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ВСТУП  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Організація і 

методика аудиту” складена  відповідно до освітньо–професійної програми 

підготовки студентів рівень другого  (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності  071 « Облік і оподаткування»/   

Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та 

практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації 

роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.  

Завдання дисципліни:   

– вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного 

фінансового контролю в Україні;  

– нормативно–правових актів, що регулюють аудиторську та банківську 

діяльність, набуття практичних навичок з організації;  

– планування та виконання аудиторських процедур.  

Вибір номеру індивідуального завдання.  

Номер індивідуального завдання (контрольної роботи) відповідає номеру 

академічної групи і порядковому номеру запису студента в журналі академічної 

групи.  

  

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ   

Номер індивідуального завдання відповідає номеру академічної групи і 

порядковому номеру запису студента в журналі академічної групи.  

Текст індивідуального завдання повинен включати:  

1) Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:  

– вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок з сучасним 

економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);  

– 2–3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;  
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– висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі); – перелік 

літератури.  

2) Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:  

– умова задачі;  

– рішення задачі;  

– висновки до розв’язаної задачі.  

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними 

вказівками у написанні індивідуального завдання для студентів заочної форми 

навчання.  

При розгляді питань студент повинен самостійно підібрати літературу, 

вивчати законодавчі та нормативні акти.  

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту 

інституту "Система організації навчального процесу. Робота виконується і 

оформлюється згідно з вимогами СТВУЗ–ХПІ–3.01.2010 „Текстові документи в 

межах навчального процесу”  

Необхідно мати на увазі, що недотримання вимог до змісту та оформленню 

контрольної роботи веде до зниження оцінки.  

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, що наведені в 

додатку А и розрахункового завдання (за варіантами). Вибір теми контрольної 

роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи 

по навчальному журналу.  

У розрахунковому завданні необхідно за допомогою фінансових показників 

визначити фінансовий стан підприємства за даними балансу (табл. Б.1 і Б.2 за 

відповіднім варіантом) і, на основі отриманих результатів (Зведені студентом 

результати розрахунків у таблицю Б.3) і висказати свою думку щодо фінансово–

господарської діяльності підприємства.  

Наявність балансу (Звіт про фінансовий стан) у контрольній роботі за 

відповідним варіантом студента обов’язкова.   
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Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на підставі даних 

балансу і звіту про фінансові результати відповідно до вимог «Положення про 

порядок проведення фінансового стану підприємств, які підлягають 

приватизації», затверджені Міністерством Фінансів Україні Фонду Державного 

Майна України № 49/121 від 26.01.2001 р., згідно з Наказом «Про внесення змін 

до нормативно-правового акта» 04.01.2013  N 2/23.  

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям і відображає його 

рейтинг на фінансовому ринку, кредито– і податкоспроможність, 

характеризується системою показників, які визначаються на конкретну дату.  

Зміст аналізу фінансового стану підприємства полягає у вивченні стану і 

структури засобів підприємства та джерел формування цих засобів, 

платоспроможності та ліквідності підприємства, фінансовій стійкості 

підприємства, ефективності використання оборотних засобів, оцінці динаміки 

засобів тощо.  

З урахуванням обмеженого обсягу фінансової звітності (баланс) аналіз 

фінансового стану виконується за такими напрямами:  

– Аналіз ліквідності;  

– Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості).  

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється на підставі даних балансу і 

дозволяє визначити можливість підприємства погасити свої поточні 

зобов'язання.  

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких 

показників (коефіцієнтів):  

– Коефіцієнт покриття – розраховується як відношення оборотних активів 

до поточних зобов'язань підприємства і показує достатність ресурсів 

підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних 

зобов'язань;  

– Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш 

ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних 
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фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань 

підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати 

поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з 

дебіторами;  

– Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення 

грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до 

поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина 

боргів підприємства може бути сплачена негайно;  

– Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними 

активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність і 

величина свідчать про можливість підприємства погасити свої поточні 

зобов'язання і розширювати подальшу діяльність.  

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) проводиться на підставі 

даних балансу і характеризує структуру джерел фінансування ресурсів 

підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування діяльності.   

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється 

шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів):  

– Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як 

відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і 

показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в 

його діяльність;  

– Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених 

та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених коштів;  

– Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 

розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до 

величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства 

власними оборотними засобами;  
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– Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина 

власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, 

тобто вкладена в оборотні кошти, а яка – капіталізована.  

Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення 

чистого оборотного капіталу до власного капіталу.   

Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи  

Вид роботи  

Максимальна  

кількість балів з 

контрольної роботи  

– правильна письмова відповідь на питання  

– правильне рішення задачі  

– правильне оформлення роботи  

10  

10  

5  

Разом правильно виконаний заліковий 

модуль  

25  

  

Таким чином, максимальна бальна оцінка контрольної роботи може складати 

25 балів.                         
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Додаток А  

Контрольні питання  

(Номер питання відповідає номеру варіанту)  

1-е питання  

1. Роль і місце аудиту у системі організаційних форм та видів 

фінансовогосподарського контролю.  

2. Предмет, метод, об’єкти аудиту.  

3. Принципи аудиту (етичні та методологічні).  

4. Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, 

основні функції і завдання.  

5. Відмінності аудиту від інших форм контролю.  

6. Міжнародні стандарти аудиту.  

7. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти.  

8. Зовнішній і внутрішній аудит: порівняльна характеристика.  

9. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.  

10. Аудиторські послуги, їх види  

11. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику 12. 

Поняття "оцінювання", концепції оцінювання, його інформаційне забезпечення.  

13. Види та типи оцінювання, моделі оцінювання  

14. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності , підходи до оцінювання  

15. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська 

палата України.  

16. Професійні об'єднання аудиторів.  

17. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.  

18. Контроль якості професійних аудиторських послуг.  

19. Поняття та порядок створення аудиторських фірм.  

20. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм в Україні.  

21. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик.  
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22. Сутність та мета планування.  

23 Етапи аудиту та їх характеристика.  

24. Інформаційне забезпечення аудиторської перевірки.  

25.Підготовка та складання загального плану та програми аудиту.  

26. Стратегія аудиту  

27  Метод аудиту.  

28 Аудиторські процедури і їх класифікація.  

29 Вибіркові прийоми аудиту.  

29 Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів.  

30 Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання.  

31 Методика складання програми аудиту.  

32 Робочі документи аудитора  

33 Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного 

суб’єкта  

34 Модифікація думки незалежного аудитора  

35 Аудиторський звіт  

36 Методика проведення експертної діагностики фінансового стану. 37  

Розглянути особливості тестування аудитором системи внутрішнього контролю 

підприємства.  

38 Необхідність та мета планування аудиторської перевірки.  

39 Основні етапи планування.  

40 Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.  

  

2-ге  питання  

1.Організація і методика аудиту установчих документів  

2. Організація і методика аудиту капіталу підприємства  

3. Організація і методика аудиту операцій з готівкою.  

4 Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами.   

5 . Організація і методика аудиту нерозподіленого прибутку.  
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6. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці  

7. Організація і методика аудиту облікової політики підприємства  

8. Організація і методика аудиту неоплаченого капіталу  

9. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками  

  

10. Організація і методика аудиту звіту про фінансові результати  

11. Організація і методика аудиту систем бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності.  

12. Організація і методика аудиту операцій на рахунках в банку  

13. Організація і методика аудиту визнання запасів і правильності їх оцінки 

14. Організація і методика аудиту розрахунків з бюджетом і державними 

цільовими фондами  

15. Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості   

16. Організація і методика аудиту кредиторської заборгованості   

17. Організація і методика аудиту відпуску запасів у виробництво  

18. Організація і методика аудиту матеріальних цінностей  

19. Організація і методика аудиту оборотних МШП  

20. Організація і методика аудиту товарів  

21. Організація і методика аудиту готової продукції  

22. Організація і методика аудиту виробничих запасів  

23. Організація і методика аудиту розрахунків з використанням векселів   

24. Організація і методика аудиту необоротних активів  

25. Організація і методика аудиту основних засобів  

26. Організація і методика аудиту загальновиробничих витрат  

27. Організація і методика аудиту капітальних інвестицій  

28. Організація і методика аудиту малоцінних і швидкозношуваних 

предметів.  

29. Організація і методика аудиту руху основних засобів  
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30. Організація і методика аудиту амортизації необоротних активів  

31. Організація і методика аудиту орендованих основних засобів  

32. Організація і методика аудиту витрат на поліпшення основних засобів  

33. Порядок проведення та джерела інформації інвентаризації при аудиті 

виробничої діяльності   

34. Організація і методика аудиту нематеріальних активів  

35. Організація і методика аудиту довгострокової дебіторської 

заборгованості  

36. Організація і методика аудиту виробничої діяльності  

37. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками  

38. Організація і методика аудиту кредитів, позик і депозитів.   

39. Організація і методика аудиту розрахунків за податками і платежами.  

40. Особливості аудиту комерційних банків.   
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Додаток Б Розрахункове завдання  
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Порядок розрахунку зазначених коефіцієнтів і їх нормативні величини 

наведені в таблиці Б.3.  

  

Таблиця Б.3 – Порядок розрахунку зазначених коефіцієнтів і їх нормативні 

величини  

Найменування показника  Нормативне 

значення  

Порядок розрахунку  

Аналіз лікві дності  

Коефіцієнт покриття  > 1  

  
стр.1195 стр.1695  

Коефіцієнт швидкої ліквідності  0.6 – 0.8  

  
стр.(1195–1100–1110) стр.1695  

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  

> 0 

збільшення  стр.(1160+1165) стр.1695  

Чистий оборотний капітал,  тис. 

грн.  

> 0 

збільшення  

стр. (1195 – 1695)  

Аналіз платоспромо жності (фінан сова стійкість) підприємства  

Коефіцієнт платоспроможності    стр.1495 стр.1900  

Коефіцієнт фінансування    стр.(1595+1695+1700) стр.1495  

Коефіцієнт забезпечення 

власними оборотними коштами  

  
стр.(1195–1695) стр.1195  

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу  

  
стр.(1195–1695) стр.1495  

Примітка: всі дані беруться з балансу з відповідних рядків –  наприклад: 

стр. (1195–1695) означає різницю відповідних рядків балансу.  
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Розрахунок коефіцієнтів (показників), що характеризують фінансовий стан 

підприємства проводиться за станом на початок і кінець періоду. Відповідно для 

розрахунку використовуються дані колонок балансу – «На початок звітного 

періоду» і «На кінець звітного періоду».   

Отримані результати відображаються об'єднуються в таблиці за формою, 

наведеною в таблиці Б.4 і робляться висновки щодо фінансового стану 

підприємства на кінець періоду, що відбулися зміни і основних чинниках, що 

вплинули на ці зміни.  



 

18  
  

  

Продовження табл. Б.4  

1  2  3  4  5  6  

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

оборотними 

коштами 

          

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу   
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