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1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Дисципліна «Аудит» призначена студентам бакалаврської 

підготовки напрямів «Облік і аудит» та «Економіка підприємства». 

Вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентами 

теоретичних основ аудиторської діяльності в Україні, а також 

набуття практичних навичок з методики проведення аудиту 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Складовою частиною при вивченні даної дисципліни є практичні 
заняття.  

Мета дисципліни «Аудит» – формування у майбутніх 

бухгалтерів та  економістів теоретичних і практичних навичок для 
здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської 
діяльності підприємств; обґрунтування власної думки щодо 

достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів 

господарювання. 

Предмет дисципліни «Аудит»: фінансова звітність, діяльність 
суб’єктів господарювання, організація процесу аудиту і методика 
його проведення. 

 Завдання  дисципліни «Аудит»: вивчення організаційних засад 

аудиторської діяльності, її правового та інформаційного  

забезпечення, набуття методичних навичок аудиторської перевірки 

та оцінювання стану підприємницької діяльності. 
Після вивчення дисципліни «Аудит» студенти  повинні: 

� знати принципи аудиту, методи та прийоми аудиторської 
перевірки; 

� знати процедури вибору замовника, укладання договору на 
аудит, планування  і документування аудиторської перевірки; 

� знати організацію процесу аудиту; 
� вміти обирати оптимальні методи, способи та прийоми 

здійснення аудиторських процедур і організувати їх виконання; 
� вміти критично аналізувати та вдосконалювати систему 

внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, розробляти її 
оптимальну структуру;  

� вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки 
діяльності підприємства; 

� розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

� формувати та обґрунтовувати власну думку про стан фінансової 
звітності суб’єктів господарювання. 

     Практичні завдання з дисципліни «Аудит» виконуються 
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студентами протягом семестру згідно програми курсу з метою 

закріплення теоретичних знань. Тематика практичних занять 
наведена у табл. 1. Попередньо студент повинен вивчити відповідні 
теми за рекомендованою літературою, список якої наведено в розрізі 
окремих тем та в кінці цих методичних матеріалів. З незрозумілих 

питань курсу студент може одержати консультацію викладача 
дисципліни у відповідні дні, за графіком, встановленим кафедрою 

обліку і аудиту. 
                  

Таблиця 1  

Теми практичних занять з дисципліни «Аудит» 
№ практич-

ного 

заняття 

(денна 
форма 
навчан- 

ня ) 

Назва теми, яка розглядається на 
практичному занятті 

Години 

напрям підготовки 

«Економіка 
підприємства» 

напрям підготовки 

«Облік і аудит» 

напрям 

підготов
ки 

«Еконо-

міка 
підпри-

ємства» 

напрям 

підгото
вки 

«Облік 

і 
аудит» 

1 2 3 4 5 

Практичне 
заняття №1 

Аудит, його зміст і 
класифікація 

Сутність і предмет 
аудиту 

 

1 

 

 

2 

Практичне 
заняття №2 

Мета і загальні 
принципи аудиту 

Регулювання 

аудиту та його 

інформаційне 
забезпечення 

 

 

1 

 

2 

Практичне 
заняття № 3 

Організація і 
регулювання 

аудиторської 
діяльності в 

Україні 

Методи аудиту 

фінансової 
звітності та 
критерії її 
оцінювання 

 

2 

 

2 

Практичне 
заняття № 4 

Аудиторський 

ризик та концепція 

суттєвості в аудиті 

Аудиторський 

ризик і 
оцінювання 

системи 

внутрішнього 

контролю 

 

2 

 

4 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Практичне 
заняття №5 

Система 
внутрішнього 

контролю 

підприємства. 
Внутрішній аудит 

Планування 

аудиту 

 

2 

 

2 

Практичне 
заняття №6 

Аудиторські 
докази 

Аудиторські 
докази та робочі 
документи 

аудитора 

 

2 

 

2 

Практичне 
заняття № 7 

Аудит обліку, 
звітності та 
фінансового стану 

господарюючих 

суб’єктів 

Аудит  фінансової 
звітності 

 

4 

 

6 

Практичне 
заняття № 8 

Аудиторський 

висновок та інші 
підсумкові 
документи аудиту 

Аудиторський 

висновок та інші 
підсумкові 
документи аудиту 

 

2 

 

2 

Практичне 
заняття №9 

 Підсумковий 

контроль 

 

- 

 

2 

Практичне 
заняття 

№10 

 Реалізація 

матеріалів аудиту 

 

- 

 

2 

Практичне 
заняття  

№ 11 

 Аудиторські 
послуги, їх 

об’єкти і види 

 

- 

 

2 

Практичне 
заняття  

№ 12 

 Внутрішній аудит: 
його сутність, 

об’єкти та 
суб’єкти 

 

- 

 

2 

Практичне 
заняття 

№13 

 Методичні 
прийоми 

внутрішнього 

аудиту 

 

- 

 

2 

Практичне 
заняття 

№14 

 Реалізація 

матеріалів 

внутрішнього 

аудиту 

 

- 

 

2 

Разом 18 34 
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Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на 
практичних заняттях, повинні бути належним чином оформлені в 

окремому зошиті або на стандартних, скріплених у зшив, аркушах 

паперу (А4). 

Важливим елементом навчального процесу при вивченні 
дисципліни “Аудит” є поточний контроль рівня знань студентів, що 

свідчить про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки 

студентів для виконання передбачених завдань. Поточний контроль 
здійснюється шляхом опитування студентів, проведення 
контрольних робіт, прийняття виконаних індивідуальних завдань та 
робіт на практичних заняттях. 

Оцінці підлягають активність роботи студента протягом 

семестру при обговоренні теоретичних питань та вирішенні 
практичних завдань, рівень знань, продемонстрованих у відповідях 

на практичних заняттях. 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПРАКТИЧНІ 
ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 

«ОБЛІК І АУДИТ» ТА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Практичне заняття № 1 

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Суть і предмет аудиту» 

План практичного заняття 
1. Історія виникнення аудиту в Україні та світі. 
2. Необхідність аудиту в ринковій економіці. 
3. Місце аудиту в системі господарського контролю. 

4. Види аудиту. 
 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших 

завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч. посіб.] / О.Р. Суха. – Львів: «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: 

[навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
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4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: [навч. посіб.]/О.А.Петрик., В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
 

Практичні завдання 

Завдання 1. 
     Проаналізувати зв'язок видів звітності суб’єктів господарювання 
з її споживачами та визначити перелік питань про підприємство та 
потреби в інформації, які, як правило, виникають в різних 

користувачів звітності, заповнити табл. 2. 

Таблиця 2 

Інформаційні потреби основних користувачів звітності 
підприємства 

Вид звітності Приклади 

звітності 
Група 

користувачів  

Інформаційні 
потреби 

Фінансова     

Податкова    

Внутрішня    

Спеціальна    

 

Завдання 2. 
     Визначити відмінності аудиту від інших форм контролю, 

заповнити табл. 3. 

Таблиця 3. 

Відмінні ознаки форм контролю 

Ознака Аудит Ревізія Судово-

бухгалтер-

ська 
експертиза 

Сутність терміна    

Правова основа    

Підстава для 

проведення 

   

Мета    

Оформлення 

результатів 

   

За вимогою яких 

органів проводиться 
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Завдання 3. 
Визначити предмет та конкретні завдання аудиту й подати їх у 

вигляді табл. 4. 

Таблиця 4 

Об’єкти та завдання аудиту 

 

Предмет аудиту Конкретні завдання Джерела інформації 
   

   

   

   

   

   

 

Завдання 4. 
     Провести порівняльну характеристику аудиту та контрольно-

ревізійного процесу за ознаками: суб’єкт, об’єкт, мета, право вибору 

клієнта, оплата користувачів, підсумковий документ за результатами 

перевірки, відповідальність виконавця і клієнта. Відповіді навести у 

вигляді табл. 5. 

Таблиця 5 

 

Ознаки  

порівняння 

Аудит Контрольно-

ревізійний процес 

   

Завдання 5. 
Вкажіть і поясніть, до якого виду аудиторської діяльності слід 

віднести такі роботи: 

1) консультації щодо створення нових підприємств; 

2) перевірка та підтвердження бухгалтерської (фінансової) 
звітності; 

3) аналіз діяльності підприємств; 

4) консультації з питань ведення бухгалтерського обліку та його 

автоматизації; 
5) консультації з питань оподаткування. 
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Завдання 6. 
Районна податкова інспекція обслуговує і перевіряє 75 під-

приємств різних типів. Які з перелічених господарських структур 

обов'язково повинні подати аудиторський висновок: 

1) державні підприємства; 
2) акціонерні підприємства приватного типу; 

3) товариства з обмеженою відповідальністю; 

4) бюджетні організації; 
5) орендні підприємства; 
6) банки державні; 
7) банки комерційні; 
8) приватні підприємства; 
9) спільні підприємства; 

10) громадські організації; 
11) сільськогосподарські підприємства; 
12) недержавні пенсійні фонди. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Мета і загальні принципи аудиту» 

 

План практичного заняття 
1. Принципи етики аудитора. 
2. Вимоги до компетентності аудитора. 
3. Контроль за дотриманням аудиторами принципів етики. 

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, 

інших завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 

2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : 

«Новий світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика 

аудиту: [навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: [навч. посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 
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Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
5. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика 

аудиту. [інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення] / О.Р. Суха, Т.О. Стрибулевич –  Рівне: НУВГП, 2008. 

– 163 с. 
Практичні завдання 

Завдання 1. 
     Розглянути наведені ситуації і вказати, чи порушуються  
принципи професійної етики. Якщо так, то які саме. 
Ситуація 1. Аудитор вимагав надання йому інформації, що є 
комерційною таємницею підприємства, посилаючись на те, що 

інакше не зможе скласти об’єктивний висновок. 

Ситуація 2. Аудиторська фірма призначила проводити аудит 
основних засобів на підприємстві «Х» аудитора, який до цього часу 

самостійно не здійснював аудит і не був асистентом у інших 

аудиторів. 

Ситуація 3. Аудитор погодився не враховувати деякі недоліки 

роботи підприємства при складанні аудиторського висновку в разі 
підвищення його гонорару. 
Ситуація 4. За згодою зборів акціонерів аудитор оприлюднив 

частину інформації щодо роботи клієнта ПАТ «АПР», згоди 

керівництва при цьому не отримав. 

Ситуація 5. Вивчаючи документи, аудитор побачив можливість 
примножити кошти клієнта, але не повідомив про це клієнта. 
Ситуація 6. Аудитор працює за сумісництвом прибиральником в 

аудиторській фірмі. 
Завдання 2. 

     Поставити позначку «так» або «ні» та навести пояснення для 

кожної ситуації, вказавши, чи має місце порушення Кодексу етики 

професійних бухгалтерів (табл. 6). 

Таблиця 6 

Ситуації до завдання 2 

№ 

 

Ситуація Відповідь Пояснення 

так ні 
1 2 3 4 5 

1 Дружині власника аудиторської фірми 

належать акції клієнта аудиторської 
фірми 
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Продовження табл. 6 

1 2 3 4 5 

2 Аудиторська фірма здійснює 
аудиторську перевірку клієнта та готує 
податкову декларацію для клієнта 

   

3 Компанія шукає нового аудитора, але 
компанія відмовляється надати 

запропонованій новій аудиторській 

фірмі дозвіл на спілкування з 
існуючим аудитором. Таким чином, 

запропонована аудиторська фірма 
відмовляється від того, щоб її було 

призначено новим аудитором. 

   

4 Аудитор розповсюджує рекламні 
брошури, в яких вказано, що цей 

аудитор має певний вплив на податкові 
органи. 

   

5 Партнер аудиторської фірми надає 
аудиторський висновок про 

достовірність фінансової звітності 
компанії, власником якої є його 

дружина. 

   

6 Аудитор публікує оголошення в газеті 
для того, щоб поінформувати про 

зміну адреси. 

   

7 Аудиторська фірма розкриває 
конфіденційну інформацію стосовно 

клієнта аудиторської фірми у відповідь 
на повістку суду. 

   

8 Аудитор готує податкову декларацію 

для клієнта на основі інформації, яку 

надавав клієнт. Клієнт не має 
впевненості щодо того, чи є 
правдивою певна частина цієї 
інформації, і клієнт інформує аудитора 
про відсутність такої впевненості. 
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Завдання 3. 
     Дайте детальну оцінку ситуації. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі.  
    Аудиторська фірма «S» володіє пакетом акцій комерційного банку 

«Х» та має суттєвий фінансовий інтерес у справах цього банку. КБ 

«Х» звернувся з пропозицією до АФ «S» провести аудиторську 

перевірку фінансової звітності. Проведення перевірки для даного 

банку підніме рейтинг аудиторської фірми «S» та є вигідним з 
фінансової точки зору. Знайдіть оптимальне рішення, як керівник 

аудиторської фірми «S» щодо можливості виконання аудиту КБ «Х». 

 

Завдання 4. 
Наведіть детальну оцінку ситуації. 
Ви керівник товариства з обмежено відповідальністю «Альфа». 

Вам необхідно обрати аудиторську фірму для проведення 
аудиторської перевірки. Яким буде Ваше рішення? 

Аудиторська фірма «Х» була створена у 1995 році. Керівник 

аудиторської фірми – сертифікований аудитор, який має сертифікат 
аудитора банків. У штаті фірми працює 10 аудиторів, двоє з яких 

мають сертифікати аудитора банків. Про цю аудиторську фірму у 

пресі були схвальні публікації. Аудиторська фірма «Х» має 
свідоцтво про реєстрацію в АПУ.  

Аудиторська фірма «Y» була створена у 2001 році, у штаті фірми 

працює 6 аудиторів. Керівник аудиторської фірми – сертифікований 

аудитор (сертифікат аудитора), інші аудитори фірми сертифікатів не 
мають. Аудиторська фірма «Y» має свідоцтво про реєстрацію в 

АПУ. 

Практичне заняття № 3 

 

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Регулювання аудиторської діяльності в Україні» 

 

План практичного заняття 
1. Нормативна база регулювання аудиту в Україні. 
2. Порядок створення та функціонування аудиторських фірм. 

3. Аудитор, його правовий статус та сертифікація. 

4. Види аудиторської діяльності. 
5. Види відповідальності аудитора. 
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Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, 

інших завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 

2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : 

«Новий світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика 

аудиту: [навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: [навч.посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
5. Положення про сертифікацію аудиторів[Електронний 

ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/722317600.doc 

6. Концепція системи забезпечення якості аудиторських 

послуг в Україні[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/567121052.doc 

7. Положення про забезпечення незалежності 
аудитора[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/1239983549.doc 

8. Положення про постійне удосконалення професійних 

знань аудиторів України[Електронний ресурс].- Режим доступу до 

рес.: http://apu.com.ua/files/temp/246566690.doc 

9. Положення про зовнішні перевірки системи контролю 

якості аудиторських послуг[Електронний ресурс].- Режим доступу 

до рес.:  http://apu.com.ua/files/temp/1346610002.doc 

10. Положення з національної практики контролю якості 
аудиторських послуг[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/2077494523.doc 

11. Концептуальна основа контролю аудиторської 
діяльності в Україні[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/2099327807.doc 

12. Методичні рекомендації з рейтингування аудиторських 

фірм України[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/reestr/2126620413.doc 

13. Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) 
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стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/1892138889.doc 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 
     Вам, як керівнику підприємства, аудиторська фірма 
запропонувала для підпису договір на проведення аудиторської 
перевірки. У розділі “Права сторін” цього договору щодо прав 

аудитора записано наступне: 
«Аудитори  мають право: 

• самостійно визначати форми і методи аудиту  на підставі 
чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору 

із замовником; 

• отримувати необхідні документи, які мають відношення до 

предмету перевірки і знаходяться у замовника; 
• отримувати необхідні документи, які мають відношення до 

предмету перевірки і знаходяться у третіх сторін; 

• залучати  на договірних засадах  до участі в перевірці 
фахівців різного профілю; 

• перевіряти наявність майна, коштів, цінностей 

підприємства, що перевіряється; 

• повідомляти Державну податкову адміністрацію про 

виявлені під час аудиту порушення з дотримання податкового 

законодавства;  
• повідомляти власників, уповноважених ними осіб, 

замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки 

ведення бухгалтерського обліку і звітності». 

Чи можуть бути у Вас зауваження до цього договору. Які саме? 

Дайте детальну оцінку ситуації. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі. 
 

Завдання 2. 
Дайте детальну оцінку ситуації. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі. Вам доручили провести підготовчу роботу з 
підбору аудиторської фірми для аудиторської перевірки серед 15-ти, 

які існують у Вашому місті. Складіть перелік інформації щодо 

діяльності аудиторської фірми, яку Вам слід зібрати та опишіть 
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процедуру укладання договору на аудит. 
 

Завдання 3. 
     Дайте детальну оцінку ситуації. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі.  
     Студентові 3 курсу факультету менеджменту так сподобалась 
дисципліна «Аудит», що він має намір отримати під час навчання 
сертифікат аудитора і створити аудиторську фірму. Його загальний 

трудовий стаж - 6 років, з них 4 роки він був  підприємцем і 2 роки – 

за сумісництвом бухгалтером малого підприємства. Після захисту 

дипломної роботи йому буде присвоєна кваліфікація  за напрямом 

підготовки «Менеджмент організацій». Чи  є здійсненним його 

бажання ? 

 

Завдання 4. 
     Чи може отримати сертифікат аудитора України особа з 
характеристиками, наведеними в табл. 7.  Якщо ні, то поясніть чому. 
 

Таблиця 7 

 Характеристики осіб, які претендують на сертифікат аудитора 

№ 

з/п 

 

Освіта 

Досвід роботи 
Громадянство 

країни посада 
 

стаж 

 

1 Вища педагогічна бухгалтер 5 років 

підряд 

Україна 

2 Вища економічна економіст 3 роки 

підряд 

Росія 

3 Середня економічна фінансист 25 років 

підряд 

Україна 

4 Вища юридична вихователь в 

школі-
інтернаті 

15 років 

підряд 

Україна 

5 Вища економічна аудитор 7 років 

підряд 

Україна 

6 Вища економічна головний 

бухгалтер 

1 рік Україна 
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Практичне заняття № 4 

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Аудиторський ризик» 

 

План практичного заняття 
1. Складові елементи аудиторського ризику. 
2. Методика оцінювання ризику наявності помилок. 

3. Помилки і обман в аудиті. 
 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, 

інших завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 

2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : 

«Новий світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика 

аудиту: [навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: [навч.посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
5. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика 

аудиту. [інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення] / О.Р. Суха, Т.О. Стрибулевич –  Рівне: НУВГП, 2008. 

– 163 с. 
6. Положення про зовнішні перевірки системи контролю 

якості аудиторських послуг[Електронний ресурс].- Режим доступу 

до рес.:  http://apu.com.ua/files/temp/1346610002.doc 

 

Практичні завдання 

 Завдання 1. 
 Визначте, до якого виду ризику відносяться перераховані нижче 

фактори. Вказати, який вплив на ризик наявності помилок вони 

мають. Письмову відповідь оформити у табличній формі. 
Перелік факторів ризику: 

1) неправильна оцінка аудитором отриманих аудиторських доказів  

щодо доходів підприємства; 
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2)  на підприємстві працює постійно діюча ревізійна комісія; 

3)    на підприємстві переважає безготівкова форма розрахунків; 

4)   плинність кадрів серед працівників бухгалтерії; 
5)  відсутність проведення інвентаризації перед складанням річної 
фінансової звітності ; 
6) застосування процедур перевірки у меншому обсязі, ніж 

потрібно; 

7)   наявність запасів, які потребують експертної оцінки; 

8)   наявність сплати штрафних санкцій за податками і платежами за 
результатами перевірки ДПІ; 
9)   на підприємстві переважає готівкова форма розрахунків; 

10) комп’ютеризована обробка облікової інформації; 
11)існує чіткий розподіл функціональних обов’язків на 
підприємстві; 
12)  на підприємстві  існує посада внутрішнього аудитора; 
13) особисті фінансові труднощі керівника підприємства; 
14) значний практичний досвід роботи бухгалтера; 
15) схильність керівництва до ризикованих рішень. 

 

Фактор 

ризику 

Вид ризику (властивий ризик /ризик 

контролю/ ризик не виявлення 

помилок) 

     Вплив 

   

 

Завдання 2. 
Алборов А.М. та Симончук К.П., які є сертифікованими 

аудиторами, в процесі планування аудиту використовують модель 
аудиторського ризику. Щойно вони отримали нового клієнта, якому 

необхідний аудиторський висновок. На етапі планування вказаного 

аудиту Алборов А.М. та Симончук К.П. визначили, що слід 

встановити аудиторський ризик на рівні 4%. Зазначте декілька 
моментів, які впливатимуть на визначення аудиторами 

аудиторського ризику. 
 

Завдання 3. 
Протягом розгляду структури внутрішнього контролю Алборов 

А.М. та Симончук К.П. вирішили, що вони будуть покладатися на 
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три основні системи оброблення операцій, а саме: доходи, витрати і  
розрахунки по заробітній  платі. На основі інформації, зібраної на 
першому етапі аудиту, вони оцінили ризик наявності помилок. 

Обчисліть DR (ризик не виявлення помилок).  

Вид 

ризику 
Доходи Витрати Заробітна 

плата 

AR 0, 04 0,04 0,04 

IR 0,9 1,00 1,00 

CR 0,5 0,35 0,15 

DR ? ? ? 

 

Завдання 4. 
Розглянути наступну ситуацію. 

Керівництво ПрАТ "Рідні джерела" (надалі "Товариство") 

звернулося до аудиторської фірми з пропозицією здійснити 

аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства за поточний 

рік. Керівництво Товариства повідомило також, що аудиторській 

фірмі "Константа"(попередній аудитор), яка проводила аудиторську 

перевірку фінансової звітності за минулий рік, відмовлено в 

продовженні співробітництва на поточний рік, так як, на думку 

керівництва Товариства, та аудиторська фірма не забезпечила рівень 
аудиторських послуг, відповідний їх вартості. 

Ви отримали примірник листа - зобов'язання і у Вас виникли 

наступні питання: 

      а) чому за результатами аудиторської перевірки суттєві 
викривлення можуть залишитися невиявленими і за що в цьому разі 
несуть відповідальність аудитори; 

     б) яку іншу важливу інформацію можуть надати аудитори 

керівництву Товариства за результатами аудиторської перевірки; 

     в) чому пропонується винагороду за аудит розраховувати, 

виходячи з часу, витраченого аудитором на проведення аудиторської 
перевірки, а не фіксувати її в узгодженій сумі до проведення 
перевірки. 

     Напишіть відповіді на поставлені питання. 
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Завдання 5. 
Здійснити класифікацію відхилень за наведеними даними : 

1) прийнято, як малоцінний швидкозношувальний предмет 
більярдний стіл; 

2) віднесено в актив балансу товари, що не належать підприємству; 

3) на 40% занижена сума недостачі товарів; 

4) неправильно підрахований підсумок у платіжній відомості; 
5) відображено податковий кредит за відсутності податкової 

накладної; 
6) відображено у складі активів підприємства сировину і 

матеріали, передані на відповідальне зберігання; 

7) головному інженеру підприємства нарахована допомога з 
тимчасової втрати працездатності за відсутності листка 
непрацездатності. 
 

Завдання 6. 
Розглянути наведені у табл. 8-1 умовні дані, визначити зони 

максимального ризику. Визначити на які статті Балансу необхідно 

звернути увагу аудитору, що мають найбільший ризик. 

Таблиця 8 

Баланс ( витяг) 
тис. грн. 

Стаття Звітний рік Минулий 

рік 

1 2 3 

Необоротні активи   

Основні засоби і нематеріальні активи 2700 2315 

Усього необоротних активів 2700 2315 

Оборотні активи:   

Запаси 2175 1880 

Дебітори і поточні фінансові інвестиції 3750 2600 

Грошові кошти та їх еквіваленти 935 780 

Усього оборотних активів 6860 5260 

Баланс 9560 7575 

Власний капітал   

Статутний капітал 3500 3500 

Нерозподілений прибуток 4295 2275 

Усього капіталу і резервів 7795 5775 
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Продовження табл. 8 

1 2 3 

Поточні зобов’язання   

Кредиторська заборгованість за товари та 
послуги 

1765 1800 

Усього  1765 1800 

Баланс 9560 7575 

Таблиця 9 

Звіт про фінансові результати ( витяг) 
тис. грн. 

Стаття Звітний рік Минулий 

рік 

Виручка від реалізації 5600 5300 

Собівартість реалізованої продукції 1680 1570 

Валовий прибуток 3920 3730 

Інші витрати 1900 1850 

Чистий прибуток (збиток) 2020 1880 

 

Таблиця 10 

Динаміка запасів 

тис. грн. 

Стаття Звітний рік Минулий 

рік 

Сировина 375 350 

Незавершене виробництво 700 630 

Готова продукція 1100 900 

Усього 2175 1880 

Таблиця 11 

Динаміка дебіторської заборгованості 
 тис. грн. 

Термін ( днів) Звітний рік Минулий 

рік 

0-30 900 1100 

31-60 1250 700 

61-90 1050 550 

Понад 91 550 250 

Усього 3750 2600 
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Практичне заняття № 5 

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Система внутрішнього контролю» 

 

План практичного заняття 
1. Структура системи внутрішнього контролю суб’єктів 

господарювання. 

2. Процедури контролю, як засіб попередження, виявлення та 
виправлення відхилень в обліку та звітності. 

3. Функції внутрішнього аудиту 

4. Практика функціонування внутрішнього аудиту в Україні та 
за кордоном. 

5. Внутрішній адміністративний контроль. 

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших 

завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 2010. 

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник для студентів спеціальності 
“Облік і аудит” вищих навч. закладів ]/ Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид., 

перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с. 
3. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 с. 
4. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: 

[навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
5. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: [навч.посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К.: КНЕУ, 2008. – 472 с. 
6. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. 

[інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення]/ 

О.Р. Суха, Т.О. Стрибулевич –  Рівне: НУВГП, 2008. – 163 с. 
 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 
     Ви як керівник аудиторської фірми доручили помічнику аудитора 
провести вивчення системи внутрішнього контролю розрахунків з 
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оплати праці Вашого клієнта. Помічник, за результатами виконання 
завдання, надав Вам робочий документ - Анкету вивчення системи 

обліку розрахунків з оплати праці ППФ «Експерт-Рівне». 

Від Вас необхідно: 

- оцінити якість виконання завдання помічником та 
оформлення робочого документу; 

- оцінити та обґрунтувати оцінку системи внутрішнього 

контролю розрахунків з оплати праці Вашого клієнта; 
- оцінити ризик наявності помилок. 

Таблиця 12 

Анкета внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці  
Клієнт: ППФ «Експерт-Рівне»        Аудиторська фірма: ___________ 

Період перевірки: 201х   рік Аудитор:___________________ 

№з/п Питання Відповідь Примітки 

1 2 3 4 

1 Чи тільки керівник дає дозвіл 

на отримання готівки з 
поточного рахунку на видачу 

заробітної плати? 

Так   

2 Чи тільки керівник дає дозвіл 

на видачу заробітної плати з 
каси? 

Так  Тільки 

керівник 

має право 

видавати 

дозвіл на 
видачу 

заробітної 
плати з каси 

3 Чи затверджений керівником 

штатний розпис та внесені 
зміни до нього? 

Затверджений   

4 Чи є заяви працівників про 

утримання із заробітної плати 

до фондів соціального 

страхування? 

Ні   

5 Чи усі видаткові ордери 

підписані керівником? 

Так  Всі 
необхідні 
документи 

підписані  
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Продовження табл. 12 

1 2 3 4 

6 Чи розподілені обов’язки по 

виписуванню касових ордерів 

та їх виконанню 

(видачі/отриманні готівки на 
заробітну плату)? 

Розподілені  Ці 
обов’язки 

виконує 
касир 

7 Чи є посада бухгалтера з 
оплати праці? 

Ні   

8 Чи розподілені обов’язки по 

написанню платіжних 

доручень на перерахування 

коштів у фонди соціального 

страхування та до бюджету? 

Розподілені  Ці 
обов’язки 

виконує 
головний 

бухгалтер 

9 Чи є договори про повну 

матеріальну відповідальність 

працівників бухгалтерії? 

Є   

10 Чи правильно здійснюється 

заповнення табельного обліку 

робочого часу? 

Так   

11 Чи достовірно і в повному 

обсязі відображені дані по 

рах. 661 згідно платіжних 

відомостей, видаткових 

касових ордерів? 

Достовірно і 
в повному 

обсязі 

 

12 Чи достовірно і в повному 

обсязі відображені дані по 

рах. 6411,651-653,656 згідно 

платіжних доручень? 

Достовірно і 
в повному 

обсязі 

 

13 Чи правильно складені 
розрахунково-платіжні 
відомості та особові рахунки 

працівників? 

Так   

14 Чи здійснюється нумерація 

прибуткових і видаткових 

касових ордерів, платіжних 

доручень, розрахунково-

платіжних відомостей ? 

Здійснюється   
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Продовження табл. 12 

1 2 3 4 

15 Чи додаються до касової 
книги всі необхідні 
документи (видаткові касові 
ордери по заробітній платі)? 

Додаються  

16 Чи правильно здійснюється 

виплата грошових коштів 

згідно трудових угод? 

Правильно   

17 Чи дотримується 

підприємство положень 

законодавства про працю, 

стан внутрішнього обліку та 
контролю за трудовими 

відносинами?  

Дотримується   

18 Чи правильно нарахована 
заробітна плата та утримання 

і нарахування зі страхування 

нештатним працівникам? 

Правильно   

19 Чи здійснюється перевірка 
своєчасності виплати 

заробітної плати з каси 

підприємства та перевірка 
перерахувань коштів на 
соціальне страхування? 

Здійснюється   

 

     Завдання 2. 
     Визначити відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього 

контролю (табл. 13). 

Таблиця 13 

Відмінні ознаки внутрішнього контролю від внутрішнього аудиту 

  

Ознака Система 
внутрішнього 

контролю 

Внутрішній аудит 

1 2 3 

Сутність терміна   
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Продовження табл. 13 

1 2 3 

Правова основа   

Підстава для 

проведення 

  

Мета   

Оформлення 

результатів 

  

За вимогою яких 

органів 

проводиться 

  

…………   

 

Завдання 4. 
     Визначити перелік інформації, що потрібно для отримання при 

здійсненні аудиту ефективності : 
- роботи з постачальниками 

- витрат на оплату праці. 
Результати оформити в табл. 14. 

Таблиця 14 

Перелік інформації, що належить до отримання  

при оцінці ефективності управління  дебіторською заборгованістю 

№ 

пор. 

Перелік необхідних даних Інформація 

по 

підприємству 

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

1 Перелік видів або категорій 

продукції, яка реалізується в 

кредит; встановлення обороту по 

кожному виду 

  

2 Кількість та адреси  центрів 

(пунктів) по відвантаженню 

товарів 

  

3 Характеристика клієнтів 

(придбання товарів з метою 

продажу, для власних потреб, 

оптом, вроздріб, на експорт та 
ін.) 
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Продовження табл. 14 

1 2 3 4 

4 Список основних покупців (у 

порядку зменшення  обсягу 

придбаних товарів) 

  

5 Обсяг реалізації та виставлених 

рахунків. 

Всього __________, 

у тому числі: 
- передоплата; 
- оплата готівкою або чеком; 

- продаж в кредит; 
- оформлення векселями. 

  

6 Торговельна та фінансова 
політика підприємства: 
- спосіб реалізації товарів; 

- система реклами; 

- тарифна цінова політика; 
- надання відстрочки платежів 

або знижок; 

- визначення безнадійних та 
сумнівних боргів. 

  

7 Елементи системи внутрішнього 

контролю за станом  дебіторської 
заборгованості 

  

 …………….   

 

Завдання 4. 

 

     Розробити анкету для оцінки ефективності якості роботи 

менеджера. Результати оформити в табл. 15. 
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Таблиця 15 

Анкета оцінювання відповідальності менеджера 
 

№ 

з/п 

Питання Відповідь Примітки 

так ні 
1. Чи визначено у посадових 

інструкціях відповідальність 

менеджера? 

   

2 Чи застосовувались до менеджера 
заходи адміністративного впливу? 

   

3. Чи визначено конкретні параметри 

роботи менеджера: 
- збільшення клієнтської бази; 

- збільшення обсягу продажів; 

- зменшення витрат; 
- інші? 

   

  …………………    

 

Практичне заняття № 6 

Теми, що розглядаються на практичному занятті: 
• «Аудиторські докази» 

 

План практичного заняття 
1. Вимоги до кількості та якості  доказів.  

2. Прийоми і методи аудиту, як засоби отримання аудиторських 

доказів. Основні умови збору  аудиторських доказів.  

3. Аналітичні процедури в процесі аудиту. 
 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших 

завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч. посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: 

[навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 
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підприємницької діяльності: [навч. посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
 

Практичні завдання 

Завдання 1. 
     Перевірити правильність розрахунків з працівником з оплати 

праці, здійснивши перевірку: 

� правильності утримання єдиного соціального внеску; 

� правильності утримань податку з доходів фізичних осіб; 

� правильності визначення суми до видачі працівнику; 

� детально описати порядок перевірки. 

Вихідні дані. 

Нарахована заробітна плата за грудень 2010х р.: 1500,00 грн. 

Сума відшкодування по відрядженню:  500 грн. 

Утримано податок з доходів фізичних осіб: 162,72 грн. 

Утримано єдиний соціальний внесок у розмірі 49 грн. 

Сума до видачі працівнику (перерахування на зарплатну картку):  

1719,78   грн. 

 

Завдання 2. 
За наведеними нижче даними перевірити правильність 

визначення чистого доходу, валового доходу, чистого прибутку 

діяльності підприємства «Х». Детально описати порядок перевірки. 

Вихідні дані. 
Витяг із Звіту про фінансові результати  підприємства «Х» за 201х р. 

• Дохід (виручка) від реалізації продукції -19762,3 тис. грн. 

• Інші операційні доходи -12785,9 тис. грн. 

• Адміністративні витрати – 841,5 тис. грн. 

• Витрати на збут – 996,9 тис. грн. 

• ПДВ -1603,4 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції – 15348,0 тис. грн. 

• Інші операційні витрати -11368,5 тис. грн. 

• Податок на прибуток від звичайної діяльності – 100,3 тис. грн. 

Чистий дохід – 18159,8 тис. грн. 

Чистий прибуток -2290,5 тис. грн. 

Валовий прибуток -28811,8 тис. грн. 
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Завдання 3. 
Перевірити правильність проведення розрахунків з підзвітними 

особами по відрядженню. Детально описати порядок перевірки. 

Визначити розмір штрафних санкцій, що можуть застосовуватись до 

підзвітної особи. 

     Вихідні дані. 06.11.201х р. менеджер підприємства Коваль К.Л. 

отримала кошти на відрядження в м. Київ у сумі 2500 грн., для 
укладання договору купівлі-продажу. Термін відрядження з 
07.11.201х р по 22.11.201х р. 

    27.11.201х р. Коваль К.Л. представила авансовий звіт за яким: 

• проїзд Рівне-Київ – 95 грн. 

• проїзд Київ-Рівне 95 грн. 

• рахунок за проживання в готелі з 08.11.201х р. по 21.11.201х р. 

на суму 1500 грн. 

  

Завдання 4. 
     Записати конкретні завдання аудиту: 

- з перевірки операцій з товарами; 

- розрахунків з оплати праці; 
- витрат на збут; 
- адміністративних витрат. 
 

     Завдання 5. 
     Вам необхідно: 

а) виконати формальну перевірку Балансу (ф.№ 1); 

б) здійснити арифметичну перевірку Балансу ( ф.№ 1). 

     Процедури з виконання арифметичної перевірки оформити в 

табличній формі (табл. 16). 

Таблиця 16 

Відомість арифметичної перевірки Балансу ( ф.№1) 

 

Показник 

перевірки 

Дані 
клієнта, 
тис. грн. 

Порядок 

перевірки 

Дані 
перевірки, 

тис. грн.. 

Відхилення 
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Завдання 6. 
     Вам необхідно: 

� виконати формальну перевірку Звіту про фінансові результати 

(ф.№ 2); 

� здійснити арифметичну перевірку Звіту про фінансові 
результати (ф.№ 2). 

     Процедури з виконання арифметичної перевірки оформити в 

табличній формі ( табл. 17). 

Таблиця 17 

 

Відомість арифметичної перевірки Звіту про фінансові 
результати (ф.№ 2) 

Показник 

перевірки 

Дані 
клієнта, 
тис. грн. 

Порядок 

перевірки 

Дані 
перевірки 

Відхилення 

     

     

 

Практичне заняття № 7 

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Аудит активів, пасивів та фінансової звітності»  

План практичного заняття 
1. Організація процесу аудиту. 
2. Аудит активів. 

3. Аудит пасивів. 

4. Аудит доходів, витрат та фінансових результатів. 

5. Аудит фінансового стану суб’єктів господарювання. 

 

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших 

завдань з надання впевненості [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: 

[навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
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4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: [навч.посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник для студентів 

спеціальності “Облік і аудит” вищих навч. закладів ]/ Ф.Ф. 

Бутинець. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. 

– 672 с. 
 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. 
На початок місяця підприємство на обліку має залишок пального 

для спеціальних автомобілів, що використовуються в процесі 
надання послуг: 
- 5 т А-92 обліковою вартістю 25000 грн. 

     Для забезпечення діяльності  підприємство закуповує пальне для 
спеціальних автомобілів: 

- 01.10 придбано 10 т А-92 за ціною 6000 грн. / т (у т.ч. ПДВ); 

- 10.10 придбано 5 т А-92 за ціною 5400 грн. / т (у т.ч. ПДВ); 

- 20.10 придбано 8 т А-92 за ціною 4800 грн. / т (у т.ч. ПДВ). 

     У звітному періоді оформлено акт на використання 19 т 
пального. 

     У бухгалтерському обліку списано на витрати з виробничою 

метою  на суму 87875 грн. Перевірити правильність розрахунків. 

 

Завдання 2. 
     Провести структурно-динамічний аналіз Балансу. Виконати 

аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. 
Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору 

аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних 

процедур. 

 

Завдання 3. 
     Провести структурно-динамічний аналіз Звіту про фінансові 
результати. Виконати аналітичні процедури  по відношенню до 

показників Звіту про фінансові результати. Записати перелік 

важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської 
перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур. 
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Завдання 4. 
Аудиторська фірма проводить аудиторську перевірку фінансової 

звітності публічного акціонерного товариства „ХYZ” (надалі – 

„Товариство”), яка здійснює пошив чоловічого та жіночого одягу, 
станом на 31 грудня 201х року.  

Товариство має комп’ютеризовану систему обліку готової 
продукції на базі програми „1С:Підприємство”. На складі 
проводяться щомісячні вибіркові інвентаризації готової продукції по 

асортименту  швейних  виробів. Повної щорічної інвентаризації 
готової продукції в Товаристві не проводять, посилаючись на 
щомісячні інвентаризації та досить високу надійність 
комп’ютерного обліку. 

На етапі планування Ви ознайомилися з результатами 

проведеного попереднього аудиту фінансової звітності, в результаті 
якого були виявлені порушення в обліку оприбуткування готової 
продукції на складі та її відпуску покупцям. При вивченні описів 

вибіркової інвентаризації були встановлені постійні лишки чи 

недостачі по кожному виду готової продукції в підзвіті однієї 
матеріально-відповідальної особи. Сукупна величина розбіжностей 

між фактичною наявністю готової продукції на складі і даними 

аналітичного обліку в комп’ютерній програмі за рік становила 
близько 5% всієї виготовленої продукції. 

Керівник підприємства включив Вас до складу інвентаризаційної 
комісії. Вам потрібно прийняти участь в повній інвентаризації 
залишків готової продукції на складі, проведення якої Товариством 

заплановано на першу декаду листопада місяця поточного року.   
Від Вас потрібно: 

1. Описати роботу, яку Ви проведете перед початком 

інвентаризації.   
2. Описати процедури, які Ви проведете в ході інвентаризації для 

забезпечення правильного підрахунку готової продукції 
інвентаризаційною комісією Товариства, а також Вашу роботу під 

час інвентаризації та зміст Ваших реєстраційних записів. 

 

Завдання 5. 
ПАТ в серпні 201х року уклало довгострокові контракти по 

закупках комп'ютерів і обладнання із компанією, що розташована 
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Великобританії. Параметри закупок уточнюються заздалегідь, за 6-

ть місяців до моменту поставки, а оплата повинна бути  проведена в 

іноземній валюті не пізніше двох місяців після одержання товарів. В 

першому кварталі 201х+1 року ПАТ змушене було скоротити 

закупки, так як на складах багато товарів, а обсяг продажу 

скорочувався. Про це було повідомлено іноземного постачальника. 
Крім того, у ПАТ накопилися безнадійні борги,  викликані  виходом 

окремих покупців з бізнесу у зв'язку з банкрутством. 

     З огляду на зазначене, висловіть свою думку стосовно 

дотримання менеджментом ПАТ принципу безперервності 
діяльності. Наведіть аудиторські процедури, які слід здійснити для  
отримання  доказів щодо доцільності припущення про 

безперервність діяльності ПАТ. 

 

 

3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПРАКТИЧНІ 
ЗАВДАННЯ  (ДОДАТКОВІ) СТУДЕНТАМ НАПРЯМУ 

ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І АУДИТ» 

 

Практичне заняття  
Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Організація внутрішнього аудиту» 

 

План практичного заняття 
1. Внутрішній аудит: поняття і призначення. 

2. Завдання внутрішнього аудиту. 
3. Організація внутрішнього аудиту. 

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до 

практичного заняття: 
1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, 

інших завдань з надання впевненості. [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 

2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика 

аудиту: [навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
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4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності:[навч.посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
5. Каменська Т. Роль внутрішнього аудиту в системі 

внутрішнього контролю/ Тетяна Каменська// Бухгалтерський облік і 
аудит.-2010.-№9.- С. 43-46 

6. Каменська Т. Основні напрямки діяльності внутрішнього 

аудиту в системі управління/ Тетяна Каменська// Бухгалтерський 

облік і аудит.-2010.-№7.- С. 40-43 

 

Практичні завдання 

      

     Завдання 1. 
Фахівці аудиторської фірми «Профі-аудит» здійснюють аудит 

товариства з обмеженою відповідальністю «Край» (надалі – 

«Товариство») за 201х рік, яке здійснює оптову торгівлю 

продуктами харчування. Під час тестування внутрішнього контролю 

аудитори виявили, що товариство другий рік підряд не проводить 
інвентаризацію запасів. В робочих документах аудиторів з оцінки 

внутрішнього контролю, цей факт зафіксований. Під час 
аудиторської перевірки, яка здійснювалася в квітні 201х-1 року 

товариство також не провело інвентаризацію. У червні  201х-1 року 

товариство виявило велику нестачу товарів і крадіжку з боку 

матеріально-відповідальної особи. Крадіжка призвела до істотних 

збитків товариства. 
Дайте оцінку дій аудиторів при виконанні своїх обов'язків у 

кожному з нижче приведених варіантів:  

     - аудитори у листі звернули увагу керівництва замовника про не 
проведення інвентаризації і пояснили ризики, пов'язані з фізичним 

захистом запасів і необхідністю їхньої інвентаризації в строки, 

передбачені чинним законодавством. Через істотне обмеження 
аудиторських процедур аудитори відмовилися від висловлення 
аудиторської думки.  

     - аудитори не роз'яснили у своєму листі керівництву товариства 
ризики, пов'язані із забезпеченням захисту запасів і необхідністю 

їхньої періодичної інвентаризації. Через обмеження аудиторських 

процедур аудитори видали умовно - позитивний аудиторський 

висновок. 
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Завдання 2. 
Визначити об’єкти внутрішнього аудиту, джерела інформації та 

методичні прийоми їх дослідження (табл. 18). 

 

Завдання 3. 
Визначити зміст контрольних функцій фахівців підрозділу 

внутрішнього аудиту. Скласти посадову інструкцію внутрішнього 

аудитора. 
      

Завдання 4. 
Проаналізувати визначення понять «внутрішній аудит» і 

«внутрішній контроль» на підставі різних фахових джерел 

інформації. З’ясувати в яких визначеннях найбільш чітко 

виокремлено сферу застосування поняття «внутрішній аудит». 

      

Завдання 5. 
Скласти наказ керівника на проведення внутрішнього 

управлінського аудиту циклу придбання. Визначити, які обов’язкові 
документи необхідно додати до звіту внутрішнього аудитора за 
умови виявлення недоліків у веденні обліку окремих об’єктів. 

Таблиця 18 

Аналіз об’єктів внутрішнього аудиту 
Предмет аудиту Об’єкт 

аудиту 

Джерело 

інформації 
Методи-

чні 
прийоми 

і 
способи 

аудиту 

Можливі 
помилки 

та 
порушення 

Аудит грошових коштів     

Аудит розрахунків з 
підзвітними особами 

    

Аудит розрахунків з 
оплати праці 

    

Аудит запасів     

Аудит основних засобів     

Аудит власного капіталу     
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Практичне заняття  

Тема, що розглядається на практичному занятті: 
• «Організація виконання аудиторських послуг» 

 

План практичного заняття   
 

1. Сутність супутніх послуг аудиту.  
2. Характеристика інших послуг аудиту. 
3. Організація виконання  окремих видів аудиторських послуг. 
 

Список рекомендованої літератури для підготовки  

до практичного заняття: 

1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших 

завдань з надання впевненості. [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 2010. 

2. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 с. 
3. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: 

[навч. посіб.]/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  

Каравела, 2005. – 560 с. 
4. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності:[навч.посіб.]/О.А.Петрик.,В.Я. 

Савченко, Д.Є. Свідерській.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
5. Суха О.Р. Тенденції розвитку складу аудиторських послуг в 

Україні/О.Р. Суха, Л.В. Адоньєва// Вісник Національного 

університету водного господарства і природокористування. Збірник 

наукових праць. Економіка. Випуск 1 (53).-Рівне, 2011. 

6. Суха О.Р. Регламентація договірних відносин при наданні 
аудиторських послуг /О.Р. Суха, О.Я. Сучик //Вісник Національного 

університету водного господарства і природокористування. Збірник 

наукових праць. Економіка. Випуск 1 (53). –Рівне,2011. 

7. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські 
фірми) [Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: 
http://apu.com.ua/files/temp/1104427596.doc 

8. Суха О.Р. Практичні аспекти організації контролю якості в 

аудиторській фірмі /О.Р.Суха/ Фінансова система України: 

становлення та розвиток:матеріали науково-практичної конференції 
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Практичні завдання 

     Завдання 1. 
Традиційно аудиторські фірми, окрім аудиту фінансової 

звітності, надають своїм клієнтам й інші послуги з аудиту. Як 

правило, до таких послуг можуть бути віднесені: 
a) послуги у сфері оподаткування, зокрема допомога клієнту у 

визначенні податкових зобов’язань з податку на прибуток та 
допомога у розв’язанні спірних питань з податковими органами;  

б) консультації з питань організації системи внутрішнього контролю 

клієнта з аудиту;  

в) послуги із складання облікових записів та підготовки фінансових 

звітів.  

      Проте, надання вказаних послуг може створити загрози для 
незалежності аудиторської фірми, що виконує завдання з 
аудиторської перевірки цих клієнтів. 

 З врахуванням вищенаведеного, Вам потрібно: 

     1. У відповідності з Кодексом етики професійних бухгалтерів 

вказати види загроз, які виникають, як правило, при наданні послуг, 
що вказані в тексті завдання.  

     2. Надати аналіз впливу виконання послуг, що вказані в тексті 
завдання на незалежність аудиторів під час виконанням ними 

завдання з аудиторської перевірки та навести для кожного виду 

послуг, за необхідності, перелік застережних заходів, які дозволяють 
зменшити ці загрози до прийнятного рівня. Необхідно розглянути 

ситуації по відношенню до: 

-  клієнтів з аудиту, акції яких не котуються на фондових біржах;  

- клієнтів з аудиту, акції яких підлягають вільному обігу на 
організованому фондовому ринку.  
 

     Завдання 2. 
Підготувати відповідь на питання (консультації) клієнта та 

оформити у книзі реєстрації консультацій (табл. 19). 

� Які відмінності між трудовою угодою і трудовим договором ?  

� Підприємство хоче прийняти на роботу майбутнього працівника 
з випробним терміном. Коли й для яких працівників випробний 

термін встановлюється, а коли ні ? 
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Таблиця 19 

Книга реєстрації консультацій 

________________________________________ 

(найменування аудиторської фірми, аудитора) 
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Завдання  3.  

Аудиторська фірма, в якій Ви працюєте, відповідно до 

укладеного договору здійснює аудиторську перевірку фінансової 
звітності товариства з обмеженою відповідальністю „Проджект” 

(надалі – „Товариство”) за 201х рік. Аудит проводиться з ініціативи 

керівника товариства, який одночасно є одним із засновників 

товариства. 

Ви є відповідальною особою за аудит основних засобів. Під час 
попередньої розмови з головним бухгалтером товариства 
з’ясувалося, що головний бухгалтер почала працювати в товаристві 
з липня 201х року, а в першому півріччі 201х року бухгалтерський 

облік на товаристві фактично вела донька керівника товариства, на 
той час студентка 5-го курсу, що навчалася за спеціальністю „Облік і 
аудит”. Враховуючи ймовірність наявності помилок, Вам 

запропонували до проведення аудиторських процедур виконати 

завдання з погоджених процедур стосовно розрахунку сум 

амортизації основних засобів в бухгалтерському та податковому 

обліку. Склад погоджених процедур включав: перерахунок і 
перевірку статей фінансової та податкової звітності стосовно 

правильності відображення в них сум амортизації за 1-ше півріччя 

201х року. 
Вам потрібно: 
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     1. Вказати етичні принципи, якими повинен керуватися 

аудитор при виконанні завдання з погоджених процедур, та 
пояснити, чи є обов’язковою вимогою для виконання цього завдання 
дотримання принципу незалежності. 
     2. Пояснити, чому аудитору доцільно перед виконанням 

завдання з погоджених процедур надіслати замовнику лист-
зобов’язання (дод. 1), та вказати питання, які слід узгодити 

аудиторові та замовнику в цьому листі-зобов’язанні. 
      3. Оцінити та пояснити суттєвість рівня загрози незалежності, 
яка виникає в ситуації, коли після виконання завдання з погоджених 

процедур Ви будете продовжувати аудит основних засобів, та 
пояснити, які застережні заходи в умовах наведеної ситуації 
необхідно вжити керівництву аудиторської фірми для зменшення 
загрози незалежності до прийнятного рівня. 

     

Завдання 4. 
Визначити за результатами яких видів аудиторських послуг 

сформовані наведені нижче підсумкові документи аудитора. 
Підсумковий документ 1. 
Ми провели огляд балансу приватної фірми «Х» станом на 31 

грудня 201х р., що додається, а також огляд відповідних звітів про 

фінансові результати і про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився. Відповідальність за підготовку цієї звітності несе 

управлінський персонал компанії. Ми несемо відповідальність за 

висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі нашого 

огляду.  

Ми проведи огляд відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати 

огляд з метою отримання середнього рівня впевненості в тому, що 

фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Огляд 

обмежується, головним чином, здійсненням запитів персоналу 

фірми та виконанням аналітичних процедур стосовно фінансових 

даних, унаслідок чого він забезпечує нижчий рівень упевненості, 

ніж аудиторська перевірка. Ми не проводили аудиторську перевірку 

і, відповідно, не висловлюємо аудиторської думки. 

Управлінський персонал поінформував нас про те, що запаси 

були відображені за їх балансовою вартістю, що перевищує їх 

чисту реалізаційну вартість. Здійснений управлінським персоналом 
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підрахунок, огляд якого ми провели, свідчить, що у випадку оцінки 

запасів за нижчою з двох оцінок – собівартістю та чистою 

вартістю реалізації - статті запасів слід було б зменшити на …. 

грн.., а статті чистого прибутку та капіталу на ….. грн. 

Провівши огляд ми не виявили нічого, крім впливу завищення 

вартості запасів, описаного в попередньому параграфі, що дало б 

нам підставу переконатися, що фінансові звіти, які додаються, не 

відображають справедливо і достовірно інформацію відповідно до 

П(С)БО. 

Дата                                                                            Підпис 

аудитора 

Адреса 

Підсумковий документ 2. 

На підставі наданої управлінським персоналом інформації ми 

провели підготовку балансу компанії АВС станом на 31.12.201х р., а 

також відповідних звітів про прибутки і збитки та рух грошових 

коштів за рік, що закінчився, згідно з Міжнародними стандартами 

аудиту (або зазначити відповідні національні стандарти чи 

практику), що застосовуються до завдань з підготовки інформації. 

Управлінський персонал несе відповідальність за ці фінансові звіти. 

Ми не проводили аудиторської перевірки та огляду цих фінансових 

звітів, а отже , не висловлюємо впевненості щодо них. 

Дата  Аудитор 

Адреса  

Підсумковий документ 3. 

На підставі наданої управлінським персоналом інформації ми 

провели підготовку балансу компанії АВС станом на 31.12.201х р., а 

також відповідних звітів про прибутки і збитки та рух грошових 

коштів за рік, що закінчився, згідно з Міжнародними стандартами 

аудиту (або зазначити відповідні національні стандарти чи 

практику), що застосовуються до завдань з підготовки інформації. 

Управлінський персонал несе відповідальність за ці фінансові звіти. 

Ми не проводили аудиторської перевірки та огляду цих фінансових 

звітів, а отже, не висловлюємо впевненості щодо них. Ми 

звертаємо Вашу увагу на примітку Х до фінансових звітів, оскільки 

управлінський персонал прийняв рішення не відображати в складі 

активів вартість орендованого устаткування та обладнання, що є 

відступом від визначеної концептуальної основи фінансової 
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звітності.  
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Додаток 1 

Лист-пропозиція 
 

Вих. № 1 від 1.01.2013 року  

 Директору 

ТДВ «М`ясокомбінат Ятрань»  

25005, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 82 

тел. (0522) 34-52-99, 34-53-12, 34-53-21 

e-mail: yatran@topnet.ua 

Меньшиковій С. О. 

 

Лист-пропозиція про проведення аудиту 

 

     Правління ТОВ «Гарант» висловлює пропозицію надати вашому 

підприємству ТДВ «М’ясокомбінат Ятрань» послуги у вигляді 
аудиторської перевірки фінансової звітності за період з 1 січня 2012 

р. по 31 грудня 20102р. 

 

Директор 

ТОВ «Гарант»                                             __________________ 

Кролевець Л.О.                                                       (підпис) 
 

 

 

Додаток 2 

 

Вих. № 52 від 3. 01. 2013 року                                                                                    

Директору                                                                                                                     

ТДВ «М`ясокомбінат Ятрань»  

25005, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 82 

тел. (0522) 34-52-99, 34-53-12, 34-53-21 

e-mail: yatran@topnet.ua 

Меньшиковій С. О. 

 

Лист-зобов’язання про згоду на проведення аудиту 
  

Ви звернулись до нас із проханням про проведення операційного аудиту 

фінансової та податкової звітностей, які включають баланс, звіт про 

фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний 
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капітал та примітки, податкову звітність з податку на прибуток, податку на 
додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, відрахувань до фондів 

соціального страхування, місцевих податків та зборів, інших платежів до 

бюджету, за період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року. Цим листом 

офіційно підтверджуємо нашу згоду та розуміння домовленості на 

проведення перевірки. Аудит буде проведено нами з метою висловлення 

думки про фінансову та податкову звітності.  
Ми будемо проводити аудит відповідно до Національних нормативів 

аудиту (або Міжнародних стандартів аудиту) та інших законодавчих актів 

України, які регулюють аудиторську діяльність та порядок складання 

бухгалтерської та податкової звітностей.  

Аудиторські стандарти вимагають, щоб ми планували та проводили 

аудит з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає в себе перевірки 

шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та відомості, розкриті 
у фінансовій та податковій звітностях. Аудит також включає оцінку 

дотримання принципів бухгалтерського та податкового обліків і суттєвих 

оціночних значень, визначених керівництвом, та оцінку подання 

фінансової звітності в цілому.  
У зв’язку з великим обсягом документів, які підлягають аудиту, 

вибірковим характером тестів та іншими притаманними аудиту 

обмеженнями щодо системи бухгалтерського та податкового обліків та 
внутрішнього контролю існує певний ризик того, що деякі, навіть суттєві, 
викривлення та неточності можуть залишитись невиявленими. Ми зробимо 

все, щоб звести даний ризик до прийнятного мінімуму, але (як це загально 

прийнято в аудиті) гарантувати абсолютну точність висновків не можемо. 

Про виявлення відхилень у бухгалтерському та податковому обліках та 

звітності, а також недоліків у системі внутрішнього контролю та про факти 

навмисного викривлення бухгалтерської та податкової звітностей Ви 

будете проінформовані нашим письмовим звітом.  

Ми нестимемо відповідальність по наданих послугах у порядку, 
визначеному чинним законодавством України та договором на проведення 

аудиту. Ми беремо на себе зобов’язання зі збереження комерційної 
таємниці Вашого підприємства.  

Нагадуємо Вам, що відповідальність за підготовку фінансової та 

податкової звітностей, в тому числі за відповідне розкриття інформації, 
несе керівництво підприємства. Це включає ведення відповідних 

бухгалтерських записів і здійснення внутрішнього контролю, вибір і 
застосування облікової політики та збереження активів підприємства. Ми 

просимо керівництво підприємства (і це є частиною процесу аудиту) 

надати письмове підтвердження щодо стверджень, зроблених у зв’язку з 
аудитом.  
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Ми сподіваємось на співробітництво з Вашим персоналом та на те, що 

нам будуть надані будь-які записи, документація та інша інформація, 

необхідна для проведення аудиту. Вашим обов’язком також є направлення 

на адресу дебіторів та кредиторів листів про підтвердження ( е 
підтвердження) ними відповідної заборгованості за поданим нами 

переліком. 

Сподіваємося, що на наших співробітників не буде робитись тиск у 

будь-якій формі з метою зміни нашої думки про достовірність Вашої 
бухгалтерської та податкової звітностей. Порушення цієї умови є згідно 

прийнятим в аудиті нормам підставою для дострокового припинення нами 

дії договору на проведення аудиту.  
Вартість наданих послуг визначається залежно від часу, витраченого 

спеціалістами на проведення аудиту, і включає покриття додаткових витрат. 
Погодинна оплата встановлюється залежно від ступеня відповідальності, 
досвіду та кваліфікації виконавців аудиту. Порядок і терміни здійснення 

розрахунків будуть визначені в договорі на проведення аудиту. 
Просимо Вас підписати та повернути копію даного листа, яка 

додається, із зазначенням його відповідності Вашому розумінню умов 

проведення нами аудиту фінансової та податкової звітностей або направити 

нам зауваження щодо його змісту.  
  

Директор ТОВ «Гарант»                              Кролевець Л.О.                                     

 

З умовами проведення аудиторської перевірки достовірності 
бухгалтерської звітності погоджуюсь.   

______________________                                    

___________ /________________/  

(клієнт, посада, ПІБ)                                                                         

(підпис)                  (дата) 
 

 

Додаток 3 

 

ДОГОВІР № 1 

на проведення аудиту звітності 
«04» січня  2013р.                                                                                                  

 м. Київ        

   

Суб`єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна 
аудиторська фірма ТОВ «Гарант» (свідоцтво про внесення до 
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Реєстру аудиторських фірм та практикуючих аудиторів Аудиторської 
палати України АЕ44564728 від 1.01.2008 р.) надалі  по тексту - 

Виконавець, в особі  Кролевець Л.О., діючого на підставі 
сертифіката аудитора №453673930 та суб`єкт підприємницької 
діяльності в Україні ТДВ «М`ясокомбінат Ятрань в особі 
Меньшикова С.О., надалі Замовник з другої сторони, відповідно до 

чинного законодавства України уклали цей договір про наступне: 
 

1. Предмет договору 
1.1 .Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання 

здійснити аудиторську перевірку фінансової звітності Замовника у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. 

1.2 .Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника, 
результати якої відображені у його звітності, за період з  1 січня 
2010 року по 31 грудня 2010 року . 

1.3 .Початок робіт 5 січня 2011 р. закінчення 31 січня 2011 р. 

1.4 .Мета аудиту - висловлення незалежної професійної думки 

у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової 
звітності Замовника вимогам чинного законодавства, прийнятій 

обліковій політиці, адекватності відображення результатів 

господарювання за відповідний період. 

1.5 .Маштаб аудиту - перевірка буде здійснюватися шляхом 

застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень 
за національними (та міжнародними стандартами аудиту) в повному 

обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку 

(незалежної професійної думки). 

Надана Замовником інформація, а також отримані в ході 
перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на 
відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей між показниками 

звітності та даними бухгалтерського обліку Замовника. 
 

2. Зобов`язання сторін 
2.1.  Виконавець в ході перевірки та по її результатам 

зобов`язаний: 

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, 

Національних (або Міжнародних нормативів аудиту, Кодексу 

професійної етики аудитора України; 

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я 
Замовника і закриті за його рішенням данні в засобах масової 
інформації; 

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході 
перевірки інформації; 

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника; 
- дотримуватися доброзичливості і нейтральності до персоналу 

Замовника та до його діяльності в цілому; 

- повідомляти керівництво Замовника про суттєві 
невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та 
ідентифікації в ході перевірки; 

- не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або 

послуги до та в ході аудиторської перевірки. 

2.2 . Замовник в ході перевірки та по її результатам 

зобов`язаний: 

- забезпечити Виконавцю доступ до будь-якої інформації, 
потрібної останньому для виконання робіт за цим договором; 

- сприяти отриманню в разі потреби інформації в будь-яких 

третіх осіб; 

- своєчасно та у будь-якому обсязі надавати Виконавцю усі 
необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, 
адміністративні та інші документи; 

- не втручатися в методику перевірки, організацію роботи 

персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з 
метою зміни його професійної думки; 

- своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому 

договору у відповідності з його умовами. 

 

3. Порядок здачі і прийому результатів робіт 
3.1 .Результатом робіт по цьому Договору сторони визначають 

незалежне професійне судження Виконавця про відповідності 
звітності Замовника вимогам облікової політики, та вимогам 

чинного законодавства з питань бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. 

3.2 .Результат робіт за цим Договором приймається Замовником 

у формі аудиторського висновку незалежно від його виду 

(позитивне, умовно-позитивне, негативне, відмова від видачі 
заключення) у друкованому вигляді складеному у відповідності до 
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вимог Національних нормативів аудиту (або інших вимог 
спеціальних органів, наприклад ДКЦПФРУ, НБУ тощо). 

3.3 .В ході робіт та по їх завершенню Виконавець знайомить 
Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні 
висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть 
обговорюватися Замовником та Виконавцем за залученням третіх 

осіб. По закінченню терміну дії договору (або раніше) Виконавець у 

3-х денний термін надає Замовнику офіційний текст аудиторського 

заключення (висновку) скріплений печаткою Виконавця. 

Заключення (висновок) передається у друкованому виді в одному 

екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі 3  

років. 

3.4 .Аудиторська гарантія. Під аудиторською гарантією сторони 

розуміють надійність суджень (незалежної професійної думки) 

Виконавця з предмету цього договору для Замовника та третіх осіб. 

Абсолютна аудиторська гарантія згідно Національних нормативів 

аудиту не надається. 

3.5 .В разі незгоди Замовника з видом висновку або його 

окремим положеннями, суперечки з цього приводу вирішуються в 

судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити 

письмово Виконавця про незгоду з висновком. 

 

4.. Вартість робіт та порядок розрахунків 

4.1 .За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує 
Виконавцю винагороду у розмірі 10000 (десять тисяч)  гривень з 
ПДВ, ПДВ  2000  (дві тисячі) грн. 

4.2 .Оплата здійснюється виключно у національній валюті 
України та в безготівковій формі. 

4.3 .Замовник авансує виконавця у розмірі 50 % вартості робіт 
за цим договором на протязі 3-х днів з дати підписання договору. 

4.4 .Оплата роботи Виконавця Здійснюється Замовником 

незалежно від характеру аудиторського висновку (позитивний, 

умовно-позитивний, негативний, відмова від висновку) у 

відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору. 
 

5. Права сторін 
5.1. Кожна  з сторін цього договору має право припинити його 

дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про 
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наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим 

поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - 
ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити 

повідомлення другої сторони не пізніше ніж в 3 дні після початку 

робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор 

припинення дії договору виплачує іншій стороні договору 

компенсацію у розмірі ___ % від загальної вартості робіт за п. 2.1 

цього договору. 
5.2.  За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього 

договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій. 

 

6. Відповідальність сторін 
6.1 . Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-

26,  а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України 

“Про аудиторську діяльність”, іншим чинним законодавством 

України. 

6.2 .Замовник та Виконавець несуть відповідальність за 
дотримання своїх зобов`язань (розділ 2) викладених в цьому 

договорі. 
6.3 .За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому 

договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну 

відповідальність згідно вимог чинного законодавства, а суперечки 

між ними вирішуються в судовому порядку. 
 

7. Інші особливі умови 
7.1 .Замовник додатково несе відповідальність за достовірність 

наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність 
оформлення (юридичну силу); за виявленні в ході перевірки 

відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та 
методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за 
початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники 

звітності які не перевірялися до цієї перевірки або перевірялися 
іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по 

усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо). 

7.2 .В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту 

обмежень, існує імовірність і можливість того, що окремі, навіть 
суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не 
виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних 
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нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе. 
 

8. Реквізити сторін  
 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

03969 м. Київ, проспект Перемоги 74, 

ТОВ «Гарант» 

Рахунок 31256272310051 

В ГУ ДКУ в м.Київі 
Код банку 820019 

Код ЄДРПОУ 02070884 

Директор Кролевець Л.О. 

_________________________ 

                 (підпис) 
 

М.П.    «04» січня    2013р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


