
Програмові вимоги для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Аудит» (6 семестр) 
 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту 

1. Історичні аспекти становлення і розвитку аудиту. 

2. Поняття, мета, завдання і предмет аудиту.  

3. Об’єкти і суб’єкти аудиту.  

4. Об’єкти періодичної аудиторської оцінки та їх характеристика.  

5. Об’єкти разової аудиторської оцінки та їх характеристика. 

6. Види аудиту: підтверджуючий, процедурний, системний.  

7. Супутні аудиту послуги: оглядові перевірки, операційна перевірка, компіляція, інші 

послуги. 

8. Внутрішній та зовнішній аудит.  

9. Відмінності аудиту від ревізії, внутрішнього аудиту, судово-економічної експертизи. 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 

10. Нормативна база регулювання аудиту в Україні.  

11. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

12. Нормативно-правове забезпечення процесу аудиту.  

13. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

14. Аудиторська палата України: повноваження, створення та діяльність. 

15. Атестація аудиторів. Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

16. Професійна етика аудиторів.  

17. Обов’язки суб’єктів господарювання при проведенні процесу аудиту. 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 

18. Загальнонаукові та специфічні методи і методичні прийоми аудиту.  

19. Суть аудиторського тестування як одного з головних методичних прийомів аудиту. 

20. Основна мета і завдання використання аудиторських тестів. 

21. Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки. 

22. Методика використання аудиторських тестів.  

23. Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.  

24. Методика проведення загального аудиту.  

25. Загальний огляд фінансової звітності підприємства.  

26. Критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової звітності.  

27. Формальна та аналітична перевірка звітності.  

28. Аудиторська вибірка. 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю 

29. Суть та види економічних ризиків.  

30. Поняття аудиторського ризику.  

31. Складові ризику: властивий ризик; ризик, пов’язаний з невідповідністю 

функціонування внутрішнього контролю; ризик не виявлення помилок та 

перекручень.  

32. Фактори, що впливають на аудиторські ризики.  

33. Методика визначення аудиторського ризику.  

34. Методи оцінки аудиторського ризику.  

35. Анкетування під час оцінки аудиторського ризику.  

36. Визначення чинників, що суттєво впливають на: властивий ризик і ризик контролю.  

37. Сутність поняття «суттєвість» в аудиті.  

38. Поняття помилок і різновиди помилок та причини їх виникнення. 

39. Поняття обману і шахрайства та шляхи їх здійснення. 

40. Наслідки помилок і обману. 

41. Порядок виявлення помилок і обману. 

42. Оцінка системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту на підприємстві. 



43. Основні елементи внутрішнього контролю: середовище контролю, система 

бухгалтерського обліку, незалежні процедури перевірки.  

Тема 5. Планування аудиту 

44. Суть, мета, завдання та необхідність планування аудиторської діяльності та перевірки.  

45. Організація планування аудиторської діяльності.  

46. Види планування аудиторської діяльності (оперативне, поточне, стратегічне). 

47. Етапи планування аудиторської діяльності.  

48. Етапи планування аудиторської перевірки.  

49. Основні фактори, що впливають на процес планування.  

50. Загальний план аудиту: розуміння аудитором бізнесу клієнта, розуміння системи 

бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю, види, час і повнота 

процедур, координація та направленість виконання роботи.  

51. Формування програми аудиту. 

52. Форма і зміст: договору, загального плану і програми процесу аудиту.  

53. Порядок розробки, затвердження і використання договору, загального плану і 

програми аудиту. 

54. Суть аудиторських процедур та фактори, які на них впливають.  

55. Класифікація аудиторських процедур та їх види. 

56. Характеристика і використання аудиторських процедур на дослідній, проектно-

узгоджувальній, основній і завершальній стадіях процесу аудиту. 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

57. Аудиторські докази та їх сутність.  

58. Джерела отримання аудиторських доказів.  

59. Основні процедури отримання аудиторських доказів: перевірка, спостереження, 

опитування і підтвердження, підрахунок та аналітичні процедури.  

60. Надійність аудиторських доказів.  

61. Докази: прямі, непрямі; зовнішні, внутрішні.  

62. Фактори, що впливають на достовірність та надійність аудиторських доказів: 

незалежність та компетентність джерел інформації. 

63. Ефективність системи внутрішнього контролю, об’єктивність та своєчасність 

аудиторських доказів. 

64. Робочі документи аудитора.  

65. Суть і структура робочого документа та вимоги до його складання.  

66. Призначення робочих документів аудитора та їх використання.  

67. Класифікація робочих документів аудитора.  

68. Функції робочої документації.  

69. Вимоги до робочих документів та їх обов’язкові реквізити. 


