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Загальні положення 

 

Нормативна дисципліна «Організація і методика аудиту» належить до циклу 

професійної та практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» спеціальності «Облік і аудит». Покращення якості підготовки 

фахівців тісно пов’язане із постійним удосконаленням навчального процесу, 

пошуками нових шляхів підвищення ефективності навчання. Форми і методи 

навчання повинні активізувати пізнавальну діяльність студентів, викликати 

необхідність безперервно розвивати і поновлювати знання.  

Основною метою викладання курсу «Організація і методика аудиту» є 

формування у студентів системи знань у галузі створення аудиторської фірми, 

організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і 

супутніх аудиту робіт. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є вивчення організаційних засад аудиторської діяльності, її 

правового та інформаційного забезпечення; набуття методичних навичок 

аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту» є методи і 

прийоми аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства. 

Вивчивши курс студент повинен знати: 

- поняття аудиту, аудиторської діяльності й аудиторських послуг; 

- органи управління аудиторською діяльністю та їх функції; 

- права, обов’язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

- порядок сертифікації аудиторів; 

- порядок надання аудиторських послуг; 

- мету, завдання, джерела та методику аудиту активів, пасивів, обліку та 

фінансової звітності; 

- особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерного середовища; 

- проблеми розвитку аудиту в Україні.   

Вивчивши курс студент повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах організації і 

методики аудиту; 

1. вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності 

підприємства; 

2. прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності 

підприємства; 

3. розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення; 
4. формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та 

фінансовий стан суб’єктів підприємництва. 

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з нормативної 

дисципліни «Організація і методика аудиту»   складені відповідно до місця та 

значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-

професійною програмою «спеціаліст» спеціальності «Облік і аудит», і охоплює 



всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, 

передбачених стандартом. 

Вивчення даної дисципліни студентами забезпечується відвідуванням 

лекційних, практичних занять та самостійною роботою. 

Метою практичних занять з дисципліни «Організація і методика аудиту»   є 

закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань згідно з навчальною 

програмою.  

На  практичних заняттях здійснюється поточний контроль знань студентів, 

який полягає в проведенні попереднього контролю знань, умінь і навичок 

студентів, обговорення проблемних питань з даної теми за участю студентів, 

розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених 

етапах. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом. 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

Тема практичних занять 
Кількість 

годин 
Форма контролю 

Тема: Організація аудиту фінансової звітності 1 

Опитування, 

обговорення, 

тестування 

Тема: Організація аудиторських послуг 1 

Опитування,  

обговорення, 

тестування, 

розв’язання задач 

РАЗОМ 2 Х 

 



ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

 

Тема: Організація аудиту фінансової звітності (1 год.) 

 

Мета: Набуття практичних навичок з організації та методики  аудиту 

фінансової звітності. 

 

План  

1. Фінансова звітність: поняття та призначення 

2. Загальний огляд фінансової звітності підприємства 

 

Питання для обговорення зі студентами 

 

1. Склад та елементи фінансової звітності. 

2. Якісні характеристики фінансової звітності. 

3. Принципи підготовки фінансової звітності. 

4. Мета складання фінансової звітності. 

5. Коло користувачів фінансової звітності. 

6. Нормативна база аудиту фінансової звітності. 

 

Тестування 
Запитання Варіанти можливих відповідей 

1. Баланс містить: А. П’ять розділів в активі балансу та п’ять – у пасиві. 

Б. Три розділи в активі та п’ять – у пасиві. 

В. Три розділи в активі та три – у пасиві. 

Г. Чотири розділи в активі та п’ять – у пасиві. 

2. Звіт про фінансові 

результати 

складається з: 

А. Трьох розділів: фінансові результати, елементи операційних 

витрат, розрахунок показників прибутковості акцій. 

Б. Двох розділів: фінансові результати, елементи операційних витрат. 

В. Наступних розділів: фінансові результати основної діяльності, 

результати від іншої діяльності, результати надзвичайних подій, 

елементи операційних витрат, розрахунок показників 

прибутковості акцій. 

3. До принципів 

підготовки 

фінансової звітності 

відносяться:   

А. Обачність. 

Б. Превалювання змісту над формою. 

В. Узагальнення. 

Г. Доречність. 

Д. Повне висвітлення. 

Е. Послідовність. 

4. Інформація, що 

міститься у Звіті про 

грошові кошти, 

використовується 

для: 

А. Оцінки для прогнозу прибутковості діяльності підприємства. 

Б. Оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та 

платоспроможності підприємства. 

В. Оцінки і прогнозу операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємства. 

Г. Всі відповіді вірні. 



Тема: Організація аудиторських послуг (1 год.) 

 

Мета: Набуття практичних навичок з організації аудиторських послуг. 

 

План  

 

1. Поняття і види аудиторських послуг 

2. Клієнти аудиторських фірм, процедури їх вибору та погодження 

3. Договір на проведення аудиту  

4. Документування аудиторських послуг 

 

Питання для обговорення зі студентами 

 

Поняття і види аудиторських послуг. 

Клієнти аудиторських фірм, процедури їх вибору та погодження. 

Порядок укладання договору на проведення аудиту.  

Документування аудиторських послуг. 

 

Тестування 

 
Запитання Варіанти можливих відповідей 

1.Аудиторські послуги, 

що надаються клієнтам, 

за суб’єктами 

поділяються на: 

А. Банківський аудит. 

Б. Внутрішній аудит. 

В. Зовнішній аудит. 

Г. Операційний аудит. 

Д. Аудит позабюджетних фондів. 

2. Положення, які 

обов’язково містить 

договір на проведення 

аудиту: 

А. Мета аудиту. 

Б. Посилання на додаткові угоди між аудитором та клієнтом. 

В. Форма, в якій замовнику буде видана інформація про 

результати проведеної аудитором перевірки. 

Г. Посилання на обмеження аудиторських зобов’язань. 

3. Робоча документація 

аудитора –  це: 

А. Нормативно –правова база 

Б. Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені 

процедури перевірки, тести, отриману інформацію і 

відповідні висновки, що здійснюються під час проведення 

аудиторської перевірки   

4. Робоча документація 

аудитора виконує такі 

функції: 

А. Обґрунтовує твердження в аудиторському висновку 

Б. Допомагає керівництву підприємства-замовника у прийнятті 

управлінських рішень 

В.Сприяє виробленню методологічного підходу до процесу 

аудиторської перевірки  

5. Склад, кількість і зміст 

робочих документів 

аудитора залежить від:  

А. Стану бухгалтерського обліку та звітності клієнта 

Б. Надійності системи внутрішнього контролю клієнта 

В. Форми власності підприємства-замовника 

Г. Виду аудиторських послуг  



6. В аудиторському 

висновку:  

А. Обов’язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених 

процедур 

Б. Не обов’язково слід наводити масштаб аудиту і зміст 

проведених процедур  

 

 

Типові завдання для розв’язання 

 

Завдання 1. 

Скласти графік виконання конкретних видів аудиторських послуг, 

обов’язково  відобразити такі реквізити: 

- назва роботи, яка виконується; 

- строки виконання; 

- виконавець; 

- вихідні дані, потрібні для перевірки; 

- форма результату; 

- кому надається результат. 

 

Завдання 2. 

Заключено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ на проведення 

аудиту. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена 

протягом 15 днів. Назвіть, при яких обставинах термін проведення аудиторської 

перевірки може бути змінений. Складіть план роботи аудитора за приведеною 

формою, обов’язково відбивши в ньому одержання попередньої інформації про 

клієнта, направлення листа клієнтові, де будуть зазначені обов’язки і 

відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку 

аудитора. 

 

 

 

 

 

Завдання 3. 

Скласти робочі документи аудитора, які можуть застосовуватися під час 

виконання аудиту окремих статей та показників Балансу. 

 

 

Перелік робіт і послуг  

запланованих  

до виконання аудитором                                       Строк виконання робіт 

 



Список рекомендованих джерел 
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17. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95р. №88. 

18. Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу 

кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням 

казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99р. №151. 

19. Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості: Лист 

ДПАУ від 03.02.2000р. №529/6/15-1116. 



20. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: 

Наказ Мінфіну України від 11.08.94р. №69. 

21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

Наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291. 

22. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 

30.11.99р. №291. 

35. Інструкція про порядок списання основних засобів та створення постійно 

діючої комісії щодо списання основних засобів: Затв. Наказом Мінпромполітики 

України від 26.10.99р. №373. 

23. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій: 

Наказ Мінфіну України від 15.02.96 р. № 51. 

24. Про внесення змін і доповнень до "Порядку ведення касових операцій у 

народному господарстві України": Затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 02.02.95 р. № 21: Постанова НБУ від 13.10.97 р. 

№ 334. 

25. Про затвердження змін до Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в 

господарському обороті України", затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 02.08.96 р. № 204 [Національний банк] [4256]: 

Постанова НБУ  від 04.01.2000 р. № 3. 

26. Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон: Затв. 

Мінфіном України від 13.03.98 р. № 59. 

27. Про затвердження форми посвідчення про відрядження: Наказ ДПАУ від 

28.07.97 р. № 260. 

28. Про затвердження Методичних рекомендацій по перевірці витрат на 

відрядження: Наказ ГДКРУ від 21.03.2000 р.  № 24. 

29. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-

касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (із змінами та 

доповненнями). 

30. Про внесення змін до Порядку заняття торговельною діяльністю і правил 

торговельного обслуговування населення: Постанова КМУ від 10.07.98 р. № 1050. 

31. Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без 

застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-

касових книг: Затв. наказом Мінекономіки від 10.01.95 р. № 1. 

32. Про внесення доповнень до Інструкції про порядок позначення роздрібних 

цін на товари народного споживання у підприємствах роздрібної торгівлі та 

громадського харчування [Мінекономіки] [4716]: Наказ Мінекономіки України 

від 16.05.2000 р. № 80. 

33. Правила торгівлі на ринках:  Затв. Міністерством зовнішніх економічних 

зв'язків і торгівлі України від 12.03.96 р. № 157. 

34. Правила продажу непродовольчих товарів:  Затв.  Міністерством зовнішніх 



економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 р. № 294. 

35. Про порядок подання товарно-касових звітів до бухгалтерії підприємства: 

Лист НБУ від 18.03.97 р. № 23—3116/14—211. 

36. Щодо відкриття окремих рахунків підприємствам і організаціям торгівлі та 

громадського харчування: Лист НБУ від 06.08.98 р. № 25—011/1252—5685. 

37. Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-

касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг: Затв. ДПАУ від 18.09.97 р. № 343. 

38. Про патентування торговельної діяльності: Лист ДПАУ від 06.03.99 р. № 

3275/7/15—1317. 

39. Про порядок оприбуткування товарів у роздрібній та оптовій торгівлі для 

суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб: Лист ДПАУ від 14.05.99 р. 

№ 6990/7/23— 3117. 

40. Про книги обліку доходів і витрат фізичних осіб, які знаходяться у трудових 

відносинах з платниками єдиного податку: Лист ДПАУ від 06.05.2000 р. № 

6304/7/17—0217. 

41. Про умови реалізації продукції, отриманої в рахунок оплати праці: Лист 

ДПАУ від 29.12.97 р. № 17—0117/11—10957/17—0117/10—10797. 

42. Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних 

з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 

загального користування: Затв. КМУ від 02.02.93 р. № 83 (із змінами та 

доповненнями). 

43. Порядок обчислення середньої заробітної плати: Затв. Постановою КМУ від 

08.02.95 р. № 100 (із змінами і доповненнями). 

44. Інструкція із статистики заробітної плати: Затв. Мінстатом України від 

11.12.95 р. №323. 

45. Про затвердження форм державної статистичної звітності № 5-С (річна), № 

5-С (квартальна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)": 

Наказ Мінстату України від 02.07.99 р. № 247. 

46. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті: Затв. Мінтранспортом України від 03.05.95 р. № 179 (із змінами та 

доповненнями). 

47. Про термін зберігання бухгалтерських документів.  Лист Мінфіну України 

від 29.07.97 р. № 18-4141. 

48. Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями 

показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році: Лист Мінфіну 

України від 23.02.2000 р. № 18-432. 

49. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства 

статистики України від 29.12.95 р. № 352. 

50. Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 27.07.98 № 263 

"Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх 

виготовлення,  зберігання і застосування", зареєстрованого Мінюстом України 

12.08.98 р. за № 508/2948: Наказ Держкомстату України від 25.02.99 р. № 76. 
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