
Програмові вимоги для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» 

 

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту 

1. Предмет і поняття організації аудиторської діяльності.  

2. Об’єкти організації аудиторської діяльності та аудиту.  

3. Класифікація об’єктів аудиту. 

4. Методика проведення аудиту.  

5. Метод, методичні прийоми (способи) організації та методики аудиту. 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів 

6. Понятійний інструментарій аудиторської діяльності.  

7. Аудиторські фірми як суб’єкти аудиторської діяльності.  

8. Основні засади функціонування аудиторських фірм.  

9. Організація взаємозв’язків аудиторської фірми (аудиторів з клієнтами (замовниками 

аудиту та аудиторських послуг).  

10. Класифікація відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності. 

11. Персонал аудиторських фірм, кваліфікаційна характеристика аудитора. 

12. Контроль якості роботи персоналу та його відповідальність.  

13. Правила внутрішнього контролю якості аудиту. 

14. Організація праці незалежних аудиторів та її елементи.  

15. Професійна етика аудиторів.  

16. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів. 

17. Організація роботи аудитора як працівника аудиторської фірми.  

18. Організація праці аудитора з виконання аудиторських завдань. 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення 

19. Зміст аудиторського процесу.  

20. Організація процесу аудиту за його етапами (стадіями).  

21. Характеристика переддослідної стадії аудиторського процесу.  

22. Сутність дослідної і завершальної стадії аудиторського процесу. 

23. Класифікація нормативної бази аудиту фінансової звітності.  

24. Зміст, завдання та класифікація інформаційного забезпечення аудиту. 

25. Економічна інформація, її класифікація і призначення в аудиторському процесі. 

26. Джерела та носії інформації у процесі аудиту. Особливості аудиту в комп’ютерному 

середовищі. 

27. Призначення основних компонентів фінансової звітності.  

28. Методика аудиту достовірності фінансової звітності.  

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 

підприємства 

29. Нормативно-правове регулювання аудиту установчих документів, облікової 

політики і власного капіталу підприємства. 

30. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту установчих документів, облікової 

політики і власного капіталу підприємства.  

31. Основні джерела інформації для аудиту установчих документів, облікової політики і 

власного капіталу підприємства. 

32. Методика аудиторської перевірки установчих документів підприємства, дозволів, 

ліцензій погоджень та інших передбачених законодавством документів. 

33. Ознайомлення аудитора зі змістом Наказу про облікову політику клієнта-замовника 

та способи вивчення стану організації і ведення обліку на підприємстві.  

34. Перевірка організації документування господарських операцій, вивчення організації 

документообороту та ефективності організації роботи облікового апарату. 



35. Програма аудиту власного капіталу та аудиторські процедури.  

36. Аудит розрахунків з власниками та засновниками.  

37. Перевірка обґрунтованості зміни величини зареєстрованого капіталу та правильності 

відображення даних операцій в обліку.  

38. Аудит операцій з додатковим та резервним капіталом.  

39. Перевірка формування нерозподіленого прибутку та його використання. 

40. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту установчих документів, 

облікової політики та власного капіталу підприємства.  

41. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту власного капіталу та важливість 

їх усунення. 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій 

42. Нормативно-правове регулювання аудиту необоротних активів та інвестицій. 

43. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту необоротних активів та інвестицій. 

44. Основні джерела інформації і програма аудиту необоротних активів та інвестицій. 

45. Підготовчий етап аудиту матеріальних необоротних активів.  

46. Фактична перевірка матеріальних необоротних активів.  

47. Документальний контроль операцій з основними засобами, іншими необоротними та 

нематеріальними активами. 

48. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів.  

49. Організація і методика аудиту нематеріальних активів. 

50. Організація і методика аудиту капітальних інвестицій та незавершеного будівництва.  

51. Організація і методика аудиту фінансових інвестицій.  

52. Організація і методика аудиту інших необоротних активів. 

53. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту необоротних активів та 

інвестицій.  

54. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту необоротних активів та 

інвестицій і важливість їх усунення. 

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості 

55. Нормативно-правове регулювання аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. 

56. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості.  

57. Джерела інформації для аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості.  

58. Програма та процедури аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

59. Методи аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

60. Основні напрямки аудиту касових операцій. 

61. Порядок проведення аудиту операцій на рахунках в банках.  

62. Особливості аудиту грошових коштів в іноземній валюті.  

63. Методика аудиту дебіторської заборгованості. 

64. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості.  

65. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості та важливість їх усунення. 

Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва 

66. Нормативно-правове регулювання аудиту запасів і незавершеного виробництва. 

67. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту запасів і незавершеного виробництва.  

68. Об’єкти аудиту операцій із запасами.  

69. Основні джерела інформації для аудиту запасів і незавершеного виробництва. 

70. Організація аудиту запасів і незавершеного виробництва.  

71. Програма та процедури аудиту запасів  

72. Методи аудиту запасів та методика його проведення.  



73. Перевірка стану збереження запасів.  

74. Документальна перевірка операції із запасами.  

75. Перевірка правильності відпуску (списання) запасів. 

76. Перевірка операцій з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). 

77. Організація і методика аудиту незавершеного виробництва. 

78. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту запасів і незавершеного 

виробництва.  

79. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту запасів і незавершеного 

виробництва та важливість їх усунення. 

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 

80. Нормативно-правове регулювання аудиту праці та її оплати. 

81. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту праці та її оплати.  

82. Основні джерела інформації для аудиту праці та її оплати. 

83. Програма та процедури аудиту праці та її оплати.  

84. Методи та методика проведення аудиту праці та її оплати. 

85. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту праці та її оплати. 

86. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту праці та її оплати і важливість 

їх усунення. 

Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань 

87. Нормативно-правове регулювання аудиту довгострокових і короткострокових 

зобов’язань. 

88. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту довгострокових і короткострокових 

зобов’язань.  

89. Основні джерела інформації для аудиту довгострокових і короткострокових 

зобов’язань. 

90. Програма та процедури аудиту довгострокових і короткострокових зобов’язань.  

91. Методи аудиту довгострокових і короткострокових зобов’язань та методика його 

проведення. 

92. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту довгострокових і 

короткострокових зобов’язань.  

93. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту довгострокових і 

короткострокових та важливість їх усунення. 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 

94. Нормативно-правове регулювання аудиту витрат і собівартості продукції. 

95. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту витрат і собівартості продукції. 

96. Основні джерела інформації для аудиту витрат і собівартості продукції. 

97. Програма та процедури аудиту витрат діяльності і собівартості продукції. 

98. Методи та методика аудиту витрат і собівартості продукції.  

99. Методика аудиту виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. 

100. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту витрат і собівартості 

продукції.  

101. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту витрат і собівартості продукції 

та важливість їх усунення. 

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 

102. Нормативно-правове регулювання аудиту доходів і фінансових результатів. 

103. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту доходів і фінансових результатів. 

104. Організація носіїв інформації в процесі аудиту доходів і фінансових результатів. 

105. Планування та процедури аудиту доходів і фінансових результатів. 

106. Методика аудиту доходів і фінансових результатів діяльності підприємства-клієнта. 

107. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту доходів і фінансових 

результатів.  



108. Типові порушення, що зустрічаються під час аудиту доходів і фінансових 

результатів та важливість їх усунення. 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів 

109. Нормативно-правове регулювання аудиту податкових розрахунків і платежів. 

110. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту податкових розрахунків і платежів. 

111. Основні джерела інформації для аудиту податкових розрахунків і платежів. 

112. Методика аудиту розрахунків за прямими та непрямими податками: прийоми, 

способи, послідовність. 

113. Робочі документи аудитора, які складаються під час аудиту податкових розрахунків і 

платежів.  

114. Рекомендації аудитора, щодо усунення можливих порушень за розрахунками з 

бюджетом. 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності 

115. Організація завершального етапу аудиторської перевірки.  

116. Оцінювання можливості безперервного функціонування підприємства. Подальші 

події. 

117. Організація здійснення процедур завершення аудиторської перевірки. 

118. Порядок складання та подання аудиторського звіту.  

119. Підготовка та передання замовникові аудиторського звіту. 

120. Події після дати балансу в аудиторському звіті. Рішення користувачів звітності за 

результатами аудиту. 

Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту 

та аудиторських послуг 

121. Мета, завдання, предмет, об’єкти та джерела інформації для аудиту операцій 

зовнішньоекономічної діяльності.  

122. Методика аудиту операцій з готівковою та безготівковою іноземною валютою. 

123. Аудит операцій валютної каси підприємства, купівлі-продажу валюти та перевірка 

обліку курсових валютних різниць.  

124. Методика аудиту експортно-імпортних операцій, бартерних та операцій з переробки 

давальницької сировини у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

125. Мета, завдання, предмет, об’єкти та джерела інформації аудиту акціонерних 

товариств.  

126. Методика аудиту публічних акціонерних товариств: перевірка установчих 

документів, формування та обліку статутного капіталу та інших напрямків діяльності.  

127. Особливості перевірки звітності публічних акціонерних товариств та порядок 

складання і подання аудиторського звіту. 

128. Мета, завдання, предмет, об’єкти та джерела інформації аудиту діяльності малих 

підприємств та суб’єктів малого підприємництва.  

129. Перевірка приналежності підприємства до малого підприємства або суб’єкта малого 

підприємництва.  

130. Перевірка правильності організація обліку та оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва.  

131. Особливості перевірки облікових регістрів та звітності малих підприємств та 

суб’єктів малого підприємництва. 

132. Особливості проведення обов’язкового аудиту на інших підприємствах. 

133. Поняття та види аудиторських послуг, їх класифікація.  

134. Об’єкти аудиторських послуг.  

135. Організація окремих видів аудиторських послуг. 


