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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Організація і 

методика аудиту” складена  відповідно до освітньо–професійної програми 

підготовки студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 07 «Облік і 

оподаткування» спеціалізації 071 «Облік, аудит  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. 

 

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема: Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій. 

Задача 1 Розглянути ситуацію з обліку реалізації основних засобів , 

пояснити суть допущених помилок  і вказати, які  рекомендації повинен дати 

аудитор бухгалтеру, щодо правильності відображення  ситуації на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Вихідні дані : 

Підприємство реалізувало легковий автомобіль ,первісна вартість  якого за 

даними обліку - 21 200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації  - 2 000 грн., 

ціна  реалізації включаючи  ПДВ - 24 000 грн.  Дана ситуація в реєстрах 

бухгалтерського обліку  підприємства ображена наступним чином : 

Дт 377 – Кт 742  24000 грн. 

Дт 131 – Кт 105   2000 грн. 

Дт 311 – Кт 377  24000 грн. 



 
 

 

Задача 2 Підприємством у червні 20ХХ  р. придбано легковий автомобіль 

для директора. Придбання, оприбуткування та нарахування зносу введення 

автомобілю в експлуатацію відображені такими записами, грн.: 

  Д-т 631 — К-т 311; 

Д-т 641 — К-т 631; 

Д-т 105 — К-т 631; 

Д-т 92    — К-т 131.   

 

Задача 3 Розглянути ситуацію з обліку реалізації основних засобів , 

пояснити суть допущених помилок  і вказати, які  рекомендації повинен дати 

аудитор бухгалтеру, щодо правильності відображення  ситуації на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Вихідні дані : 

Підприємство реалізувало легковий автомобіль ,первісна вартість  якого за 

даними обліку - 21 200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації  - 2 000 грн., 

ціна  реалізації включаючи  ПДВ - 24 000 грн.  Дана ситуація в реєстрах 

бухгалтерського обліку  підприємства ображена наступним чином : 

Дт 377 – Кт 742  24000 грн. 

Дт 131 – Кт 105   2000 грн. 

Дт 311 – Кт 377  24000 грн. 

 

Задача 4 Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій з основними 

засобами. По виявлених порушеннях підготувати запис до висновку аудитора. 

Вказати джерела аудиту та коригуючі засоби по виправленню допущених 

помилок.  

Вихідні дані : 

Під час перевірки по даних первинних документів аудитором встановлено, 

що на підприємстві 22 липня 20ХХ року придбано і введено в експлуатацію 10 

одиниць нового обладнання. Загальна початкова вартість якого 34,0 тис.грн.. 



 
 

станом на 1 листопада поточного року та рахунку 10 “Основні засоби” 

обліковується лише 8 одиниць придбаного обладнання на суму 28,9тис.грн.  

 

Задача 5 

Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. По 

виявлених порушеннях підготувати запис до аудиторського звіту. Вказати 

джерела інформації аудитора та коригуючи засоби щодо виправлення 

допущених помилок.  

Дані для виконання:  

Під час перевірки по даних первинних документів аудитором встановлено, 

що на підприємстві 22 липня 2013 року придбано і введено в експлуатацію 10 

одиниць нового обладнання. Загальна початкова вартість якого 34,0 тис. грн. 

станом на 1 листопада 2013 року та рахунку 10 “Основні засоби” обліковується 

лише 8 одиниць придбаного обладнання на суму 28,9тис.грн.  

 

Тема: Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. 

Задача 1 

Згідно з випискою банку від 14.07.2013 р. з розрахункового рахунку було 

одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була 

оприбуткована 16.07.2013 р., частково виплачена 18.07.2013 р., решта суми – 

19.07.2013 р.  

 

Задача 2 

Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність 

або допущені  помилки. 

Дані для виконання: 

1) Касир організації виписує прибуткові та видаткові касові ордери  в  

момент  здійснення операцій і дані по них записує в касову книгу. 

2) Організація веде касову книгу за встановленою формою. 



 
 

3) Порядок ведення касової  книги в організації відповідає встановленому  

Порядку ведення касових  операцій. 

4) Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту, 

встановленого банком по узгодженню з керівником організації ( за  винятком  

грошей, призначених на оплату праці ), протягом 3-х днів, враховуючи день 

отримання грошей в банку 

 

Задача 3 

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисципліни. По результатах 

аудиторської перевірки обґрунтувати виявлені недоліки і підготувати запис до 

аудиторського висновку. 

Дані для виконання: 

Під час аудиту каси, що була проведена 5 липня поточного року 

встановлено такі факти: 

 прибутковий ордер №118 від 3 травня на суму 14,50 грн. на оплату 

автотранспортних послуг; 

 прибутковий ордер №119 від 4 травня на суму 15,75 грн. на оплату 

вартості дров, відпущених робітникові (дані документи в касовій книзі не 

записані); 

 розписка начальника цеху Кучірка О.П. від 30 квітня про одержання 

позики з каси в сумі 20 грн. терміном до 30 травня. 

 остання інвентаризація каси була проведена станом  на 1 січня поточного 

року    головним бухгалтером.    

 

Тема: Аудит запасів і незавершеного будівництва. 

Задача 1 

Перевірити правильність визначення записів у бухгалтерському обліку. 

Вихідні дані: 



 
 

Підприємством у березні поточного року. було придбано 5 калькуляторів на 

суму 150 грн., у тому числі ПДВ – 25 грн. У бухгалтерському обліку зроблені 

такі записи, грн.: 

Дт 22 – Кт 631 – 125; 

Дт 641 – Кт 631 – 25. 

 

Задача 2 

Необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової 

продукції на складі за серпень місяць і дати оцінку причин можливих 

розбіжностей.  

Вихідні дані: 

За даними складського обліку на складі готової продукції на початок серпня 

було 40 виробів, на початок вересня 55, що підтверджується актом 

інвентаризації готової продукції від 1.09. м. р. За даними відділу збуту 

покупцям відпущено за серпень місяць 357 виробів. За обліковими даними в 

серпні було вироблено і здано на склад 392 вироби. 

 

Задача 3 Обґрунтувати правильність дій бухгалтера, вказати бухгалтерські 

записи, які слід було зробити на зазначені операції. 

Вхідні дані: 

На підприємстві замінено матеріально-відповідальну особу, в зв’язку  з чим 

було проведено інвентаризацію ТМЦ. За результатами інвентаризації 

встановлено: недостачу матеріалів на 250 грн.(за обліковими цінами), з якої 100 

грн. становить природний збиток, розрахований за відповідними нормами. 

Після затвердження результатів інвентаризації були зроблені такі записи: 

Дт 375 – Кт 20   – 250 грн. 

Дт 947 – Кт 375 – 250 грн. 

 

  



 
 

Задача 4 

Необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової 

продукції на складі за серпень місяць і дати оцінку причин можливих 

розбіжностей.  

Вихідні дані: 

За даними складського обліку на складі готової продукції на початок 

серпня було 40 виробів, на початок вересня 55, що підтверджується актом 

інвентаризації готової продукції від 1.09. м. р. За даними відділу збуту покупцям 

відпущено за серпень місяць 357 виробів. За обліковими даними в серпні було 

вироблено і здано на склад 392 вироби. 

 

Тема: Аудит витрат і собівартості продукції. 

Задача 1 Перевірити правильність визначення фактичної собівартості  

готової продукції переданої з виробництва на склад. 

Вихідні дані: 

  По даних  обліку підприємства  за  період перевірки списано фактичну 

собівартість готової  продукції, переданої з основного виробництва на склад на 

суму  11405грн.  

Незавершене виробництво у відповідності з технологічним процесом  

відсутнє. 

 За  період перевірки  в обліку відображені наступні операції: (грн.) 

 Нарахована заробітна плата робітникам цеху основного виробництва за 

виготовлення продукції    - 2000 

Витрачено матеріали в цеху основного виробництва на виготовлення 

продукції -  3200 

Списуються  витрати від бракованої продукції, що підлягають утриманню з 

винних  осіб-135                      

Списуються загально виробничі  витрати на собівартість продукції  – 2550 

Списуються адміністративні витрати   - 3520  

 



 
 

Задача 2 

Необхідно: 

Перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості 

реалізованої продукції і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку. 

Дані  для  виконання: 

 

Операції за лютий місяць минулого року 

Показники За плановими 

цінами 

За фактичною собівартістю 

Залишок готової продукції на 

1.02.2013 

20000 14600 

Надійшло з виробництва 180000 175400 
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