________ 

Кількість людино-годин на перевірку__________________________________ 
Керівник аудиторської перевірки _____________________________________ 
Склад аудиторської групи ___________________________________________ 

 

№ 
п.п. 

Перелік аудиторських 
процедур за 

розділами аудиту 

Період 
проведення 

перевірки 

Виконавець Назва 
робочих 

документів 
аудитора 

Примітки 

      

      

 

Семінарське заняття 3 

Тема Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та визначення 

аудиторського ризику 

 
Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття та структура внутрішнього контролю.  
2. Процедури внутрішнього контролю та їх оцінка в аудиторській роботі.  
3. Етапи оцінки системи внутрішнього контролю. 

4. Класифікація ризиків в аудиті, їх характеристика.  
5. Методика розрахунку аудиторського ризику.  

6. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці.  
7. Способи зниження інформаційного ризику.  
8. Поняття помилки та шахрайства в аудиті. 
 

Аудиторна письмова робота 
Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 

заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є система внутрішнього контролю, процедури внутрішнього контролю, 
тести оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємстві, аудиторський ризик, 
модель аудиторського ризику, помилки, шахрайство. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 
теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 порядок оцінки ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві; 

 методику розробки тестів оцінки внутрішнього контролю; 

 порядок розрахунку аудиторського ризику; 

 визначення рівня суттєвості в аудиті; 

 поняття помилки та шахрайства. 
 

Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 

Варіант 1. 
1. Викривлення, що є результатом незаконного привласнення активiв – це: 

1) помилка;  2) шахрайство; 3) маніпуляція; 4) приховування.  

… 
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10. Який з наведених показників можна використати для розрахунку загальної 
суттєвості?  

1) кількість здійснених господарських операцій;   
2) загальна сума активів;  
3) сума сплаченого податку на прибуток;  
4) величина кредиторської заборгованості.  

 

Варіант 2. 

1. Суттєвість в аудиті – це:  

1) вартісний вираз максимальної помилки (невідповідності);  
2) частота появи невідповідності у сукупності;  
3) факт порушення вимог чинного законодавства;  
4) усе перелічене.  
… 
 

10. Метою тестування системи внутрішнього контролю є: 

1) одержання аудиторських доказів ефективності її роботи;   
2) оцінка суттєвості можливих помилок і перекручень;  
3) оцінка ризику не виявлення;   
4) всі відповіді правильні.  

Завдання 2. 

1. Класифікуйте наступні помилки за відповідним типом. У стовпчик 3 необхідно 
вписати літери коду помилки, що відповідають типу помилки: 

№ 

  

Тип помилки 

  

  
Вірна 

відпо-
відь 

  

Помилка 

код Зміст помилки 

1 2 3 4 5 

1. Неповнота 
відображення 

операції 

  

А 

Пов’язані з неправильним розподіленням 
операцій по облікових періодах, коли їх 

відображають у фінансовій звітності 
наслідки операцій «не свого» звітного 
періоду. 

2. Необґрунтованість 

облікових записів 

  

Б 

Означають, що або операція відображена не 

на тому рахунку, на якому мала бути, або 
зроблена помилка у проведеній сумі. 

3. Помилка в 
періодизації 

  
В 

Неправильно оцінені активи і пасиви, які 
зображені у звітності. 

4. Помилки у 
записах 

  
Г 

У бухгалтерському обліку не знайшли 
відображення всі факти господарських 

операцій. 

5. Помилки в оцінці   

Д 

Виникає при неправильному перенесенні 

сальдо рахунків у звітні форми, а також при 
відображенні результатів операцій по 

невідповідних статтях, недостатність 
інформації у звітності, тобто відсутність 
пояснень та розкриття. 

6. Невірне 
відображення 

інформації 

  
Е 

Означає, що факт господарської операції 
відображений в обліку без достатніх на те 

підстав. 
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На підставі наведених у табл. 2. даних розрахуйте єдиний показник рівня 
суттєвості, використовуючи МСА «Розуміння суб’єкту господарювання та його 
середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень». 

Таблиця 2 
Базові показники 

Найменування базового показника Значення базового 
показника 

фінансової звітності 
економічного 

суб'єкта, що 
перевіряється, грн. 

Відсоток, % Значення, 
застосовуване 

для 
знаходження 

рівня 
суттєвості, 

грн. 

Балансовий прибуток підприємства 
Валовий обсяг реалізації без ПДВ 

Валюта балансу 
Власний капітал (підсумок I балансу) 

Загальні витрати підприємства 

28 362 
215 620 

275 620 
30 100 

95 820 

5 
2 

2 
10 

2 

  

3. Аудитор вважає, що ризик системи обліку становить 70 %, ризик системи 

внутрішнього контролю — 30 %, ризик невиявлення помилок 20%. Необхідно визначити 
величину ризику системи контролю. 

4. Визначте ризик невиявлення (РН) виходячи з того, що аудитор планує перевірку 
за таких показників: прийнятний аудиторський ризик (АР) — 0,25; властивий ризик (ВР) 
— 0,85; ризик системи внутрішнього контролю (РК) — 0,40. 

5. Обсяг сукупності, що перевіряється складає 58200 грн., рівень суттєвості — 5000 
грн. Оцінка: ризику бухгалтерського обліку — середній, ризику контролю — середній, 

ризику не виявлення — високий. У ході перевірки аудитор розглянув елементи 
репрезентативної вибірки на загальну суму 2950 грн., а сума фактично виявлених ним 
помилок складає 120 грн. 

Необхідно визначити відповідальність аудитора за виявлення шахрайства і 
помилок у фінансовій звітності і визначити, чи може аудиторська фірма вважати суму 

шахрайства, виявлену на підприємстві суттєвою. 
6. Оцініть та обґрунтуйте правильність тверджень, наведених нижче: 
1)             фінансова звітність не може бути абсолютно точною; 

2)             ризик внутрішнього контролю може бути знижено в результаті 
аудиторської перевірки; 

3)             діяльність керівництва фірми-клієнта впливає на ризик внутрішнього 
контролю; 

4)             ризик внутрішнього контролю змінюється залежно від виду діяльності 

підприємства; 
5)             організація бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю впливає на 

ризик контролю; 
6)             аудитор може знизити ризик внутрішнього контролю шляхом проведення 

додаткових аудиторських процедур; 

7)             якщо ризик бізнесу і ризик внутрішнього контролю високі, то високий і 
ризик невиявлення; 

8)             ризик невиявлення має однаковий рівень для всіх циклів перевірок: 
закупівлі, продажу тощо; 

9)             властивий ризик не змінюється залежно від виду діяльності підприємства; 

10) якщо ризик внутрішнього контролю низький, аудитор може зменшити обсяг 
вибірки. 
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Семінарське заняття 4 

Тема.  Розробка тестів і процедур одержання аудиторських доказів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 
1. Поняття аудиторських доказів (свідчень).  

2. Види аудиторських доказів та їх характеристика.  
3. Достатність і відповідність аудиторських доказів.  
4. Джерела аудиторських доказів та їх доказове значення.  

5. Аналітичні процедури та їх застосування під час отримання аудиторських 
доказів.  

6. Основні умови збору доказів.  
7. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів.  
8. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.  

9. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів.  
 

Аудиторна письмова робота 
Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 

заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: аудиторські докази, джерела одержання аудиторських доказів, 
аналітичні процедури, залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю, 
прийоми і процедури отримання аудиторських доказів.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 
теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 методику збору аудиторських доказів; 

 особливості застосування аналітичних процедур під час збору аудиторських 

доказів. 
Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 

Варіант 1. 

1. Інформація, яку використовує аудитор для формування висновків та на якій 

ґрунтується аудиторська думка, називається:  

1) аудиторськими записами;  3) аудиторськими доказами; 

2) документацією;   4) аудиторськими міркуваннями.  
… 

10. За МСА 500 достовірність аудиторських доказів залежить від:  

1) повноти надання документів для перевірки;  
2) професійної компетенції аудитора;  

3) характеру аудиторських доказів;  

4) характеру аудиторських доказів та їх джерел.  

Варіант 2. 

1. Яким принципам повинні відповідати аудиторські докази?  

1) достатності;    3) конфіденційності; 

2) відповідності;   4) правильні відповідь 1) та 2).  
 … 

10. Критерієм кількості аудиторських доказів є:  

1) доказовість;  2) достатність;  3) відповідність; 4) повнота.  
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Завдання 2. 
1. Аудиторські групі необхідно визначити перелік аудиторських доказів, які 

необхідно одержати для проведення перевірки за об’єктами фінансового обліку та 

процедури їх отримання. Вирішення завдання оформити у вигляді таблиці 3. 
Таблиця 3. 

Перелік аудиторських доказів 
Операції з Аудиторські докази Процедури 

отримання 

аудиторських 

доказів 

Зовнішні  Внутрішні Візуальні Документальні  

грошовими коштами      

основними засобами      

матеріалами      

дебіторської заборгованості      

оплати праці      

довгострокових кредитів      

кредиторської заборгованості      

2. Зробити аналіз зібраних аудитором ПП АФ «Перфект-аудит» доказів для 

проведення перевірки фінансової звітності ПАТ «Шанс» та розподілити їх за рівнем 
надійності: 

1. Аналіз правильності відображення первісної вартості основних засобів з 
урахуванням втрат на їх придбання у формі письмового пояснення бухгалтера з обліку 
основних засобів. 

2. Розрахунок відшкодування добових витрат на відрядження за кордон у межах 
100 доларів на добу, без врахування витрат на проживання. 

3. Акт контрольної перевірки інвентаризації статутного капіталу ПАТ складений із 
участю аудитора. 

4. Висновок незалежного експерта про емісію акцій, їх номінальну вартість, права 

акціонерів на додатковий випуск акцій. 
5. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів №МШ-8 без 

підпису головного бухгалтера. Отримані усні пояснення персоналу з цього приводу.  
Рішення оформити у вигляді таблиці 4. 

Таблиця 4 

Ступень надійності Одержаний аудиторський доказ 

  

3. Під час дослідження системи внутрішнього контролю було встановлено, що  
ПАТ «Шанс» періодично протягом звітного року проводить звірку взаєморозрахунків з 
дебіторами-юридичними особами й на звітну дату аудиторам було надано актів звірки 

взаєморозрахунків від 204 підприємств, що підтверджують заборгованість на дати, які 
припадають з травня по жовтень звітного року. Відхилень по розрахунках в 198 наданих 

актах не було. На звітну дату за даними бухгалтерського обліку підприємства питома вага 
дебіторської заборгованості за розрахунками з юридичними особами становить 24 % від 
загальної суми валюти балансу. 

Необхідно визначити:  
1) чи може прийняти аудитор надані підприємством акти звірки взаєморозрахунків 

як достатні та релевантні докази;  
2) дії аудитора щодо підприємств-дебіторів з якими було виявлено розбіжності в 

сумах щодо розрахунків. 

4. Розробити тест внутрішнього контролю ПАТ «Шанс»  за формою, наведеною в 
таблиці 5: 
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Таблиця 5 
Тести внутрішнього контролю 

Аудиторська фірма _______________________________ 

Підприємство ____________________________________ 
Період перевірки__________________________________ 

Мета контролю___________________________________ 
 

№ Зміст Варіанти відповіді Примітки 

Так Ні Інформація 

відсутня 

            

            

            

  
 

Семінарське заняття 5 

Тема. Розробка поточних робочих документів аудитора 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Попередня і робоча документація.  
2. Поняття та класифікація робочих документів аудитора.  

3. Методика складання робочих документів аудитора та ведення аудиторського 
досьє.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 
заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 
матеріалу теми, є: робоча документація, поточна робоча документація, підсумкова 

робоча документація. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 особливості ведення аудиторського досьє; 

 методику складання робочої документації аудитора. 

Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 

Варіант 1. 
1. Робочі документи аудитора призначені в основному для: 

1) забезпечення документального обґрунтування аудиторського звіту; 
2) підтвердження відповідності виконуваних аудитором обов’язків з точки зору 

“Кодексу професійної поведінки”; 
3) спостереження за ефективністю процедур внутрішнього контролю та 

підтвердження якості аудиторської роботи; 
4) документального підтвердження рівня незалежності аудитора. 

… 
10. Що залишається у аудитора після завершення аудиту? 

1) аудиторський висновок; 3) первинні робочі документи; 
2) аудиторський звіт;  4) всі відповіді правильні. 

Варіант 2. 

1. Згідно з вимогами МСА робочі документи можуть бути у вигляді: 

1) фотоплівок або фотокарток; 3) магнітних носіїв інформації або 
2) паперових носіїв (документів);       в електронному вигляді (файлів); 

                           4) всі відповіді правильні. 
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… 
10.  Аудиторський звіт датується: 

1) на вибір аудитора; 
2) на прохання замовника; 

3) не раніше від дати, на яку аудитор отримав достатні та відповідні аудиторські 
докази, на основі який буде ґрунтуватися його думка щодо фінансової звітності. 

Ситуаційне завдання 2. 

У 2005 році випускники Хмельницького кооперативного технікуму: Андрій – 

товарознавець-комерсант, Сергій – організатор обслуговування населення та Тетяна – 
бухгалтер створили  ТОВ під назвою «ШАНС». 

Друзі успішно працювали над оформленням необхідних документів, обдумували 
назву підприємства, визначались із асортиментом товарів, приміщенням для офісу, 
магазину. 

Для створення ТОВ «Шанс» фізичні особи-засновники провели установчі збори, на 
якому ухвалили рішення щодо створення ТОВ «Шанс».  

ТОВ «Шанс» розпочало свою діяльність як підприємство, що займається 
роздрібною торгівлею промисловими товарами (побутова хімія, косметика). 

Для забезпечення початкової діяльності було дано оголошення, проведено 

співбесіду та набрано штат працівників із відповідними посадовими окладами. 
Протягом 2005 – 2008 рр. товарооборот підприємства зростав, завдяки умілому 

менеджменту, маркетинговій політиці. Збільшився асортимент підприємства, розширився 
перелік груп промислових та супутніх товарів, створилися нові відділи. Засновниками  
підприємства було вирішено зробити добудову приміщення та відкрити продуктовий 

відділ. 
З метою оновлення та покращення асортименту, збільшення товарообороту, 

підприємство налагодило співпрацю із виробниками України, Росії, країн ЄС,  інших 
країн-експортерів. Створилися оптовий склад, логістичний центр, відділ митного 
регулювання та торгівлі, відділ маркетингу.  

Кількість працюючих на підприємстві зросло, що зробило можливим створення 
відповідної соціально-економічної сфери – створилось кафе «Меркурій», яке надавало 

послуги харчування працівникам підприємства та іншим громадянам міста, займаючись 
кейтеринговим обслуговуванням.  

Кафе розширює свою діяльність – створився бар, було проведено реконструкцію 

залу для проведення урочистих подій. Кафе завоювало славу місця елітного відпочинку, 
проведення урочистих подій. 

Роздрібна торговельна мережа зростала (відкрились маркети), збільшувалась 
чисельність працюючих, які потребували додаткової освіти і навчання корпоративній 
етиці підприємства через тренінги, майстер-класи. Окрім того до головного офісу часто 

приїжджали іногородні партнери, міжнародні делегації. Моніторинг ринку готельних 
послуг показав не відповідність якості підприємств цієї галузі потребам гостей міста та 

підприємства. Це спонукало до створення готелю «Фарфола».  
Подальший розвиток підприємства вимагав додаткових інвестицій, які можна було 

залучити за допомогою зміни організаційно-правової форми підприємства з ТОВ на ПАТ.  

Після прийняття керівництвом компанії рішення про організацію власного  
виробництва, відділом маркетингу ПАТ «Шанс» було проведено аналіз ринку для 

визначення майбутнього виду діяльності та обрано галузь виробництва кондитерських 
виробів. Базуючись на отриманих маркетингових даних було прийнято рішення про 
відкриття виробництва кондитерської продукції (виробничого цеху) як відокремленого 

підрозділу ПАТ «Шанс». 
Відповідно до ст. 8. Закону України «Про аудиторську діяльність в Україні» для 

підтвердження достовірності та повноти  річної  фінансової  звітності   ПАТ «Шанс» 
необхідно проводити обов’язковий аудит. З цією метою було укладено договір з фірмою 
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ПП АФ «Перфект-аудит». Відповідно до договору аудиторська перевірка буде проведена з 
01.03. поточного року до 25.03 поточного року аудиторською групою у складі 4 аудиторів. 
Для проведення ефективного аудиту було розроблено тести одержання аудиторських 

доказів та визначено оптимальні процедури їх отримання. 
Методичні рекомендації 

І. На основі наведених даних ситуаційних завдань  необхідно:  
1. Скласти „Лист - запрошення”. 
2. Скласти „Лист - зобов’язання”. 

3. Скласти „Договір на проведення аудиту фінансової звітності”. 
 

Семінарське заняття 6 

Тема. Проведення аудиту активів підприємства 

 

Питання для усного опитування та дискусії 
1. Законодавча та нормативні бази аудиту установчих документів облікової 

політики.  
2. Джерела інформації аудиту установчих документів та облікової політики і 

аудиторські процедури, які використовуються під час аудиторської перевірки.  

3. Методика аудиту операцій з основними засобами (надходження, переміщення, 
вибуття та ліквідації).  

4. Законодавча та нормативні бази аудиту необоротних активів, джерела 
інформації, процедури аудиту.  

5. Типові порушення, які зустрічаються під час аудиту необоротних активів. 

6. Методика аудиту запасів і незавершеного виробництва.  
7. Законодавча та нормативні бази аудиту запасів та незавершеного виробництва. 

8. Джерела інформації та процедури аудиту запасів і незавершеного виробництва. 
9. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту запасів і 

незавершеного виробництва.  

10. Типові порушення, які зустрічаються під час аудиту запасів і незавершеного 
виробництва. 

11. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.  
12. Процедури аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.  
13. Типові порушення, які трапляються під час аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості 
 

Аудиторна письмова робота 
Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 

заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: активи, грошові кошти, дебіторська заборгованість, необоротні 
активи, запаси, незавершене виробництво, типові порушення обліку активів, процедури 
аудиту активів підприємства. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 
теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 особливості проведення аудиту грошових коштів; 

 методику розробки робочих документів з аудиту дебіторської заборгованості; 

 методику аудиту запасів та незавершеного виробництва; 

 типові помилки аудиту активів підприємства; 

 процедури аудиту необоротних активів. 
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Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 
Варіант 1. 

1. Під час аудиту витрат підприємства аудитор керується: 

1) НП(С)БО 1, П(С)БО 16, П(С)БО 17; 
2) НП(С)БО 1, П(С)БО 15, П(С)БО 18; 
3) П(С)БО 21, НП(С)БО 2, НП(С)БО 1; 
4) П(С)БО 19, НП(С)БО 2, НП(С)БО 1. 
… 
10. На яких рахунках перевіряється дебіторська заборгованість покупців? 

1) 16, 17, 361, 362, 38;  3) 15, 18, 361, 38, 39; 
2) 30, 31, 361, 362, 38;  4) 33, 31, 362, 69, 38. 

Варіант 2. 

1.  Основні рахунки виробничого циклу: 

1) 20, 66, 23, 65, 70, 36;  3) 20, 66, 65, 13, 91, 92; 
2) 21, 66, 65, 13, 12, 25;  4) 20, 15, 66, 65, 68, 93. 
… 
10. Які аудиторські докази використає аудитор при аудиті основних засобів? 
1) акти на введення в експлуатацію, накладні, розрахунок амортизації, рахунки 

10, 13, 15; 
2) акти на введення в експлуатацію, накладні, розрахунок амортизації, рахунки 

20, 16, 17; 
3) акти на введення в експлуатацію, накладні, розрахунок амортизації, рахунки 

10, 13, 15; акти на вибуття нематеріальних активів; платіжну відомість, накладні, розрахунок 
амортизації, рахунки 10, 13, 15 

Завдання 2. 

1. Сформувати „Програму аудиту запасів (виробничих запасів, готової продукції, 

товарів, МШП, поточних біологічних активів)” відповідно таблиці 6. 
Таблиця 6 

Програма аудиту запасів 

Організація, що перевіряється ________________________________________ 
Період аудиту ______________________________________________________ 

Кількість людино-годин на перевірку__________________________________ 
Керівник аудиторської перевірки _____________________________________ 
Склад аудиторської групи ___________________________________________ 

 

№ 
п.п. 

Перелік аудиторських 
процедур за 

розділами аудиту 

Період 
проведення 

перевірки 

Виконавець Назва 
робочих 

документів 
аудитора 

Примітки 

      

      

2. Перелік нормативно-правових документів сформувати у вигляді таблиці 7. 

 Таблиця 7 
Нормативно-правове забезпечення аудиту запасів 

№ п.п. Нормативний документ 

  

  

3. Ситуаційні завдання: 

Під час аудиторської перевірки руху запасів ПАТ „Шанс” були виявленні 
господарські операції, представлені в таблиці 8. 
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Таблиця 8 

Господарські операції ПАТ „Шанс” 
Перевірка обліку запасів 

1. На умовах передоплати ПАТ „Шанс”  закупило 10 т диз. палива за ціною 6000 грн. 

за 1 т. (без ПДВ) у ТОВ „Карп”. 
У бухгалтерському обліку господарська операція відображена: 

Варіант  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д-т К-т  тис. грн. 

203 631 60 60  72 60  72 60   

203 641 10    12      

641 631  10       12 10 

203 311   60   72   72 60 

631 641       12 12   

 

 

Семінарське заняття 7 

Тема. Проведення аудиту власного капіталу та зобов’язань підприємства 

 
Питання для усного опитування та дискусії 

1. Методика аудиту капіталу і зобов'язань.  

2. Законодавча та нормативна бази аудиту капіталу і зобов'язань.  
3. Джерела інформації аудиту  капіталу і зобов'язань.  
4. Процедури аудиту капіталу і зобов'язань. 

5. Робочі документи аудитора які складаються під час аудиту капіталу аудиторської 
діяльності 

 
Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 

заняття. 
Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 
матеріалу теми, є: власний капітал підприємства, поточні зобов’язання, розрахунки з 
постачальниками, короткострокові кредити банку, розрахунки за податками і платежами, 

процедури аудиту капіталу і зобов'язань 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 сутність методики аудиту власного капіталу підприємства; 

 методику аудиту поточних зобов’язань; 

 методика аудиту довгострокових зобов’язань; 

 визначати типові порушення з аудиту капіталу і зобов'язань. 
 

Практичні завдання  

 

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 

Варіант 1. 

1. До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці не відносять: 
1) розрахунково-платіжні відомості; 
2) трудові контракти; 

3) виписки банку; 
4) векселя. 

… 
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10. До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не 

відносять: 
1) Головну книгу; 

2) статут підприємства; 
3) звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт; 

4) протоколи загальних зборів засновників підприємства. 
Варіант 2. 

1. До складу інформаційних джерел при аудиті кредитів і позик не відносять: 

1) протоколи зборів власників; 
2) розрахунки відсотків; 

3) накладні; 
4) курси валют. 
… 

10. Які з наведених завдань не належать до комплексу завдань з оплати праці, 

що необхідно перевірити аудитору: 

1) облік і контроль виробітку і нарахування заробітної плати працівників -
відрядників; 

2) розрахунки з визначення середньої заробітної плати; 

3) розрахунки з підзвітними сумами; 
4) розрахунки утримань із заробітної плати фізичних осіб. 

 
Завдання 2. 

Методичні рекомендації 

І. На основі наведених даних навчального матеріалу та ситуаційних завдань  
необхідно:  

1. Скласти „Програму аудиту власного капіталу”. 

2. Сформувати перелік нормативно-правових документів, якими керується аудитор 
у процесі проведення аудиту. 

3. Проаналізувати ситуаційні завдання та визначити помилки, якщо такі мають 
місце. 

4. Скласти робочі документи аудитора та зробити висновки за результатами 

перевірки. 
Навчальний матеріал 

1. Програму аудиту власного капіталу сформувати відповідно таблиці 9. 
Таблиця 9 

Програма аудиту власного капіталу 

Організація, що перевіряється ________________________________________ 
Період аудиту ______________________________________________________ 

Кількість людино-годин на перевірку__________________________________ 
Керівник аудиторської перевірки _____________________________________ 
Склад аудиторської групи ___________________________________________ 

 

№ 
п.п. 

Перелік аудиторських 
процедур за 

розділами аудиту 

Період 
проведення 

перевірки 

Виконавець Назва 
робочих 

документів 
аудитора 

Примітки 

      

2. Перелік нормативно-правових документів сформувати у вигляді таблиці 10. 

 Таблиця 10 
Нормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталу 

№ п.п. Нормативний документ 
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3. Ситуаційні завдання: 
А) Під час аудиторської перевірки власного капіталу  ПАТ „Шанс” були виявленні 

господарські операції, представлені в таблиці 11. 

Таблиця 11 
Господарські операції ПАТ „Шанс” 

Перевірка формування та використання власного капіталу 

1. В установчих документах ПАТ  „Шанс” статутний капітал встановлено в розмірі 

12925тис. грн. Як визначено у засновницьких документах, засновниками було здійснено 
внески:  

- засновником Андрієм внесено до статутного капіталу автомобіль ГАЗ-53 
справедливою вартістю  170тис. грн.; 

- засновником Сергієм внесено до статутного капіталу товари вартістю 1135тис. 

грн.; 
- засновником Тетяною внесено до статутного капіталу грошові кошти на 

розрахунковий рахунок у сумі 620 тис.грн.; 
Іншу частину капіталу розподілено між акціонерами підприємства відповідно до їх 

часток. 

У бухгалтерському обліку господарські операції відображені: 
Варіант  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д-т К-т  тис. грн. 

46 40 170   12925 170   12925   

46 40 1135          

46 40 620          

46 40 250    620      

40 46   170    170  12925 620 

40 46   1135    1135    

40 46   620    145    

40 46   250   12925 250    

Б) Магазин №1 ПАТ «Шанс» уклав договір про придбання товарів в ПрАТ «Фірма 
Бакалія» на суму 120 000 грн. на умовах комерційного кредиту. Відсоткова ставка за 

відстрочку платежу 15% річних від суми непогашеної заборгованості. Договором 
передбачено, що погашення заборгованості та сплата відсотків проводитиметься щомісяця 
протягом кварталу. В періоді надходження товарів в обліку було здійснено такі записи: 

Дебет 281 Кредит 631 – 100 000 грн. 
Дебет 641 Кредит 631 – 20 000 грн. 

Дебет 631 Кредит 311 – 40 000 грн. (часткова оплата товарів) 
Дебет 631 Кредит 311 – 18 000 грн. (сплата відсотків за перший місяць) 
Дебет 92 Кредит 311 – 18 000 грн. ( відсотки включено до складу витрат) 
 

 

Семінарське заняття 8 

Тема: Проведення аудиту фінансової звітності 

 

Питання для усного опитування та дискусії 
1. Методика аудиту фінансової звітності.  
2. Законодавча та нормативні бази аудиту фінансової звітності.  

3. Джерела інформації аудиту фінансової звітності. 
4. Процедури аудиту фінансової звітності.  

5. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту фінансової звітності. 
6. Типові порушення які зустрічаються під час аудиту фінансової звітності. 
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Аудиторна письмова робота 
Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 

заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: фінансова звітність, джерела інформації аудиту фінансової звітності, 
процедури аудиту фінансової звітності, типові порушення які зустрічаються під час 
аудиту фінансової звітності. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 
студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 особливості формування фінансової звітності; 

 методику аудиту фінансової звітності; 

 процедури одержання аудиторських доказів перевірки фінансової звітності; 

 як фірма функціонує, коли має збитки в короткостроковому періоді; 

 перелік типових порушень які зустрічаються під час аудиту фінансової звітності. 
 

Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір: 

Варіант 1. 

1. Відповідальність за правильність складання фінансової звітності несе: 

1) директор аудиторської фірми; 

2) аудитор, що здійснював перевірку; 
3) керівник підприємства; 

4) Податкова адміністрація. 
… 
10. Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є: 

1) підтвердженням аудиторською фірмою правильності і точності визначення всіх 
показників бухгалтерської і статистичної звітності; 

2) актом перевірки фінансово-господарської діяльності; 

3) думкою аудиторської фірми про достовірність фінансової звітності в усіх 
суттєвих аспектах; 

4) рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у веденні бухгалтерського 
обліку. 

Варіант 2. 

1. Які відхилення при перевірці повноти і достовірності фінансової звітності 

класифікують як шахрайство чи помилку: 

1) відхилення від чинного законодавства; 
2) відхилення від нормативних актів, що визначають організацію і методологію 

обліку; 

3) недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики 
відображення у бухгалтерському обліку окремих господарських операцій і оцінки майна; 

4) усі названі відхилення. 
… 
10. Під час проведення аудиту фінансової звітності аудитор повинен знати, що 

метою її складання є: 

надання користувачам для прийняття управлінських рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства;  

визначення результатів діяльності за звітний період в розрізі видів діяльності: 

операційна, інвестиційна і фінансова; 
правильної відповіді немає. 
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Завдання 2. 
1. Ви є керівником великої аудиторської фірми. Як Ви бачите структуру своєї 

аудиторської фірми, яким видом діяльності ви б займались та яких співробітників (групи 

співробітників) ви б обирали для найкращої та ефективної роботи своєї фірми. Покажіть 
це схематично. 

2.  Аудиторська фірма «Партнер» здійснює аудит фінансової звітності ПАТ 
„Прогрес” за 2016 рік. Під час аудиторської перевірки до керівництва аудиторської фірми 
звернувся Голова ПАТ Харченко А.Г. з проханням допомогти вирішити певні облікові 

питання та проблеми, щодо яких існують певні сумніви. В зв’язку з цим, сертифікованому 
аудитору Симоненко А.Т., який очолював аудиторську перевірку, було запропоновано 

надати аудиторські послуги, не пов’язані безпосередньо з виконанням завдання з 
аудиторської перевірки. Вказати які види загроз виникають для незалежності аудиторської 
фірми та визначити які застережливі заходи слід ужити у зв’язку з пропозицією надання 

наступних видів послуг: 
а) перевірку та уточнення даних балансу щодо дебіторської заборгованості станом 

на 01.01.19.; 
б) послуги у сфері оподаткування, зокрема, допомога клієнту у вирішенні спірних 

питань із визначення податкових зобов’язань з ПДВ; 

в) послуги, пов’язані з розробкою та впровадженням інформаційних систем на 
підприємстві; 

г) юридичні послуги, зокрема, послуги з консультацій та підтримки щодо 
сумнівних контрактів; 

д) послуги з підбору вищого управлінського персоналу для підприємства-клієнта. 

3.  В під час укладання договору на проведення аудиту фінансової звітності між 
ТзОВ «Каскад» та ПП АФ «Перфект-аудит» було досягнуто домовленості про 

призначення досить низької ціни порівняно з іншими аудиторськими 
компаніями. Висловити Вашу думку щодо правомірності таких дій з боку аудиторської 
фірми. Навести можливі застережні заходи, що дозволять зменшити загрозу незалежності, 

яка виникає при визначенні розміру гонорару і певного тиску керівництва замовника. 
4. Аудитором Петренко М.М. на торгівельному підприємстві ТОВ «Рута» виявлені 

факти фальсифікації та підробки бухгалтерських документів, а також випадки зберігання 
значних сум неоприбуткованої готівки. 

Проаналізувати ситуацію та дати обґрунтовані відповіді на питання: 

- Чи повинен аудитор в цьому випадку дотримуватись принципу 
конфіденційності, отриманої в ході перевірки інформації? 

- Чи зобов’язаний він повідомляти про такі факти відповідні органи? 
5. Керівнику аудиторської перевірки Романенко С.А. необхідно проконтролювати 

якість виконання завдань старшим аудитором Бондаренко А. М. та асистентом                   

Кравченко С.М. Розробити перелік завдань для здійснення контролю якості аудиторської 
перевірки у формі таблиці 12. 

Таблиця 12 
Типовий перелік завдань для здійснення контролю якості аудиторської 

перевірки фінансової звітності підприємства 

№ Зміст завдання Виконавець 
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Семінарське заняття 9 

Тема: Складання аудиторського висновку 

 

Питання для усного опитування та дискусії 
1. Суть, структура та види аудиторських висновків.  

2. Призначення та основні елементи аудиторського висновку.  
3. Підсумкова оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх впливу на фінансову 

звітність.  

4. Види аудиторських висновків.  
Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі або у формі практичних задач за  темою 
заняття. 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: аудиторський висновок, аудиторський звіт, підсумкова робоча документація 
аудитора. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 особливості узагальнення незалежної аудиторської думки; 

 методику складання аудиторського висновку з модифікованою думкою; 

 методику вибору виду аудиторського висновку в залежності від виду виявлених 

помилок; 

 особливості складання звіту аудитора; 

 основні етапи розробки рекомендацій щодо усунення виявлених помилок; 

 особливості зберігання підсумкової документації аудитора. 

 
Практичні завдання  

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір. 
Варіант 1. 

1. Які обов’язкові розділи повинен мати висновок відповідно до вимог                

МСА «Аудиторський висновок»: 

1) назва документу, місце складання, дата складання, гриф погодження, гриф 

затвердження, номер, заголовок, основна частина, висновок, підпис, печатка; 
2) назва документу, назва фірми, адресат, перелік перевіреної звітності, основна 

частина, висновок, дата, підпис, печатка; 

3) заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок про фінансову звітність, дата 
висновку, адреса аудиторської фірми, підпис; 

4) жодна відповідь невірна. 
… 
10. За яких обставин аудитор видає негативний висновок: 

1) існують обставини, які порушують незалежність аудитора; 
2) існує не фундаментальна невпевненість щодо порядку відображення в обліку 

деяких господарських операцій; 
3) існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у обліку деяких 

господарських операцій; 

4) вірна відповідь відсутня. 
Варіант 2. 

1. До підсумкової аудиторської документації відносять: 

1) аудиторський звіт; 
2) план, програму, аудиторський висновок; 

3) аудиторський висновок; 
4) аудиторський звіт та аудиторський висновок. 
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… 
10. Аудиторський звіт: 

1) носить конфіденційний характер; 

2) є власністю замовника, а тому не може носити конфіденційний характер; 
3) є публічним документом; 

4) відноситься до публічної фінансової звітності. 
Завдання 2. 

1. Використовуючи таблицю, яку наведено нижче, проаналізуйте подані обставини, 

що є умовами видачі різних видів аудиторських висновків. Вкажіть вид аудиторського 
висновку за наявності наведених умов. 

Обставини аудиторської перевірки Вид аудиторського висновку 

Обмеження обсягу аудиторської 

перевірки за умов несуттєвого впливу 
неперевірених сфер обліку на фінансову 
звітність підприємства 

 

Обмеження обсягу аудиторської 

перевірки за умов суттєвого впливу 
неперевірених сфер обліку на фінансову 

звітність підприємства 

 

Незгода з управлінським 
персоналом щодо облікових рішень, що 
суттєво впливають на фінансову звітність 

підприємства 

 

Незгода з управлінським 
персоналом щодо облікових рішень, що 

несуттєво впливають на фінансову 
звітність підприємства 

 

2. Визначте, який висновок може скласти аудитор у поданих нижче ситуаціях. 

Ситуація 1. На момент перевірки на підприємстві, на якому проводиться аудит, 
завершується дія довгострокових будівельних контрактів-договорів. Наслідком можуть бути 
збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, оскільки діють певні фактори 

(підвищення продуктивності праці), що можуть значно зменшити їх суму. Порушень та 
помилок в обліку та звітності не виявлено. 

Ситуація 2. Підприємству, яке перевіряється, пред'явлено судовий позов одним з 
його постачальників у зв'язку з порушенням договору постачання з вимогою компенсації 
усіх завданих збитків, суму яких реально визначити на даний момент неможливо. Інших 

порушень та відхилень не встановлено. 
Ситуація 3. Підприємство, що перевіряється, має у своєму складі філію, яка 

ліквідується. Філія є юридичною особою. Резерви для покриття заборгованості філії 
підприємством забезпечені не були, головне підприємство за результатами перевірки є 
неплатоспроможним. 

Ситуація 4. На підприємстві встановлено крадіжку грошей з каси в сумі 100 грн. 
Інших порушень та відхилень не встановлено. 

Ситуація 5. На підприємстві встановлено, що витрати в сумі 251017 грн., які були 
здійснені в першій половині січня наступного за звітним року, відображені по дебету рахунку    
23 "Незавершене виробництво" в грудні звітного року. Інших порушень та відхилень не 

встановлено. 
Ситуація 6. У момент перевірки фінансової звітності аудиторською фірмою було 

виявлено такі порушення і недоліки: в деяких випадках мала місце видача авансу під звіт 
особам, що заборгованість підприємству за попередньо виданими сумами; працівникам 
підприємства було надано у звітному періоді безвідсоткові позики на індивідуальне 
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житлове будівництво на суму 1,5 млн. грн; за звітний період підприємство заборгувало 
Пенсійному фондові 30 тис. грн; інших порушень не виявлено. 

Ситуація 7. У процесі аудиту аудитор виявив такі порушення і недоліки: 

підприємство у звітному році не виконало низку договорів постачання сировини і 
матеріалів. До нього пред'явлено позов у господарський суд на суму 10 тис. грн.; внаслідок 

інвентаризації каси аудитор у присутності касира і головного бухгалтера підприємства 
виявив нестачу в сумі 42 грн. 50 коп.; у звітному періоді було ліквідовано зношений 
верстат за початковою вартістю 25 тис. грн., нараховано знос на суму 24 тис. 900 грн.; 

металобрухт від ліквідації верстата не оприбуткований на складі та не реалізований, за 
попередньою оцінкою вартість металобрухту становить 180 грн. 

Ситуація 8. Під час аудиторської перевірки аудитором виявлено такі недоліки: за 
звітний період акціонерне товариство випустило акцій на суму 10 тис. гри. Частину 
викуплених акцій у кількості 600 шт. на суму 6 тис. грн. продали іншим акціонерам, а інші 

акції на суму 4 тис. грн. анулювали. Розмір статутного (акціонерного) капіталу в балансі та 
звіті про власний капітал на кінець звітного періоду залишився без зміни; підприємство 

впродовж звітного періоду змінювало методи нарахування амортизації; в бухгалтерському 
обліку безпідставно віднесено у звітному періоді на витрати господарські операції, 
пов'язані з адміністративним управлінням на суму 300 тис. грн.; інші порушення не мають 

суттєвого впливу на достовірність фінансової звітності. 
 

 
 1.4. Самостійна робота студентів 

 

 Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння матеріалом із навчальної 
дисципліни. Виконання самостійної роботи дозволяє розвивати самостійне мислення, 

поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички проведення 
розрахунків.  

Мета самостійної роботи полягає в засвоєнні у повному обсязі навчальної 

програми та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які 
відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації.  

Завданням самостійного вивчення курсу є засвоєння студентами теоретичного матеріалу з 
курсу фінансового аудиту та набуття практичних навичок з проведення аудиту.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання, визначається навчальним планом і становить 60% (54 годин) від загального 
обсягу навчального часу на вивчення дисципліни (90 годин).  

У ході самостійної роботи студент має перетворитися на активного учасника 
навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і 
практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести 

індивідуальну відповідальність за якість власної професійної підготовки.  
Самостійна робота студента передбачає: 

 опрацювання лекційного матеріалу; 

 опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та понять 

за темами дисципліни; 

 підготовку до практичних, семінарських занять; 

 підготовку до виступу на семінарських заняттях; 

 поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

 вирішення розрахункових завдань за вивченою темою; 

  написання рефератів за заданою проблематикою; 

 пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 
дисципліни; 

 аналітичний розгляд наукової публікації;  

 підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 
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 систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до письмового заліку. 
Студенти виконують письмову роботу (реферативне повідомлення) самостійно з 

одержанням необхідних консультацій від науково-педагогічного працівника протягом 
семестру. Форма контролю – перевірка письмових робіт та захист. 
 

Тема 1. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 

Питання для самостійної роботи 

1. Міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту. 
2. Загальні принципи аудиторської перевірки за Міжнародними стандартами 

аудиту (МСА).  

3. Професійна етика та методологічні принципи аудиту.  
Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 
підставі її вивчення розкрити загальні принципи аудиторської перевірки за Міжнародними 
стандартами аудиту 

Завдання 1. Здійснити класифікацію об’єктів аудиту. Результати оформити у 
вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 
Класифікація об’єктів аудиту за видами 

А
к
ти

в
и

 

П
ас

и
в
и

  

Г
о
сп

о
д
ар

сь
к
і 

п
р
о
ц

ес
и

  

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 

р
ез

у
л
ьт

ат
и

 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 
 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
і 

ф
о
р
м

и
 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

М
ет

о
д
и

 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

Ф
у
н

к
ц

ії
 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

       

       

       

Вихідні дані: 

Об’єкти аудиту: поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом та 
позабюджетними фондами, дебіторська заборгованість, планування, звітність, основні 
засоби, система мотивації праці, собівартість продукції, обсяг виробництва продукції, 

пайовий капітал, продуктивність праці, реалізація продукції, витрати виробництва, 
грошові кошти, проект впровадження автоматизації обліку, рентабельність, довгострокові 

зобов’язання,  організаційна структура виробництва, резервний капітал, внутрішній аудит, 
структура апарату управління, ефективність використання ресурсів, запаси, бізнес-план, 
система стимулювання виробництва, облік, векселі видані, необоротні активи, контроль, 

нематеріальні активи, біологічні активи, фінансова стійкість.  
 

Тема 2. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні 

  
Питання для самостійної роботи 

1. Державне регулювання аудиту.  
2. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.  

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на підставі 
її вивчення розкрити порядок державного регулювання аудиту в Україні. 

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір 
1. Внутрішні нормативи аудиту затверджуються керівництвом: 

1) підприємства замовника аудиту;  3) АПУ; 
2) аудиторської фірми;    4) САУ. 
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2. Державне регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснює: 

1) АПУ;  2) САУ;  3) МФУ; 4) КМУ. 
3. Чи може здійснювати аудит аудитор, якщо він є засновником підприємства, 

яке ним перевіряється? 

1) може, якщо аудитор має сертифікат; 
2) може за будь-яких умов; 
3) не може, якщо аудитор має сертифікат; 
4) не може. 
4. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення 

аудиторської діяльності є: 

1) ЗУ “Про аудиторську діяльність”; 
2) ЗУ “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”; 
3) Стандарти аудиту; 
4) Господарський кодекс України. 
5. За Законом України “Про аудиторську діяльність” аудит – це: 

1) перевірка бухгалтерської і фінансової звітності, обліку первинних документів та 
іншої інформації суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх обліку, 
його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам; 

2) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 
суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(С)БО 
або інших правил (внутрішніх положень суб’єкта господарювання) згідно з вимогами 
користувачів; 

3) перевірка публічної звітності, обліку первинних документів та іншої інформації 
суб’єктів господарювання з метою виявлення відхилень у веденні обліку, визначення його 
повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативним вимогам. 

6. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю: 

1) у складі аудиторської фірми; 
2) як фізична особа приватний підприємець; 
3) обидві відповіді вірні; 
4) не має правильної відповіді. 
7. Аудитори і аудиторські фірми не мають права: 

1) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки; 
2) зберігати в таємниці інформацію, одержану в ході аудиту; 

3) надавати внутрішню інформацію про діяльність підприємства усім зацікавленим 
особам. 

8. Сертифікати на здійснення аудиторської діяльності видаються:  

1) Спілкою аудиторів України;  
2) Аудиторською палатою України;  

3) Мінфіном України;  
4) Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України.  

9. Аудитори не мають права:  

1) надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;  

2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки;  
3) обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;  

4) правильної відповіді немає.  
10. Право на отримання сертифiката мають особи, якi:  

1) мають вищу економiчну або юридичну oсвiтy, документ про здобуття якої 
визнається в Укpaїні;  

2) необхiднi знання з питань аудиту, фiнансiв, економiки та господарсъкого права;  
3) досвiд роботи не менше трьох pоків пiдряд на посадах ревiзора, бухгалтера, 

юриста, фiнансиста, eкoнoмicтa, асистента (помiчника) аудитора;  

4) вci вiдповiдi правильнi. 
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Завдання 2. Які принципи професійної етики порушуються у наступних ситуаціях: 
- аудитор погодився за винагороду виправити окремі помилки обліку і звітності до 

того, як буде складено аудиторський висновок; 
- аудитор після складання аудиторського висновку отримав цінний подарунок від 

клієнта за своєчасне виконання своїх зобов’язань; 

- аудитор розповів своєму колезі про зловживання, які він викрив на фірмі, де йому 
довелося проводити аудит, з метою передачі свого професійного досвіду; 

- аудитор відмовив у проведенні аудиту фірмі, керівництво якої, на думку 
аудитора, поставилось до нього неповажне; 

- аудитор під час відпустки познайомився з керівником підприємства, який 

запросив його провести перевірку з метою встановлення довіри до головного бухгалтера, 
на що і погодився аудитор. 

 
Тема 3. Етапи та процедури аудиту 

 

Питання для самостійної роботи 
1. Збір загальних відомостей про клієнта. 

2. Календарний графік проведення аудиторської перевірки.  
Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на підставі 

її вивчення розкрити методику збору загальних відомостей підприємства-клієнта та 
використання даної інформації для проведення планування. 

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові питання й поясність свій вибір  
1. При плануванні аудиту оформляють: 

1) план і програму аудиторської перевірки; 

2) поточний і перспективний плани; 
3) поточний і стратегічний плани; 

4) аудиторське досьє. 
2. Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе: 

1) формування аудиторського висновку; 

2) класифікація виявлених порушень; 
3) аналіз аудиторських доказів; 

4) визначення аудиторського ризику. 
3. Згідно МСА програма аудиту – це: 

1) визначення напрямків перевірки; 

2) детальний перелік змісту аудиторських процедур; 
3) перелік головних інформаційних джерел; 

4) перелік робочих документів аудитора. 
4. До програми аудиту запасів не включається: 

1) правильність розрахунку і списання торгової націнки; 

2) правильність оцінки готової продукції; 
3) правильність відображення в обліку пересортиці; 

4) правильність оцінки основних засобів. 
5. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає: 

1) перед укладанням договору на проведення аудиту; 

2) перед складанням плану аудиту; 
3) під час документального оформлення аудиту на етапі фактичної перевірки; 

4) після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю. 
6. До програми аудиту обліку основних засобів не включають: 

1) правильність оцінки та введення в експлуатацію; 

2) правильність нарахування зносу; 
3) правильність визначення витрат на капітальний ремонт; 
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4) правильність формування резерву безнадійних боргів. 
7. На якому етапі складається аудиторський висновок: 

1) етап планування; 

2) етап фактичної перевірки; 
3) ознайомлення з діяльністю підприємства-клієнта; 

4) етап узагальнення результатів аудиторської перевірки. 
8. Яких двох видів буває аудиторська документація: 

1) робоча та реєстраційна; 

2) підсумкова та поточна; 
3) робоча та підсумкова; 

4) робоча та планова. 
9. Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі: 

1) його залежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє; 

2) його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє; 
3) його залежності від зовнішніх аудиторів; 

4) немає правильної відповіді. 
10. Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту: 

1) захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та 

ефективного використання ресурсів; 
2) отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних 

управлінських рішень; 
3) забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків 

відповідно до цілей підприємства; 

4) усі відповіді вірні. 
 

Тема 4. Система внутрішнього контролю на підприємстві. 
 

Питання для самостійної роботи 

1. Розробка тестів оцінки ефективності внутрішнього контролю 
Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 
підставі її вивчення розкрити методику оцінки системи внутрішнього контролю на 
підприємстві 

Завдання 1. Розробити тест внутрішнього контролю діючого підприємства                       
м. Хмельницького (за вибором студента)  за формою, наведеною в таблиці 1: 

Таблиця 1 
Тести внутрішнього контролю 

Аудиторська фірма _______________________________ 

Підприємство ____________________________________ 
Період перевірки__________________________________ 

Мета контролю___________________________________ 
 

№ Зміст Варіанти відповіді Примітки 

Так Ні Інформація 

відсутня 
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Тема 5. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману і помилки 
 

Питання для самостійної роботи 

1. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці.  
2. Способи зниження інформаційного ризику. 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 
Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на підставі 

її вивчення розкрити методику визначення аудиторського ризику. 

Завдання 1. Розрахуйте загальний аудиторський ризик за умови, що внутрішній 
ризик системи обліку 75%, ризик системи внутрішнього контролю 50%, а ризик 

невиявлення 10%. Сформулюйте думку щодо його прийнятності. 
2. Заповніть відсутні дані в таблиці. 

Внутрішній 
ризик 

Ризик 
контролю 

Ризик 
невиявлення 

Загальний 

аудиторський 
ризик 

Ознака рівня 
ризику 

(прийнятний/ 
неприйнятний) 

0,7  0,15 0,084   

 0,45 0,34 0,077   

0,6 0,8  0,336   

1,0 1,0 0,33    

0,75  0,08 0,024   

 0,7 0,15 0,084   

0,9 0,7  0,025   

          

3. Заповніть відсутні дані в таблиці. 

Значення елементів ризику 

Ризик  

Ступінь 

упевненості ВР РК 

РН при 

ЗАР=0,05 

0,65 0,8 0,096     

1 0,95 0,053     

0,75 0,4 0,167     

0,8 0,7 0,089     

 
 

 

Тема 6. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті. 

 
Питання для самостійної роботи 

1. Достатність і відповідність аудиторських доказів.  
2. Аналітичні процедури та їх застосування під час отримання аудиторських 

доказів.  
3. Основні умови збору доказів.  
4. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів.  

5. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів.  
Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 
підставі її вивчення розкрити методику одержання аудиторських доказів. 

Завдання 1. Підприємством ПАТ “Промінь” було укладено договір поставки 

металопластикового профілю Приватній фірмі “Крос-вікно”. Умови договору було 
виконано частково. Документи, що підтверджують здійснення поставок викликали у 
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аудитора сумніви щодо їх достовірності. Які процедури отримання аудиторських доказів 
аудитор повинен застосувати. Назвіть необхідні для формулювання аудиторської думки 
докази з урахуванням їх доказового значення.  

2. Які докази повинен отримати аудитор для встановлення повноти, законності та 
достовірності наведених операцій. Завдання виконайте у формі таблиці. 

Операції щодо Аудиторські докази 

Зовнішні Внутрішні Візуальні Документальні  

розрахунків з покупцями і 

замовниками  

    

обліку нематеріальних 
активів 

    

обліку товарних запасів     

розрахунків з 

постачальниками 
підприємства 

    

 

Тема 7. Робочі документи аудитора 
 

Питання для самостійної роботи 

1. Методика ведення аудиторського досьє 
Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 
підставі її вивчення розкрити особливості формування робочої документації аудитора. 

Завдання 1. На основі даних умови завдання згрупуйте робочі документи за стаді-

ями процесу аудиту: 
- робочі документи підготовчо-узгоджувальної стадії; 

- робочі документи робочо дослідницької стадії; 
- робочі документи завершально-результативної стадії. 
Результати оформіть у вигляді таблиці 

Номер 

документу 

Назва робочого документу Стадія застосування (або 

використання) 

1.  Договір на аудиторську перевірку  

2.  Загальний план аудиту  

3.  Робоча програма аудиторської перевірки  

4.  Документація аналізу й оцінки системи 

бухгалтерського обліку 

 

5.  Документація оцінки внутрішнього контролю  

6.  Документація оцінки аудиторського ризику  

7.  Баланс  

8.  Звіт про прибутки і збитки  

9.  Звіт про рух грошових коштів  

10.  Звіт про власний капітал  

11.  Примітки до фінансової звітності  

12.  Опис облікової політики підприємства  

13.  Акт виконання робіт  

14.  Пояснювальна записка від керівника про 

достовірність і повноту наданої аудитору 
інформації 

 

15.  Аудиторський висновок  

16.  Аудиторські тести  

17.  Акти звірки  



 32 

18.  Копія статуту підприємства-клієнта  

19.  Копія установчої угоди  

20.  Протокол загальних зборів акціонерів  

21.  Звіт аудитора перед замовником  

22.  Інформація про розподіл дивідендів  

23.  Інформація про використання методів оцінки 
запасів 

 

24.  Витяг із висновку внутрішнього аудиту  

25.  Інформація попереднього незалежного аудиту  

 

 
Тема 8. Аудит активів підприємства 

 

Питання для самостійної роботи 
1. Законодавча та нормативні бази аудиту установчих документів облікової 

політики.  
2. Типові порушення, які зустрічаються під час аудиту необоротних активів. 
3. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту запасів і 

незавершеного виробництва. 
4. Типові порушення, які зустрічаються під час аудиту запасів і незавершеного 

виробництва. 
5. Типові порушення, які трапляються під час аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 
Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 

підставі її вивчення розкрити особливості проведення аудиту активів підприємства. 

Завдання 1.  

1. На основі наведених нижче даних потрібно: 

1. Встановити порушення. 
2. Назвати положення яких нормативних документів порушено. 

3. Дати рекомендації аудитора щодо виправлення помилок і  належного       ведення 
обліку касових операцій. 

Умова завдання: 

Згідно з випискою банку від 14.07.2019 р. з поточного рахунку в банку було 
одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За  звітом касира ця сума була 

оприбуткована 16.07.2019 р., частково  виплачена 18.07.2019 р., решта суми –              
19.07.2019 р. 

2. На основі наведених нижче даних потрібно: 

1. Визначити, які порушення виявлені аудитором і вказати можливі наслідки.  
2. Назвати положення яких нормативних документів порушено. 

Умова завдання: 
При перевірці правильності списання дебіторської заборгованості аудитор встановив, 

що в грудні згідно з розпорядженням головного бухгалтера Іванцової М.К. ПАТ «Глобус» 

перевіряється списана дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої пройшов, 
у сумі 4800 грн. за рахунок зменшення кредиторської заборгованості. 

3. На основі наведених нижче даних потрібно: 

1. Визначити, які порушення виявлені аудитором і вказати можливі наслідки.  
2. Назвати положення яких нормативних документів порушено. 

Умова завдання: 
У процесі проведення аудиту основних засобів на виявлено такі операції:  

Підприємство придбало за грошові кошти основний засіб, що був в експлуатації:  
– купівельна вартість ОЗ –25200 грн;  
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– в т. ч. ПДВ – 4200 грн;  
– витрати на доставку ОЗ – 78 грн;  
– в т. ч. ПДВ – 13 грн.  

– витрати на відрядження інженера, пов’язані із придбанням ОЗ – 320 грн.  
У бухгалтерському обліку підприємства господарська операція відображена так 

(табл.1):  
Таблиця 1. – Господарські операції  
Дт Кт Сума, грн 

152 631 25200  
641 631 4200  

631 311 78  
631 311 25200  
23 372 320  

105 152 30000 

 
Тема 9. Аудит капіталу та зобов’язань підприємства 

 

Питання для самостійної роботи 
1. Законодавча та нормативна бази аудиту капіталу і зобов'язань. 

2. Джерела інформації аудиту  капіталу і зобов'язань. 
3.Робочі документи аудитора які складаються під час аудиту капіталу аудиторської 

діяльності 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 
Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 

підставі її вивчення розкрити особливості проведення аудиту капіталу та зобов’язань 
підприємства.  

Завдання 1.  

1. На основі наведених нижче даних потрібно: 

1. Визначити, які порушення виявлені аудитором і вказати можливі наслідки.  

2. Назвати положення яких нормативних документів порушено. 
Умова завдання: 

ПАТ «Шанс»  у лютому 2019 р. отримало аванс від покупця за продукцію, 

відвантажену у квітні 2019 р. на 1256 грн., у тому числі ПДВ — 209,33 грн. Бухгалтерією 
підприємства зроблені наступні записи (грн.): 

Д-т 311 ”Поточні рахунки в національній валюті” 
К-т 361 ”Розрахунки з вітчизняними покупцями” — 1256,00 грн.; 
Д-т 702 ”Доходи від реалізації товарів” 

К-т 641 ”Розрахунки за податками” — 209,33грн. 
2. На основі наведених нижче даних потрібно: 

 1. Визначити, які порушення виявлені аудитором і вказати  можливі наслідки.  
 2. Назвати положення яких нормативних документів порушено. 

Умова завдання: 

Три роки назад ПАТ „Шанс” отримало кредит в банку на фінансування 
будівництва об’єкта основних засобів у сумі 500000 грн. під 25% річних. У поточному 

періоді настала дата останнього року отриманого довгострокового кредиту.  Відсотки 
сплачувалися помісячно (30 числа кожного місяця).  

У бухгалтерському обліку господарська операція щодо суми довгострокового 

кредиту, який у поточному звітному році підлягає повному погашенню, в обліку 
відображена: 
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№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Переведено частину довгострокового зобов’язання 
до складу поточних 

311 611 500,00 

2 Нараховано відсотки 951 311 10417,00 

3. На основі наведених нижче даних потрібно: 

 1. Визначити, які порушення виявлені аудитором і вказати  можливі наслідки.  
 2. Назвати положення яких нормативних документів порушено. 

Умова завдання: 

На умовах передоплати ПАТ «Шанс» реалізувало 500 кг крупи гречаної                      
ПП „Фортуна”, собівартість якої склала 2000 грн. Грошові кошти від реалізації надійшли в 

касу підприємства в сумі 3300 грн. (в т.ч. ПДВ). У бухгалтерському обліку господарські 
операції відображені: 

№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 2000,00 

2 Відображено дохід від реалізації 361 702 3300,00 

3 Одержано кошти від покупців 301 361 3300,00 

 
 

Тема 10. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих 

суб’єктів 

Питання для самостійної роботи 

1. Законодавча та нормативні бази аудиту фінансової звітності.  
2. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту фінансової звітності.  

3. Типові порушення які зустрічаються під час аудиту фінансової звітності 
Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 

підставі її вивчення розкрити особливості проведення аудиту фінансової звітності 
підприємства.  

Завдання 1.  

1. Заповніть таблицю, проставляючи відповідну позначку, яка підтверджує 
сумісність аудиторських послуг з проведенням обов’язкового аудиту: 

Види аудиторських послуг сумісні з 

проведенням 
обов’язкового аудиту 

несумісні з 

проведенням 
обов’язкового аудиту 

Оглядова перевірка    

Операційна (тематична) перевірка    

Компіляція    

Ведення обліку   

Відновлення обліку    

Організація бухгалтерського обліку    

Складання фінансової звітності   

Захист бухгалтерської та податкової 
звітності в податкових органах 

  

Виправлення помилок   

Удосконалення діючої системи обліку   

Автоматизація обліку    
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Планування   

Аналіз    

Надання консультацій    

Навчальне консультування   

Проведення семінарів, підвищення 
кваліфікації облікового персоналу 

підприємств  

  

Навчання облікового персоналу   

Видання методичних розробок з 
бухгалтерського обліку, оподаткування, 

аналізу, аудиту  

  

2. Проаналізуйте види аудиту за характером виконуваної аудиторської роботи. На 
основі засвоєного матеріалу заповніть таблицю: 

Основні 
характеристики 

Аудит фінансової 
звітності 

Аудит на 
додержання 

нормативних 
вимог 

Операційний аудит 

Мета    

Користувачі    

Об’єкти    

3. На основі балансу та звіту про фінансові результати підприємства                                 

м. Хмельницького (за вибором студента) провести аудит фінансового стану підприємства. 
Результати оформити у вигляді наступної таблиці 

 Таблиця 1 
Таблиця виправлень залишків за рахунками  

№ балансового 
рахунка 

Опис  
рахунка 

Залишок Відхилення  

До виправлення Після 

виправлення 

     

     

Здійснити аналіз основних економічних показників діяльності обраного 
підприємства (з метою представлення в аудиторському висновку).  

 
Тема 11. Узагальнення результатів аудиту 

Питання для самостійної роботи 

1. Підсумкова оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх впливу на фінансову 
звітність  

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 
Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 

підставі її вивчення розкрити методику складання аудиторського висновку. 

Завдання 1 

Використовуючи наведену таблицю, проаналізуйте подані види аудиторських 
висновків і умови їх видачі. Віднесіть необхідні умови до відповідного виду аудиторського 

висновку. 
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Тема 12. Аудит у комп’ютерному середовищі 

Питання для самостійної роботи 
1.  Удосконалення контрольно-аудиторського процесу із застосуванням ЕОМ 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи (тезисний конспект) і на 
підставі її вивчення розкрити методику проведення аудиту за умов використання АРМ.  

Завдання 1 

1. Заповніть таблицю, проставляючи відповідну позначку, яка підтверджує 
класифікацію аудиторських послуг за змістом: 

Види аудиторських послуг Послуги дії Послуги 

контролю 

Інформаційні 

послуги 

Оглядова перевірка     

Операційна (тематична) перевірка     

Компіляція     

Ведення обліку    

Відновлення обліку     

Організація бухобліку     

Складання фінансової звітності    

Захист бухгалтерської та 

податкової звітності в податкових 
органах 

   

Виправлення помилок    

Удосконалення діючої системи 

обліку 

   

Автоматизація обліку     

Планування    

Види аудиторських висновків 

 

Умови їх видач 

Безумовно-позитивний За умови наявності не фундаментальної 
невпевненості та незгоди 

Умовно-позитивний Якщо дотримані такі умови: 

- аудитор отримав вичерпну інформацію і 
пояснення, необхідні для проведення аудиту; 

- надана інформація є достатньою для відображення 

реального стану суб'єкта перевірки; 
- є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду 

достовірності та повноти змісту інформації; 
- фінансову документацію складено згідно з 

прийнятою суб'єктом перевірки системою 

бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим 
законодавчим і нормативним вимогам; 

- звітність ґрунтується на достовірних облікових 
даних, які не містять протиріч; 

- форма звітності відповідає затвердженій у 

встановленому порядку 

Відмова від висловлення 
думки 

При наявності фундаментальної невпевненості 

Негативний При неможливості на підставі наведених аргументів 

сформулювати висновок про стан справ у клієнта 
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Аналіз     

Надання консультацій     

Навчальне консультування    

Проведення семінарів, підви-

щення кваліфікації облікового 
персоналу підприємств  

   

Навчання облікового персоналу    
2. На основі запропонованої таблиці провести відмінності між  аудит в комп’ютеризованому 

середовищі і аудитом за умови використання ручної обробки інформації 

Результати відобразити у таблиці: 

п/п Перелік відмінностей Аудит за умов 

використання 

АРМ 

Аудит за 

ручної 

обробки 

інформації 

1 Об'єкт   

2 Суб'єкт   

3 Замовник   

4 Незалежність від замовника послуг   

5 Об'єкт висновку   

6 Необхідність сертифіката та ліцензії на здійснення 

аудиту 

  

7 Види аудиту, які можуть здійснюватися   

8 Затвердження планів аудиту   

 
Методичні рекомендації щодо написання реферату 

Реферат – це одна з форм навчальної, наукової роботи студентів, що виконується 

ними самостійно. Мета написання реферату: вміння пов’язати теоретичні знання з 
практикою, розвинути навички роботи з науковою та навчальною літературою, навчитися 

популярно викладати складні питання. 
Для студентів денної форми навчання реферат з фінансового аудиту виконується у 

межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема реферату у формі 

наукової роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за ним викладачем на 
початку семестру. Підготовка реферату у такій формі передбачає: 

 вибір теми, підбір та опрацювання літератури за темою; 

 складання плану роботи; 

 виклад основних ідей та пропозицій автора; 

 захист реферату на практичному занятті або під час консультацій на 

кафедрі. 
Реферат повинен мати таку структуру: 

 план; 

 вступ; 

 виклад основного матеріалу; 

 висновки; 

 список використаних джерел. 
Реферат виконується за усталеними вимогами до наукових робіт, обсягом 10-15 

сторінок машинописного тексту, інтервал 1,5, шрифт 14. 
 

 

Тематика рефератів 

1. Місце і роль аудиту в системі фінансового контролю. 

2. Перспективи розвитку підрозділів аудиту в державному секторі контролю в 
Україні.  

3. Професійна етика в аудиті: особливості регулювання та проблеми дотримання.  
4. Основні напрямки розвитку аудиту в Україні.  
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5. Професійні організації аудиторів в Україні та за кордоном. 
6. Розвиток аудиторських послуг в контексті глобалізації та інтернаціоналізації 

бізнесу.  

7. Моніторинг внутрішнього контролю: сутність та процедури. 
8. Завдання внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю. 

9. Значення принципу незалежності в процесі забезпечення якості аудиторських 
послуг.  

10. Види та методи прогнозування етичних конфліктів в процесі аудиту.  

11. Регулювання аудиторської діяльності в Україні та забезпечення незалежності 
аудиторської діяльності.  

12. Напрями удосконалення професійного регулювання в аудиті. 
13. Світові тенденції в застосуванні Міжнародних стандартів аудиту. 
14. Світовий досвіт функціонування саморегулюючих професійних об’єднань.   

15. Громадянський вплив на регулювання структури та якості аудиторських послуг 
16. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку.  

17. Аудиторська палата України (АПУ).  
18. Професійні об’єднання аудиторів. 
19. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів.  

20. Аудиторські послуги їх зміст та значення.  
21. Види аудиторських послуг.  

22. Відображення аудиторських послуг в українському законодавстві.  
23. Консультування: його призначення та зміст.  
24. Консультування малих підприємств.  

25. Консультування в галузі маркетингу.  
26. Консультування щодо підготовки документів для отримання позики. 

27. Аудиторські процедури за МСА їх суть та значення. 
28. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику. 
29. Методика розрахунку суттєвості в аудиті. 

30. Моделі аудиторського ризику. 
31. Шахрайство: його значення , зміст та суть.  

32. Причини виникнення шахрайства.  
33. Основні процедури виявлення обману і шахрайства. 
34. Особливості планування аудиту в комп’ютерному середовищі. 

35. Шляхи забезпечення якості доказів в аудиті.  
36. Зарубіжний досвід застосування аудиторських процедур 

37. Застосування інвентаризації як прийом отримання доказів в процесі аудиту.  
38. Основні види та функції та призначення робочої документації.  
39. Робочі документи: правила їх оформлення. 

40. Документування в аудиті: основні концепції.  
41. Аудиторський звіт: вплив на результати перевірки.  

42. Причини модифікації аудиторських висновків. 
43. Звітність аудиторів та аудиторських фірм. 
44. Роль внутрішнього аудиту в здійснені підприємницької діяльності 

господарюючими об’єктами.  
45. Особливості проведення внутрішнього аудиту з окремих напрямів  

господарювання. 
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1.5. Підсумковий контроль 
 

Підсумковий контроль проводиться у формі письмового заліку. 

 
Питання для підсумкового контролю  

1. Історія виникнення аудиту.  
2. Аудит у національній системі фінансово-економічного контролю.  
3. Функціональні завдання аудиту, предмет і методи аудиту.  

4. Об’єкти аудиту, їх класифікація.  
5. Загальні принципи аудиторської перевірки за Міжнародними стандартами 

аудиту (МСА).  
6. Професійна етика та методологічні принципи аудиту.  
7. Управління аудиторською діяльністю.  

8. Правове забезпечення аудиту.  
9. Повноваження та функції Аудиторської палати України.  

10. Сертифікація аудиторської діяльності.  
11. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.  
12. Основні етапи та послідовність робіт на стадії планування аудиторської 

перевірки.  
13. Загальний план аудиту, його зміст. 

14. Порядок розробки плану та програми аудиту.  

15. Поняття та структура внутрішнього контролю.  
16. Процедури внутрішнього контролю та їх оцінка в аудиторській роботі.  

17. Етапи оцінки системи внутрішнього контролю. 
18.  Класифікація ризиків в аудиті, їх характеристика.  

19. Методика розрахунку аудиторського ризику.  
20. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці.  
21. Поняття помилки та шахрайства в аудиті. 

            22.  Поняття аудиторських доказів (свідчень), їх види. 
            23. Джерела аудиторських доказів та їх доказове значення.  

            24. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів.  
25. Попередня і робоча документація.  
26. Поняття та класифікація робочих документів аудитора.  

27. Методика складання робочих документів аудитора та ведення аудиторського 
досьє.  

28. Методика аудиту установчих документів та облікової політики.  
29. Методика аудиту операцій з основними засобами (надходження, переміщення, 

вибуття та ліквідації).  

30. Методика аудиту запасів і незавершеного виробництва.  
31. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.  

            32. Методика аудиту капіталу і зобов'язань.  
33. Методика аудиту фінансової звітності.  
34. Суть, структура та види аудиторських висновків.  

35. Призначення та основні елементи аудиторського висновку.  
36. Підсумкова оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх впливу на фінансову 

звітність.  
37. Види аудиторських висновків.  
38. Аналіз систем електронної обробки даних клієнта.  

39. Проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю та 
тестування.  

40. Методи аудиту в комп’ютерному середовищі.  
41. Удосконалення контрольно-аудиторського процесу із застосуванням ЕОМ. 
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Структура залікового білета 

 

1. Аудит як форма контролю фінансово-господарського контролю 

2. Тестові завдання: 
1.Планування аудиту необхідне: 

а) для одержання необхідної кількості інформації; 
б) для уникнення непорозумінь з клієнтом; 
в) для розрахунку кількості штатних працівників; 

г) для розмежування відповідальності між виконавцем і замовником. 
… 

 5.Загальний план - це: 
а) послідовний перелік дій аудитора; 
б) графік проведення аудиту; 

в) склад аудиторської групи і її підпорядкованість; 
г) паралельний перелік дій у процесі виконання певних робіт; 

д) керівництво до проведення перевірки. 
3. Задача. На підставі наведених у табл. 1. даних розрахуйте єдиний показник рівня 
суттєвості, використовуючи МСА «Розуміння суб’єкту господарювання та його 

середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень». 
Таблиця 1 

Базові показники 

Найменування базового показника Значення 

базового 
показника 
фінансової 

звітності 
економічного 

суб'єкта, що 
перевіряється, 

грн. 

Відсоток, 

% 

Значення, 

застосовуване 
для 

знаходження 

рівня 
суттєвості, 

грн. 

Балансовий прибуток підприємства 

Валовий обсяг реалізації без ПДВ 
Валюта балансу 
Власний капітал  

Загальні витрати підприємства 

10840 

156480 
275 620 
30 100 

97890 

5 

2 
2 

10 

2 
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2. Схема нарахування балів 
 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 
до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 
лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління 
та права. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 лекційних занять за 

денною формою навчання. Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість 
балів: 

Таблиця 2.1 

Розподіл балів для лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий аудит» 

№ 
з/п 

Форма 
навчання 

Кількість 
лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій/балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Денна 9 1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Фінансовий аудит» для студентів за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання передбачено 
проведення 9 семінарських занять. За результатами семінарського заняття кожному 

слухачу до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 
до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. Положення про 
організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 
(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол №14). 

2.4. Обсяг балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни «Фінансовий аудит» 
для студентів розподіляється пропорційно за виконання 9 письмових робіт (1 письмова 
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робота по кожній темі). Залежно від їх обсягу та складності, студент може одержати не 
більше 14 балів.  

Індивідуальне завдання виконане за пропонованою темою наукової роботи 

оцінюються окремо та складає не більше 6 балів. Загалом за виконання самостійної 
роботи студент денної форми навчання може одержати максимально 20 балів. 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливої кількості їх одержання за виконану 
самостійну роботу, наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Розподіл балів для самостійної роботи  з навчальної дисципліни  

«Фінансовий аудит» 
 

№ 
з/п 

 
Алгоритм нарахування 

балів 

Номер теми / кількість балів Разом 
балів  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Максимальна кількість 
балів за одну письмову 

роботу з відповідної теми 

1,0 1,0 3,0 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 14,0 

2 Максимальна кількість 
балів за індивідуальне 
завдання, виконане у 

вигляді наукової роботи 

 
                                      6,0 

 
6,0 

 Усього балів  20,0 

 
2.5. За семестровий контроль, що проводиться у формі письмового заліку з 

навчальної дисципліни «Фінансовий аудит», студент денної форми навчання може 
максимально одержати 30 балів.  Шкала визначення кількості балів та критерії 

оцінювання знань студентів за результатами семестрового контролю, подана у табл. 4.6 
підпункту 4.5.1 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 
університеті управління та права (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол №14). 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливого одержання їх кількості за 
надані студентами відповіді в усній та письмовій формі відповідно на питання та задачі і 

тестові завдання екзаменаційного білета,  наведено в табл. 2.3.  
Таблиця 2.3 

Розподіл балів для семестрового контролю з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аудит» 

№ 
 з/п 

Алгоритм нарахування балів 

Номер питань 
екзаменаційного 

білета Разом балів 

1 2 3 

1. 
Максимальна кількість балів за усну 

відповідь на питання залікового білета 
10,0 - 

- 
10,0 

2. 
Максимальна кількість балів за розв’язання 
задачі залікового білета 

- 10,0 
- 

10,0 

3. 
Максимальна кількість балів за письмову 

відповідь на тестові завдання 
- - 10,0 10,0 

4. Усього балів 10,0 10,0 10,0 30,0 
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