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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дисципліна «Аудит» вивчається студентами денної та заочної 
форми навчання згідно з навчальним планом. 

Мета дисципліни «Аудит» – формування теоретичних і 
практичних навичок здійснення аудиторських перевірок фінансово-

господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо 

достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів 

господарювання. 
Завдання дисципліни «Аудит» - вивчення організаційних засад 

аудиторської діяльності, її правового та інформаційного 

забезпечення, набуття практичних навичок аудиторської перевірки 

та оцінювання стану підприємницької діяльності, виконання 
комплексу аудиторських процедур. 

Вивчивши дисципліну «Аудит»,  студенти повинні знати: 

- принципи аудиту, методи та прийоми аудиторської 
перевірки; 

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

- організацію процесу аудиту; 

- вміти обирати оптимальні методи, способи та прийоми 

здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання; 
- вміти критично аналізувати та вдосконалювати систему 

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

- розробляти та обґрунтовувати ефективні управлінські 
рішення; 

- формувати та обґрунтовувати власну думку про стан 

фінансової звітності. 
Також студенти повинні вміти проводити аудит: 
- операцій з необоротними активами; 

- операцій з виробничими та невиробничими запасами; 

- операцій з іншими оборотними активами; 

- розрахунків з контрагентами; 

- фінансових результатів та їх складових. 
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2. ПОРАДИ З ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАСУ, 

НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. Зміст самостійної роботи при вивченні дисципліни «Аудит» 

визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та 
вказівками викладача, даними методичними вказівками. 

Кількість годин для самостійного вивчення дисципліни 

коливається в межах 63-89% (залежно від форми навчання) від 

загального навантаження, тому саме самостійна робота студентів є 
основним засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни у 

час, вільний від аудиторних занять. Головною метою самостійної 
роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у 

процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також 

самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання 
запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які 
проводяться згідно графіку, затвердженого кафедрою обліку і 
аудиту.  

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: 

підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, методичні вказівки для виконання практичних занять 
тощо. 

Самостійна робота студентів під час вивчення навчальної 
дисципліни «Аудит» включає такі форми: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного 

матеріалу; 

- вивчення окремих тем і питань, які передбачені для 
самостійного опрацювання; 

- підготовка до практичних занять; 
- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед 

контрольними заходами; 

- підготовка наукової статті за програмою дисципліни;  

- підготовка доповідей та участь в наукових студентських 

конференціях; 
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- підготовка та участь в студентських олімпіадах; 

- презентація експертної оцінки;  

- укладання бібліографії з питань аудиторської діяльності. 
 Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на 

обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з 
відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми 

звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються 

кожним без винятку студентом у процесі вивчення навчальної 
дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.  

Перелік завдань для самостійної роботи представлено у Карті 
самостійної роботи студентів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Карта самостійної роботи для вивчення дисципліни «Аудит»  
№ 

з/п 

Вид самостійної  роботи Плановий термін Форми контролю та звітності 

1 2 3 4 

1.  Обов’язкові види самостійної роботи 

1.1. Опрацювання 
теоретичних основ 
прослуханого 

лекційного матеріалу 

протягом 

семестру 

опитування на практичних заняттях, 

модульний контроль 
 

1.2. Вивчення окремих тем і 
питань, що передбачені 

для самостійного 

опрацювання 

-//- -//- 

1.3. Підготовка до 

практичних занять 
-//- -//- 

1.4. Систематизація  
вивченого матеріалу 

дисципліни перед 

написанням модулів 

відповідно до 

графіку 

проведення 

модульний контроль 

1.5. Виконання 
індивідуального 

завдання  

не пізніше 
останнього 

практичного 

заняття 
 

 

представлення та захист 
індивідуальної роботи 

1.6. Разом балів за 

обов'язкові види 

самостійної роботи 
студентів 

 

2. Вибіркові види самостійної роботи 

2.1.  Підготовка наукової 
статті за програмою 

дисципліни * 

не пізніше 
останньої лекції 

опублікована стаття / рецензія члена 
редколегії на статтю 
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            Продовження табл. 1. 
1 2 3 4 

2.2. Підготовка доповідей та 
участь в наукових 

студентських 

конференціях * 

відповідно до 

дати проведення 
участь у конференції 

2.3. Підготовка та участь в 
студентських олімпіадах 

* 

відповідно до 

дати проведення 
участь у олімпіаді 

2.4 Разом балів за вибіркові 

види самостійної 
роботи студентів 

 

*Примітка: студент може обрати лише один вид  з вибіркових завдань. 

 

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту 

самостійної роботи та, на власний розсуд, визначитись з вибірковою 

складовою самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість 
балів.  

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у 

встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали 

враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній 

роботі. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що вико-

нуються на практичних, індивідуальних заняттях та консультаціях, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими 

критеріями (у відсотках від кількості балів,виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

а) 100 % - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень; 
а) 80 % - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

а) 60 % - завдання виконане повністю, але містить  суттєві 
помилки у розрахунках або в методиці; 

б) 40 % - завдання виконане частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

б) 0 % - завдання не виконане. 
В процесі вивчення студентами дисципліни «Аудит» передба-

чено наступні види роботи викладачів зі студентами:  

- індивідуальні консультації за графіком, затвердженим 

кафедрою; 
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- перевірка виконання індивідуальних завдань поточного 

контролю  та модульних контрольних робіт; 
- індивідуальні заняття з окремими студентами з метою 

підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних 

здібностей, результатом яких може бути підготовка студентами 

наукових доповідей, статей та підготовка для вступу до мА-

гістратури.  

Практичні та індивідуальні завдання з дисципліни «Аудит» 

виконуються студентами протягом семестру згідно програми курсу 

з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде 
практичні заняття, здійснюється поточний контроль виконання 
практичних та індивідуальних завдань шляхом перевірки наявності 
виконаних завдань та індивідуальної співбесіди із студентом по 

кожному завданню. Кожне завдання оцінюється окремо у 

відповідності із встановленими критеріями оцінки. 

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на 
практичних та індивідуальних заняттях у формі поточного 

контролю та перевірки якості виконання домашніх завдань згідно з 
розробленою картою самостійної роботи студента та графіку 

проведення індивідуально-консультативної роботи.  

Одним з видів самостійної роботи для студентів під час вивчення 

дисципліни є виконання домашніх (індивідуальних) завдань та їх 

захист. Завдання оформлюються в окремому зошиті або на 
стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Вимоги до 

оформлення – аналогічні вимогам до оформлення реферату. Кожне 
завдання повинно мати назву, номер, відповідні пояснення. 
Завдання подаються до захисту в систематизованому, охайному 

вигляді. 
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального 

матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального 

закладу, методичному кабінеті кафедри обліку і аудиту НУВГП або 

в домашніх умовах. 

 

3. ОПИС ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ СТУДЕНТА ПРИ 

ВИВЧЕННІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

З самого початку вивчення дисципліни «Аудит» студент повинен 

бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами 
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організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю 

та оцінювання навчальної роботи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається 
шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних 

модулів. Змістовий модуль – це відносно окремий самостійний 

блок, який логічно об’єднує кілька навчальних елементів 
дисципліни за змістом та взаємозв’язками. Тематичний план 

дисципліни «Аудит» складається з двох змістових модулів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Тематичний зміст курсу «Аудит» 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Аудит, його зміст і класифікація. 
Мета і загальні принципи аудиту. 

Організація і регулювання аудиторської діяльності в 

Україні  
Тема 2 Мета і загальні принципи аудиту 

Тема 3 Організація і регулювання аудиторської діяльності в 

Україні  
Змістовий модуль 2 

Тема 4 Аудиторський ризик концепція суттєвості в аудиті  
Тема 5 Система внутрішнього контролю підприємства. 

Внутрішній аудит 
Тема 6 Аудиторські докази 

Тема 7 Аудит обліку, звітності та фінансового стану 

господарюючих суб’єктів 

Тема 8 Аудиторський висновок  та інші підсумкові документи 

аудиту 

 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ 

 
Зміст вивчення дисципліни «Аудит» визначено її робочою 

програмою. 

Інформативну частину навчання складають навчальні посібники, 

розроблені викладачами кафедри, конспекти лекцій у паперовій та 
електронній формі, план, зміст та методичні вказівки до проведення 
практичних занять, методичні вказівки до виконання курсової 
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роботи, методичні вказівки до виконання контрольних робіт 
студентами заочної форми навчання, перелік рекомендованої до 

вивчення літератури. 

У методичних вказівках для проведення практичних занять з 
дисципліни «Аудит» міститься план занять та перелік питань, які 
підлягають розгляду за кожною темою. Також зазначається 
короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає 
студентові ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних на 
практичному занятті, з посиланнями на додаткові навчально-

методичні матеріали, які дозволяють вивчити їх глибше. Окрім 

цього у даних методичних вказівках можна ознайомитися з 
питаннями, що виносяться на обговорення та списком літератури, 

необхідної для цілеспрямованої роботи студента при підготовці до 

заняття, текстами ситуацій для аналізу, умовами завдань, які 
розглядаються на практичних заняттях. 

У методичних вказівках до виконання курсової роботи слід 

ознайомитися із методикою виконання курсової роботи, порядком 

оформлення та захисту, шкалою оцінювання тощо. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З 

ЛІТЕРАТУРОЮ 

 

Найважливішим інформаційним джерелом вивчення курсу є 
Закон України «Про аудиторську діяльність». Основна частина 
тексту цього Закону розрахована на професіоналів, тому при 

вивченні курсу спочатку необхідно користуватися літературою 

навчального характеру. 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких 

правил: 

1. Зосередитися на тому, що читаєш. 

2. Виділити головну думку автора. 
3. Виділити основні питання тексту від другорядних. 

4. Зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе 
виробити власну думку. 

5. Уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і 
спеціальних термінів слід знаходити у фаховій літературі, 
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економічних словниках. Незрозумілі місця, фрази, вирази доречно 

перечитувати декілька разів, щоб зрозуміти їх зміст. 
Після прочитання тексту необхідно: 

1. Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і 
практикою. 

2. Закріпити прочитане у свідомості. 
3. Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 
4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – 

записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища 
автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік 

і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто 

короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності 
теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка 
тексту, сприяє кращому його розумінню. План може бути простий 

або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при 

опрацюванні додаткової літератури за даною темою. Записи 

необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або 

розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його 

літературної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з 
книгою.  

Для зручності користування записами необхідно залишати поля 
для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути 

одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні 
слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором 

шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, 

стовпчиками тощо. Записи можуть бути у вигляді конспекту, 

простих або розгорнутих тез, цитат, виписок, систематизованих 

таблиць, графіків, діаграм, схем. 

Після вивчення літературних джерел доцільно детально 

ознайомитися з нормативними документами, які регламентують 
певне питання методики та організації аудиту або аудиторської 
діяльності. 
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6. ПОРАДИ ІЗ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО, 

ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль 
знань студентів. Поточний контроль є органічною частиною 

навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних 

занять. 
Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку 

практичного заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв.); 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в 

кінці практичного заняття (5-10 хв). Відповіді перевіряються і 
оцінюються викладачем у поза аудиторний час; 

- перевірка домашніх завдань; 
- тестова перевірка знань студентів; 

- модульний контроль; 
- інші форми. 

При кредитно-трансферній системі навчання теми самостійної 
роботи входять у модуль, який контролюються після закінчення 
логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з  
дисципліни «Аудит» та їх результати враховуються при виставленні 
підсумкової оцінки. Приклади модульних контрольних завдань 
наведено нижче. 

 

Модульна контрольна робота  №1  з  дисципліни «Аудит» 

Варіант  1.  

Дайте відповідь на наступні питання: 

1. Вам доручили провести роботу з призначення аудиторської 
фірми для  аудиторської перевірки. Складіть перелік інформації 
щодо діяльності аудиторської фірми, яку Вам слід зібрати. 

2. Що таке аудит? 

3. Яка процедура укладання договору на аудит? 

4. Чим відрізняється  відповідальність аудитора, який працює в 

аудиторській фірмі від відповідальності  аудитора, який надає 
послуги одноособово? 

5. Назвіть базові нормативні документи з регламентації 
аудиторської діяльності в Україні. 
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Практичне завдання 1.    

Визначте конкретні завдання аудиту з перевірки статті Балансу 

«Виробничі запаси».  

Практичне завдання 2.        

Дайте детальну оцінку ситуації. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі.  
У суб’єкта господарювання, основним видом діяльності якого є 

виготовлення меблів виникли проблеми зі сплатою податків, які 
разом з недоплатами, пенею, штрафом склали понад 100 000 грн. 

Замовник звернувся за допомогою  до аудиторської фірми (АФ), з 
якою має постійні партнерські контакти. Він запропонував 

встановити винагороду в розмірі 50 % до суми, яка не буде 
сплачена  до бюджету завдяки професійним діям АФ та також 

додатково у якості оплати надати аудиторській фірмі офісні меблі. 
Чи має  погодитися на таку пропозицію директор АФ ? 

 

Модульна контрольна робота  №2  з  дисципліни «Аудит» 
ВАРІАНТ -  

 

Тестові питання. 
1. При аудиті фінансових звітів Ви оцінили ризик контролю на 

високому рівні, якщо: 

А) система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю є 
неефективними; 

Б) доступ до активів та облікових записів дозволяється лише за 
рішенням керівництва; 
В) заходи внутрішнього контролю застосовуються протягом 

звітного періоду; 

Г) усе перелічене. 
2. Які з наведених значень ризику контролю (CR) неможливі: 
А) CR=1; 

Б) CR=0; 

В) CR=0.8; 

Г) CR=0.5. 

3. Для формулювання аудиторського висновку Вам необхідно: 

А) вивчити всю наявну інформацію за перевіряємий період; 

Б) перевірити 90 % всієї наявної інформації за перевіряємий період;  

В) зібрати достатню кількість аудиторських свідчень;  
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Г) перевірити 50 % всієї наявної інформації за перевіряємий період. 

4. З якого прийому аудиту Ви б почали перевірку документа: 

А) з арифметичної перевірки документа; 
Б) зі сканування документа; 
В) з перевірки  документа за змістом; 

Г) з формальної перевірки документа. 
5. Ви встановили, що усі розрахункові відомості  з нарахування 

заробітної плати містять підпис керівника підприємства. У 

існування якого виду контрольних процедур ви переконались: 

А) обмеження доступу до активів; 

Б)розподіл обов’язків; 

В) санкціонування господарських операцій; 

Г) документування господарських операцій. 

6. Який з перерахованих факторів відносяться до  властивого 

ризику: 

А) комп’ютеризований облік; 

Б) компетентність управлінського персоналу; 

В) інвентаризація перед складанням річної фінансової звітності; 
Г) санкціонування керівництвом господарських операцій. 

7. До функцій внутрішнього аудитора не включається: 

А)перевірка та оцінювання відповідності систем 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; 

Б) висловлення аудиторської думки стосовно фінансової 
звітності; 
В) перевірка економічності та продуктивності діяльності 
суб’єкта господарювання; 

Г) перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших 

зовнішніх вимог. 
8. Ви порівняли кількість вироблених  чи реалізованих одиниць 

продукції з прогнозними даними по цій продукції. Яку  

аудиторську процедуру Ви виконали: 

А) запит на зовнішне підтвердження до третьої сторони; 

Б) прослідковування; 
В) прийом аналізу; 

Г) процедура сканування в аудиті. 
9. Ви повинні перевірити чи  передувало складанню річної 
фінансової звітності: 
А) проведення інвентаризації; 
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Б)  виплата заборгованості із заробітної плати; 

В) виплата дивідендів акціонерам з прибутку, отриманого за 
підсумками звітного року; 

Г) проведення наради директорів  із заслуховуванням звіту 

головного бухгалтера. 
10. Під час вивчення системи внутрішнього контролю Ви 

виявили, що на підприємстві не проводять інвентаризацію. 

Якого елементу системи внутрішнього контролю стосується цей 

недолік: 

А) середовища контролю; 

Б) зовнішнього впливу; 

В) системи обліку; 

Г) контрольних процедур. 

11. Прийом аудиту «підтвердження від третіх сторін» означає : 
А)отримання письмових відповідей від третіх сторін щодо 

здійснення певних господарських операцій, залишків на рахунках 

бухгалтерського обліку та іншої облікової інформації; 
Б)перевірка арифметичної точності джерел інформації шляхом 

виконання аудитором незалежних розрахунків; 

В)перевірка документів, що належать до господарських операцій та 
залишків на рахунках бухгалтерського обліку; 

Г) суцільне вивчення документів щодо 

12. Під час аудиту фінансових звітів Ви оцінили ризик наявності 
помилок є  на високому рівні, якщо: 

А) система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю є 
неефективними; 

Б) доступ до активів та облікових записів дозволяється лише за 
рішенням керівництва; 
В) заходи внутрішнього контролю застосовуються протягом звіт-
ного періоду; 

Г) усе перелічене. 
Практична частина. 

Перевірити правильність обчислення податку з доходів фізичних 

осіб за наступними вихідними даними. 

 

1. Нараховано зарплату  у квітні 201х р . 10000 грн., ПДФО 

визначено  в сумі 1457, 38 грн. 
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2. Нараховано зарплату за березень 201х р. – 10000 грн., суму 

лікарняних – 5000 грн. ПДФО визначено в сумі 2190, 30 грн. 

 

7. БАНК ТЕСТІВ 
 

1. Який закон регламентує аудиторську діяльність в Україні: 
А) ЗУ «Про аудит в Україні»; 

Б) ЗУ «Про організацію аудиту»; 

В) ЗУ «Про аудиторську діяльність»; 

Г) ЗУ «Про контрольно-ревізійну службу в Україні». 

2. Об’єктом аудиту є: 
А) діяльність суб’єкта господарювання; 
Б) фінансова звітність; 
В) особливості ведення обліку суб’єкта господарювання; 
Г) облікова інформація. 
3. За обов’язковістю здійснення аудит поділяють на: 
А) обов’язковий та вибірковий; 

Б) обов’язковий та ініціативний (добровільний); 

В) обов’язковий та необов’язковий; 

Г) обов’язковий, добровільний та ініціативний. 

4. Проведення аудиту є обов’язковим для: 
А) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення 
професійної діяльності; 
Б) державних підприємств; 

В) міністерств, відомств, управлінь; 
Г) закритих акціонерних товариств. 

5. В аудиторській фірмі працює 3 аудитори, лише один з яких 

сертифікований, але не є керівником. Чи має право існувати ця 

фірма? 

А) ні; 
Б) так; 

В) так, якщо частка сертифікованого аудитора у статутному капіталі 
перевищує 70%; 

Г) так, якщо фірма здійснюватиме виключно аудиторську діяль-
ність. 
6. Основним принципом професійної етики є: 
А) конфіденційність; 
Б) незалежність; 
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В) компетентність; 
Г) чесність. 
7. Аудитор несе юридичну відповідальність перед: 

А) АПУ; 

Б) НБУ; 

В) АПУ, клієнтами, третіми сторонами; 

Г) органами, які видали свідоцтво на право заняття аудиторською 

діяльністю, клієнтами, третіми сторонами. 

8. Забороняється проведення аудиту, якщо: 

А) розмір винагороди за надання аудиторських послуг занижений; 

Б) розмір винагороди за надання аудиторських послуг завищений; 

В) аудитор має прямі родинні стосунки з бухгалтером 

підприємства, що перевіряється; 
Г) всі вищенаведені відповіді правильні. 
9. Про виявлені недоліки у веденні бухгалтерського обліку аудитор 

повинен повідомити: 

А) правоохоронні органи; 

Б) власників підприємства, уповноважених ними осіб; 

Г) ДПА; 

Д) дана інформація не підлягає розголошенню. 

10. Аудиторській фірмі забороняється проведення аудиту, якщо: 

А) аудитор не має сертифікату; 

Б) аудитор рік не займався аудиторською діяльністю; 

В) аудитор має прямі родинні стосунки з директором підприємства, 
що перевіряється; 
Г) аудитор раніше виконував лише супутні аудиторські послуги. 

11. Принцип незалежності означає: 
А) нерозголошення інформації, отриманої в процесі проведення 
аудиту; 

Б) досвід та професійну поведінку аудитора; 
В) надання думки про фінансову звітність з неупередженої точки 

зору; 

Г) справедливе і чесне ведення аудиторської перевірки. 

12. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, 

оподаткування в суді – це: 
А) завдання з надання впевненості; 
Б) супутні послуги; 

В) інші послуги; 
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Г) організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

13. Складання податкових декларацій та звітів – це: 
А) завдання з надання впевненості; 
Б) супутні послуги; 

В) інші послуги; 

Г) організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

14. Завдання з підготовки фінансової інформації – це: 
А) завдання з надання впевненості; 
Б) супутні послуги; 

В) інші послуги; 

Г) організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

15. Лист-зобов’язання надсилається: 
А) аудитором клієнту перед укладанням договору на аудит; 
Б) клієнтом аудитору перед укладанням договору на аудит; 
В) аудитором клієнту після укладання договору на аудит; 
Г) клієнтом аудитору після укладання договору на аудит. 
16. Вимоги до кваліфікації внутрішнього аудитора визначаються: 
А) Аудиторською палатою України; 

Б) вимогами керівництва підприємства, яке запрошує на роботу 

внутрішнього аудитора; 
В) ЗУ «Про аудиторську діяльність»; 

Г) Міжнародними стандартами аудиту. 

17. З якою періодичністю аудитори повинні підтверджувати 

удосконалення своїх знань: 
А) щорічно; 

Б) один раз на 2 роки; 

В) один раз на 3 роки; 

Г) один раз на 5 років. 

18. Аудиторська діяльність – це: 
А) підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і 
методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських 

перевірок (аудит) та надання інших послуг; 
Б) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам 

законів України; 

В) діяльність аудиторів з виконання аудиту, оглядових перевірок та 
надання консультацій; 
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Г) підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і 
методичне забезпечення аудиту. 

19. Облікова політика, яку  досліджує аудитор, це : 
А) розкриття якісних характеристик фінансової звітності; 
Б) сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 
підприємством для складання і подання фінансових звітів; 

В) опис основних принципів бухгалтерського обліку; 

Г) опис правил поведінки облікового персоналу. 

20. За якої умови аудиторська фірма може здійснювати аудит 
фінансової звітності інвестиційної компанії: 
А) за умови укладення договору на аудит; 
Б) на підставі усної домовленості; 
В) за умови передоплати за аудит; 
Г) аудит фінансової звітності інвестиційної компанії не 
виконується. 
21. Перевіряючи повноту інформації щодо кредиторської  
заборгованості за товари (роботи, послуги)  аудитору слід з’ясувати, 

що: 

А)усі операції придбання, рахунки до оплати, повернення 
зареєстровані у відповідний період; 

Б) рахунки кредиторів є юридичними зобов’язаннями підприємства 
на дату балансу; 

В) всі зареєстровані рахунки до оплати містять суми, які дійсно 

підприємство зобов’язано кредиторам на дату балансу; 

Г) усі товари, роботи, послуги, які були придбані за період 

фінансових звітів (за винятком повернення ) відображені у повному 

обсязі. 
 22. Здійснюючи перевірку доходів за критерієм «оцінка» аудитору 

слід пересвідчитись, що доходи від реалізації готової продукції 
відображаються: 
А) в момент одержання коштів за цю продукцію чи відвантаження 
цієї продукції покупцю; 

Б)тільки в момент відвантаження цієї продукції покупцю зі 
списанням її з балансу; 

В) тільки в момент одержання коштів за цю продукцію; 

Г) тільки  в момент проведення оплати  у безготівковій формі за 
поставлену продукцію. 
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23. Яку із перерахованих робіт  відносять до супутніх послуг 
аудиту: 

А) оглядова (експрес) перевірка; 
Б) консультації з оподаткування; 
В) завдання з підготовки інформації; 
Г) проведення тренінгів для бухгалтерів. 

24. Чи можливі зміни та уточнення у загальному плані аудиту та в 

аудиторській програмі: 
А) ні, план і програми залишаються не змінними протягом усієї 
тривалості аудиту; 

Б) план аудиту можна змінювати, а програми - ні; 
В) програми аудиту можуть змінюватись і уточнюватись, а план 

аудиту - ні; 
Г) протягом усієї тривалості аудиту загальний план і програма 
переглядаються та уточнюються аудитором.  

25. Звіт аудиторської фірми / аудитора  про виконані роботи, надані 
послуги  (форма № 1- аудит) за періодичність подання в АПУ: 

А) річний; 

Б) квартальний; 

В) піврічний; 

Г) щомісячний. 

26. Термін зберігання робочої документації аудитора відповідно до 

нормативних документів АПУ: 

А) 1 рік; 

Б) 2 роки; 

В) 3 роки; 

Г) 4 роки. 

27. Які з перерахованих факторів відносяться до  загального 

властивого ризику: 

А) комп’ютеризований облік; 

Б) компетентність управлінського персоналу; 

В) інвентаризація перед складанням річної фінансової звітності; 
Г) санкціонування керівництвом господарських операцій. 

28. Програма аудиту відноситься до: 

А) робочих документів  управління процесом аудиту; 

Б) робочих документів – свідчень аудиту; 

В) робочих документів – аудиторських  доказів аудиту; 

Г)  програма аудиту  не є робочим документом. 
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29. Оглядова перевірка має на меті: 
А)виконати  процедури, які були погоджені аудитором, суб’єктом 

господарювання та будь-якими третіми сторонами, а також навести 

виявлені фактичні дані у висновку; 

Б) на основі процедур,  надати аудиторові можливість констатувати, 

чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який дає йому 

підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих 

аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової 
звітності; 
В) підготувати інформацію використовуючи  бухгалтерський, а не 
аудиторський досвід  для збирання, класифікації та узагальнення 
фінансової інформації з метою висловлення думки про цю 

фінансову інформацію; 

Г) надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи 

складені фінансові звіти (у всіх суттєвих аспектах) відповідно до 

визначеної концептуальної основи фінансової звітності. 
30. Лист-зобов’язання відповідно до  вказівок МСА: 

А) надсилається аудитором клієнту перед укладанням договору на 
аудит; 
Б) надсилається клієнтом аудитору перед укладанням договору на 
аудит; 
В) надсилається аудитором клієнту після укладання договору на 
аудит; 
Г) надсилається клієнтом аудитору після укладання договору на 
аудит. 
31. Хто є адресатом Звіту аудиторської фірми/аудитора про 

виконані роботи, надані послуги (форма № 1-аудит): 
А) Аудиторська палата України; 

Б) органи статистики; 

В) варіанти А і Б; 

Г)  податкова інспекція. 
32. До якого числа подається Звіт аудиторської фірми/аудитора про 

виконані роботи, надані послуги в АПУ: 

А) не пізніше 15 березня після закінчення звітного року; 

Б) не пізніше 15 квітня після закінчення звітного року; 

В) не пізніше 20 лютого після закінчення звітного року; 

Г) не пізніше 20 січня після закінчення звітного року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

33. Поняття "негативна впевненість" використовується при: 

А) аудиті фінансової звітності; 
Б) огляді фінансової звітності; 
В) першій аудиторській перевірці; 
Г) при підготовці інформації. 
34. Робочі документи аудитора: 
А) чернетки аудитора довільного змісту та форми; 

Б) документи, що створюються у процесі аудиту з метою 

управління ним;  

В) документи у вигляді копій фінансової звітності, регістрів 
аналітичного та синтетичного обліку клієнта, інших документів 

обліку, які аудитор перевіряє для отримання аудиторських доказів 

стосовно достовірності показників фінансової звітності; 
Г) це записи, у яких аудитор фіксує використані процедури, тести, 

одержану інформацію і відповідні висновки, зроблені у ході аудиту.  

35. Яке посилання слід зробити, відповідно до МССП 4410 

«Завдання з підготовки інформації», на кожній сторінці фінансової 
інформації, яка підготовлена аудитором: 

А) підготовлено без проведення аудиту; 

Б) посилання на звіт з підготовки інформації; 
В) підготовлено аудиторами; 

Г) підготовлено клієнтом під наглядом аудитора. 
36. Оцінюючи доречність припущення про безперервність 
діяльності, управлінський персонал бере до уваги всю наявну 

інформацію щодо близького майбутнього принаймні : 
А) 6 місяців з дати балансу; 

Б) 12 місяців з дати балансу; 

В) 24 місяці з дати балансу; 

Г) 18 місяців з дати балансу. 

37. Планування аудиту включає: 
А) складання поточного і перспективного планів; 

Б) складання поточного і стратегічних планів; 

В) складання загального плану перевірки і аудиторських програм; 

Г)складання аудиторських програм для перевірки і окремих завдань 
для аудиторів.  

38. Звіт аудиторської фірми / аудитора  про виконані роботи, надані 
послуги  подають: 
А) тільки аудиторські фірми – юридичні особи; 
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Б) аудитори – суб’єкти підприємницької діяльності та аудиторські 
фірми, що є юридичними особами, незалежно від організаційно- 

правової форми господарювання та форми власності; 
В) аудитори – суб’єкти підприємницької діяльності та аудиторські 
фірми, що є юридичними особами, незалежно від організаційно- 

правової форми господарювання та форми власності за умови що 

кількість замовлень, за якими надано послуги (виконано роботи) за 
звітний період перевищує 50 замовлень ; 
Г) аудитори – суб’єкти підприємницької діяльності та аудиторські 
фірми, що є юридичними особами, незалежно від організаційно-

правової форми господарювання та форми власності за умови що 

фактичний обсяг наданих послуг (виконаних робіт) за звітний 

період перевищує 50 тис. грн. 

39. З якою періодичністю аудитори повинні підтверджувати 

удосконалення своїх знань: 
А) один раз на 2 роки; 

Б) один раз на три роки; 

В) щорічно; 

Г) один раз на 5 років. 

40. Яке з тверджень не відповідає вимогам Кодексу етики 

професійних бухгалтерів МФБ стосовно порядку визначення 

винагороди за професійні послуги: 

А) винагороди за професійні послуги повинні розраховуватися на 
підставі відповідних погодинних чи  денних ставок з урахуванням 

часу, витраченого виконавцями послуг; 
Б) при наданні професійних послуг винагороду може бути 

необхідно та доцільно визначити заздалегідь; 
В) професійні послуги надаються замовнику за домовленістю, 

згідно якої винагорода  буде  виплачена лише у випадку одержання 
конкретного висновку чи результату; 

Г) при визначення оплати за аудит  враховується кваліфікація та 
рівень відповідальності аудитора за  аудиторську послугу. 

41. Аудиторська вибірка (вибіркова перевірка) означає: 
А) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 70 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності, які 
дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і оцінивши 

окремі характеристики відібраних даних розповсюдити дієвість цих 

доказів на всю сукупність даних; 
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Б) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності, які 
дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і оцінивши 

окремі характеристики відібраних даних розповсюдити дієвість цих 

доказів на всю сукупність даних; 

В) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 50 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності, які 
дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і оцінивши 

окремі характеристики відібраних даних розповсюдити дієвість цих 

доказів на всю сукупність даних; 

Г) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 60 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності, які 
дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і оцінивши 

окремі характеристики відібраних даних розповсюдити дієвість цих 

доказів на всю сукупність даних. 

42. Що не є одиницею генеральної сукупності: 
А) накладна; 
Б)  сальдо рахунка окремого дебітора; 
В) запис про факт видачі коштів з каси в обліковому регістрі; 
Г)  сукупність рахунків кредиторів. 

43. Для отримання сертифікату подається клопотання, у якому 

міститься така інформація: 
А) паспортні дані, адреса, інформація з диплома про вищу освіту та 
з трудової книжки; 

Б) прізвище, адреса, сімейний стан, інформація про відсутність 
судимостей; 

В) адреса, стать, виписка з рахунка у банку, установчі документи; 

Г) статут, паспорт, сертифікат, копія диплома. 
44. Аудиторська діяльність – це: 
А) підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і 
методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських 

перевірок (аудит) та надання інших послуг; 
Б) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення  неза-
лежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 

та відповідність вимогам законів України. 

В) діяльність аудиторів з виконання аудиту, оглядових перевірок та 
надання консультацій; 
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Г) підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і 
методичне забезпечення аудиту. 

45. Яке із тверджень не вірне: 
А) тести контролю виконуються, щоб отримати аудиторські докази 

щодо організації системи обліку суб’єкта господарювання;  
Б) тести контролю виконуються, щоб отримати аудиторські докази 

щодо достовірності показників фінансової звітності; 
В) тести контролю виконуються, щоб отримати аудиторські докази 

щодо ефективності функціонування внутрішнього контролю 

протягом певного періоду; 

Г) тести контролю виконуються, щоб отримати аудиторські докази 

щодо організації внутрішнього контролю  суб’єкта господарювання. 
46. Право на отримання сертифікату мають: 
А) фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, 

необхідні знання з питань аудиту, досвід роботи не менше трьох 

років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, 
економіста, асистента (помічника) аудитора; 
Б) фізичні особи, які мають вищу економічну освіту, необхідні 
знання з питань аудиту, досвід роботи не менше трьох років підряд 

на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, 
асистента (помічника) аудитора; 
В) фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, 

необхідні знання з питань аудиту, досвід роботи не менше двох 

років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, 
економіста, асистента (помічника) аудитора; 
Г) фізичні особи, які мають вищу освіту за спец. «Облік і аудит», 

необхідні знання з питань аудиту, досвід роботи не менше трьох 

років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, 
економіста, асистента (помічника) аудитора; 
47. Після завершення аудиту робочі документи аудитора: 
А) залишають у аудитора; 
Б) їх знищують; 
В) передаються замовнику; 

Г) передаються в органи податкової інспекції. 
48. Керівником аудиторської фірми може бути: 

А) тільки сертифікований аудитор; 

Б) особа, яка має вищу освіту; 

В) особа, яка не має судимостей 
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Г) правильної відповіді немає. 
49. Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати 

самостійно, а також аудиторські фірми починають свою діяльність: 
А) після одержання сертифіката; 
Б) після одержання ліцензії; 
В) після державної реєстрації як суб’єкта підприємницької 
діяльності та включення в Державний реєстр аудиторів та 
аудиторських фірм; 

Г) після включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України. 

50. Видачу сертифіката аудитора в Україні здійснює: 
А) САУ 

Б) ФПБАУ; 

В) АПУ; 

Г) МФУ. 

 

8. РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ 

ЗАВДАНЬ 

Задача 1. 

За вихідними даними: 

Дайте детальну оцінку ситуаціям. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі.  
Визначте відмінні особливості створення та функціонування 

аудиторських фірм в Україні, порівняно з іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності - юридичними особами.  

Вихідні дані: 

1. Студентові 4 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 спеціальністю «Менеджмент органі-
зацій». Чи є здійсненним його бажання ? 

2. Планується створити аудиторську фірму «Аудит - 

академія», засновниками  якої будуть Ткач Ф.Ф., Грач Д.Д. (фізичні 
особи) і ТзОВ «Авто-Люкс», МП «Світ перевезень» - юридичні 
особи , частки яких у статутному фонді становлять відповідно 20 %, 
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30 % ,30 %, 20 %. Грач Д.Д. – аудитор, який володіє сертифікатом 

аудитора. У статуті аудиторської фірми передбачено здійснення 
таких видів діяльності: аудит, консультації з питань ведення 
бухгалтерського обліку та оподаткування, видавнича діяльність, 
торгівельна та посередницька діяльність. Чи буде зареєстрована 
така аудиторська фірма в АПУ? 

3. 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. За яких умов аудиторська фірма 
«S» може виконати аудит КБ «Х». 

4. У суб’єкта господарювання, основним видом діяльності 
якого є надання послуг з перевезень виникли проблеми зі сплатою  

податків, які разом з недоплатами, пенею, штрафом склали понад 

100 000 грн. Замовник звернувся  за допомогою до аудиторської 
фірми (АФ), з якою має постійні партнерські контакти. Він 

запропонував встановити винагороду в розмірі 50 % до суми, яка не 
буде сплачена до бюджету завдяки професійним діям аудиторської 
фірми та також додатково у якості оплати надати аудиторській 

фірмі офісні меблі. Чи погодиться  на таку пропозицію директор 

АФ ? 

 

Розв’язок: 

1. Студент 4 курсу не може отримати сертифікат аудитора, 
тому що не виконуються вимоги до отримання сертифікату 

аудитора: 
- немає вищої освіти – освіта має бути економічна або 

юридична не нижче рівня «спеціаліст», «магістр»; 

- не дотримані вимоги до досвіду роботи - не менше трьох 

років підряд на посадах бухгалтера, економіста, юриста, фінансиста, 
ревізора, помічника аудитора – в умові задачі 2 роки. 

2. Фірма не може бути зареєстрована в АПУ, як аудиторська 
тому, що: 

- не дотримані вимоги до частки засновників аудиторської 
фірми. Спільна частка засновників, які не є аудиторами не може 
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перевищувати 30 %, отже частка Грача Д.Д. мала б бути не менше 
70 %, а  в умові задачі 30%; 

- аудиторська фірма може здійснювати лише види 

аудиторської діяльності, які визначені АПУ, тому здійснювати 

торговельну і посередницьку діяльність аудиторським фірмам 

заборонено. 

3. Аудиторська фірма «S» не може проводити аудит 
комерційного банку «Х», так як має місце порушення принципу 

незалежності та наявність суттєвого фінансового інтересу. Для 
здійснення аудиту аудиторській фірмі потрібно продати акції, тим 

самим позбувшись фінансового інтересу.  

4. На таку пропозицію директор аудиторської фірми 

погодитись не може, оскільки це суперечить Закону України «Про 

аудиторську діяльність», де вказано, що вартість аудиту та інших 

послуг повинна враховувати витрати часу, компетентність та 
ступінь відповідальності аудитора. Крім цього, оплата за послуги не 
може ставитись в залежність від результату. 

 

Задача 2. 

 

За вихідними даними: 

1. Вказати  які методи оцінки запасів при списанні передбачені 
чинною нормативною базою. 

2. Обрати метод оцінки запасів при списанні, що є доцільним для 
застосуванні в даній ситуації. 

3. Перевірити правильність визначення вартості списаного 

пального. 

 

Вихідні дані: 

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 підприємства 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). 
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У звітному періоді оформлено акт на використання 19 т 
пального. 

У бухгалтерському обліку списано на витрати з виробничою 

метою  на суму 87875 грн. 

 

Розв’язок: 

П(С)БО 9 передбачено застосування  таких методів оцінки 

запасів: 

- метод ідентифікованої собівартості; 
- метод середньозваженої собівартості; 
- метод ФІФО; 

- метод нормативних затрат; 
- метод ціни продажу. 

Для умов даної ситуації слід застосовувати метод 

середньозваженої собівартості. 
Цей метод застосовується за одним із двох варіантів: 

а) щомісячною оцінкою вибуття одиниці запасів. Розрахунок 

проводиться щодо кожної одиниці запасів шляхом ділення сумарної 
вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості 
отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на 
початок звітного місяця і сумарну кількість отриманих у звітному 

місяці запасів; 
б) оцінкою вибуття одиниці запасів на дату операції. Розрахунок 

проводиться для кожної операції з вибуття запасів шляхом ділення 
сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну 

кількість запасів на дату операції. 
Розрахунок за середньозваженою собівартістю здійснюється  за 

формулою: 

СЗВЗ = (ВЗ поч. +ВЗ отр.): (КЗ поч.+КЗ отр.) 

де: 
СЗВЗ - середньозважена вартість запасів; 

ВЗ поч. - вартість запасів на початок місяця; 
ВЗ отр. - вартість запасів, отриманих за місяць; 
КЗ поч. -  кількість запасів на початок місяця; 
КЗ отр.-  кількість запасів, отриманих за місяць. 
Розрахунки є наступними: 

• виділяємо ПДВ із сум придбання: 01.10 ПДВ -10000 грн., 

10.10 ПДВ-4500 грн., 20.10 ПДВ -6400 грн. 
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• вартість запасів, отриманих за місяць (50000+22500+32000 

грн.) 

• кількість запасів отриманих за місяць -23 т. 
• середньозважена собівартість (25000+104500):(5+23)=4625 

грн. 

• для списання використаного пального перемножуємо 

отримане значення за середньозваженою собівартістю на кількість 
використаного пального: 4625*19=87875 грн. 

Отже, в результаті розрахунків підтверджуємо правильність 
визначення вартості списаного пального. 

 

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

9.1. Базова література 
1. 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. 
2. 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. 
3. Петрик О.А. Організація та методика аудиту 

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

В.Я., Свідерській Д.Є.– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 
4. Суха О.Р. Аудит: [навч.посіб.] / О.Р. Суха. – Львів : «Новий 

світ-2000», 2009.  – 284 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. 
9.2. Допоміжна література 

1. Про аудиторську діяльність: Закон України вiд 22.04.1993 р.  

№ 3125-XII (зі змінами та доповненнями). 

2. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, 
інших завдань з надання впевненості. [Видання 2010 р.]. – К.: АПУ, 

2010. 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 
закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV ((з чинними змінами та 
доповненнями).–Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/-

main.cgi?nreg=996-14 
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9.3. Інформаційні ресурси 

1.  Наукова бібліотека НУВГП  (м. Рівне, вул. Приходька, 75). 

2.  Державна обласна бібліотека (м. Рівне, пл. Короленка, 6). 

3.  Методичний кабінет кафедри обліку і аудиту НУВГП (м. 

Рівне, вул. Соборна, 11, к.124). 

4. Офіційний сайт Аудиторської палати України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.org.ua 

5. Аудитор України. Офіційне видання Аудиторської палати 

України. 

6. Журнал «Вісник бухгалтера і аудитора України» 

7. Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


