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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни 

«Управлінський аудит» сприяють освоєнню студентами денної і заочної форми 

навчання складної та змістовної інформації дисципліни, основи теорії організації 

управлінського аудиту, систему організації її на підприємствах України, 

організації та методології проведення контролю в Україні з використанням   

національних і міжнародних стандартів (норм) аудиту і відіграє особливо важливу 

роль у формуванні комплексу знань та вмінь спеціалістів бухгалтерського обліку 

та аудиту. 

Зміст завдань, що надано у методичних вказівках, побудовано зі збереженням 

принципу взаємозв'язку теоретичного обґрунтування і практичного застосування 

знань щодо досліджуваної дисципліни.  

Особлива увага приділена організації та контролю при прийнятті рішень 

щодо формування стану управлінського аудиту та організації бухгалтерського 

обліку та бізнесу в цілому. 

 

1. ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ 

ОСНОВИ 

 

Дисципліна «Управлінський аудит» є професійною, обов’язковою для 

підготовки фахівців економічних спеціальностей.  У практичній діяльності за 

допомогою аудиту реалізується  одна з   найважливіших    функцій    управління – 

функція   незалежного    фінансового контролю фінансово—господарської 

діяльності суб’єктів підприємництва. 
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План дисципліни 

Тема 1. Сутність та предмет аудиту 

План: 

1.1. Класифікація організаційних форм та видів фінансово-

господарського контролю. 

1.2. Предмет, метод, об’єкти аудиту. 

1.3. Принципи аудиту (етичні та методологічні). 

1.4. Добровільний (ініціативний) та обов’язковий аудит. 

1.5. Відмінності аудиту від інших форм контролю. 

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 29, 37, 38, 52] 

 

Тема 2. Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності 

План: 

2.1. Історичні та економічні передумови виникнення аудиту. 

2.2. Характеристика етапів розвитку аудиту в зарубіжній практиці та в 

Україні. 

2.3. Міжнародні стандарти аудиту. 

2.4. Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів 

2.5. Характеристика кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС. 

2.6. Особливості організації проведення аудиту в деяких країнах Європи та 

США 

Література: [8, 14, 19, 33, 38, 51, 52] 

 

Тема 3. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських 

процедур. 

План: 

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

забезпечення. 

3.2. Види та типи оцінювання, моделі оцінювання 
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3.3. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності , підходи до оцінювання. 

Література: [8, 10, 15, 18, 19, 20, 32, 34, 35, 46] . 

 

Тема 4. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення. 

План: 

4.1. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська 

палата України. Професійні об'єднання аудиторів. 

4.2. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських 

фірм та аудиторів. 

4.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг. 

Література: [1,2, 9, 10, 19, 41, 48] 

 

Тема 5. Аудиторська фірма та аудиторські послуги 

План: 

5.1. Поняття та порядок створення аудиторських фірм. 

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

5.3. Аудиторські послуги, їх види 

Література: [8, 14, 19, 23, 33, 38, 51] 

 

Тема 6. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 

План: 

6.1. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику 

6.2. Сутність аудиторського ризику 

6.3. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик 

Література: [1,8, 10, 15, 18, 19, 20, 24, 32, 38, 40, 42, 46] 

 

Тема 7. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи  

7.1. Поняття аудиторського звіту й висновку. 
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7.2. Структура та зміст аудиторського висновку. 

7.3. Види аудиторських висновків. 

7.4. Додаткова підсумкова документація. 

Тема 8. Планування аудиту 

План: 

8.1. Сутність та мета планування. аудиту. 

8.2. Стадії аудиту. 

8.3. Процедури аудиту. 

Література: [1,2,9, 10, 12, 17, 30, 37]. 

 

Тема 9. Методологія аудиту 

План: 

9.1. Метод аудиту  

9.2. Аудиторські процедури і їх класифікація. 

9.3. Вибіркові прийоми аудиту. 

Література: [1, 2,8, 10, 15, 18, 19, 21, 38, 48, 50]. 

 

Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

План: 

10.1. Поняття аудиторських доказів та їх види. 

10.2. Джерела аудиторських доказів. 

10.3. Процедури одержання аудиторських доказів. 

10.4. Поняття робочих документів аудитора.  

10.. Класифікація робочих документів аудитора. 

10.6. Організація ведення робочих  документів  у межах управлінського 

аудиту. 

Література: [1,2,8, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 32, 38, 40, 50, 51] 
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Тема 11. Документальне оформлення результатів аудиту 

План: 

11.1 Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного 

суб’єкта 

11.2 Аудиторський висновок: структура та зміст 

11.3 Модифікація думки незалежного аудитора 

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 29, 37, 38, 52]. 

 

Тема 12. Аудит окремих аспектів економічної діяльності господарюючих 

суб’єктів. 

План: 

121. Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури. 

12.2. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди 

12.3. Аудит спільних підприємств 

12.4. Аудит акціонерних товариств 

12.5. Аудит цінних паперів 

12.6. Аудит інвестицій 

12.7. Аудит комерційних банків 

12.8. Методика проведення експертної діагностики фінансового стану 

підприємства. 

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 29, 37, 38, 52] 

 

Тема 13. Система внутрішнього управлінського контролю і аудиту 

План: 

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

13.2. Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, 

основні функції і завдання. 

13.3. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

13.4. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 29, 37, 38, 51] 
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Варіанти завдань до самостійної роботи 

Варіант завдання щодо виконання самостійної роботи обирається за останньої 

цифрою залікової книжки. 

Варіант 1. 

1. Розвиток аудиту управлінської діяльності в Україні: сучасний стан та 

перспективи. 

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення організації (підприємства, 

установи) та її структурних підрозділів 

  

Варіант 2. 

1. Оцінювання управлінської діяльності як складова розвитку підприємства 

(установи). 

2. Контроль діяльності організації (підприємства, установи) їх структурних 

підрозділів: сутність та механізм здійснення. 

  

Варіант 3. 

1.  Показники ефективності, економічності та результативності у процесі 

контролю за управлінською діяльністю. 

2. Контроль результатів здійснення кадрової політики. 

 

Варіант 4. 

1. Вибір проблеми для аудиторського дослідження: теоретичні та практичні 

аспекти. 

2. Контроль діяльності структурних підрозділів та працівників 

адміністративної служби. 
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Варіант 5. 

1. Аудит управлінської діяльності: практичні етапи та послідовність 

здійснення. 

2. Індивідуальні та колективні методи експертних оцінок. 

  

Варіант 6. 

1. Безперервний моніторинг і стратегічні дослідження у процесі пошуку 

проблеми для АУД. 

2. Аудиторський звіт: факти, висновки та рекомендації. 

 

Варіант 7. 

1. Моделі оцінювання управлінської діяльності: характеристики, складові та 

призначення. 

2. Аналіз та оцінювання звітів структурних підрозділів. 

  

Варіант 8. 

1. Аудит управлінської діяльності як шлях до здійснення ефективного 

управління 

2. Сутність та мета експертно-аналітичного оцінювання (діяльності). 

  

Варіант 9. 

1. Збирання даних як один з етапів проведення АУД: достовірність та повнота 

інформації та етичні аспекти. 

2. Система оцінювання політик, програм і планів. 

  

Варіант 10. 

1. Причини та наслідки незадовільних показників ефективності та 

результативності в управлінській діяльності. 
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2. Технології управління організацією (підприємством, установою) з 

урахуванням особливостей її функціонування. 

   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Зміст та основні завдання предмету «Управлінський аудит». 

2. Аудит управлінської діяльності (АУД): поняття та призначення, мета. 

3. Основні завдання аудиту управлінської діяльності та причини його 

проведення. 

4. Економічність, ефективність і результативність в управлінні: визначення 

поняття та значення. 

5. Суть управління за результатами. 

6. Проблеми оцінки ефективності та результативності. 

7. Особливості організації та проведення внутрішнього та зовнішнього 

аудиту. 

8. Об’єкти аудиту управлінської діяльності та їх класифікація 

9.Управлінська діяльність як об’єкт аудиторської перевірки. 

1. Методи управлінської діяльності 

2. Управління діяльністю адміністративної служби організації (підприємства, 

установи). 

3. Моніторинг реалізації обраної організацією стратегії розвитку Особливості 

проведення аудиту управлінської діяльності за кордоном. 

4. Сутність і призначення соціологічних вимірювань 

5. Методика соціологічних вимірювань: характеристика, процедури, операції, 

технічні засоби. 

6. Методи порівняльного та інституційного аналізу. 

7. Практичні етапи проведення аудиту управлінської діяльності. 

8. Проблема аудиту: сутність та критерії оцінки. Індикатори проблеми 

9. Аудиторська лійка як основа проведення дослідження. 

10. Планування аудиторського дослідження. Адміністративне та 

методологічне планування. 
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11. Графік роботи АУД. 

12. Процес реалізації та затвердження аудиту управлінської діяльності 

13. Збирання даних: мета та завдання. 

14. Способи збирання даних. 

15. Класифікація та реєстрація зібраних даних. 

16. Типи аналізу зібраних даних та їх зміст. 

17. Написання аудиторського звіту: мета та завдання. 

18. Обсяг, структура та критерії оцінки звіту АУД. 

19. Завершення аудиторського дослідження : внутрішня та зовнішня 

діяльність. 

20. Документи, що використовуються у процесі аудиту. 

21. Мета, суть стандартів INTOSAI щодо написання аудиторського звіту. 

22. Оцінювання в системі АУД: поняття «оцінювання» та його сутність. 

23. Принципи, що лежать в основі оцінювання. 

24. Економічний підхід до оцінювання. 

25. Підхід до оцінювання з точки зору ефективності. 

26. Суть результативного підходу до оцінювання. 

27. Система оцінювання політик, програм і планів. 

28. Моніторинг в системі оцінювання програм і політик. 

29. Етапи організації системи моніторингу (оцінювання). 

30. Методи оцінювання політик. 

31. Система оцінки та контроль виконання стратегічного плану 

організації. 

32. Аудит (контроль) результатів здійснення кадрової політики 

33. Заходи удосконалення форм і методів роботи з персоналом. 

34. Оцінювання   професійної   компетентності   працівників.   

35. Контроль стану трудової і виконавської дисципліни. 

36. Матеріальні та моральні стимули у створення ефективної системи 

трудових відносин. 
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37. Сутність експертно-аналітичного оцінювання  організації (державної 

політики). 

38. Методи експертних оцінок. 

39. Формування, функціонування та розвиток інформаційно-

аналітичного забезпечення управлінської діяльності. 

40. Інформаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника. 

41. Інформаційно-аналітичного забезпечення організації 

42. Інформаційно-аналітичного забезпечення структурних підрозділів. 

43. Джерела інформації для відділів експертно-аналітичної діяльності 

(оцінювання). 

44. Системи  здійснення контролю  в організації. 

45. Звіт організації як форма контролю. 

46. Звіти особистої діяльності управлінців: види і призначення. 

47. Контроль діяльності організації (підприємства, установи). 

48. Контроль діяльності структурних підрозділів. 

49.  Контроль діяльності працівників адміністративної служби. 

50.  Ефективність взаємодії адміністративної служби з керівниками 

інших структурних підрозділів, фізичними і юридичними особами. 

51. Забезпечення ефективного виконання завдань діяльності. 
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Тести для самоперевірки 

1. Сучасну теорію аудиту заснував: 

а) Роберт Монтгомері; 

b) Лука Пачолі; 

с) Девід Рікардо; 

d) Адам Сміт; 

е) вірної відповіді не має 

 

2. Аудиторська діяльність включає в себе: 

а) здійснення аудиторських перевірок та надання інших аудиторських 

послуг;  

b) здійснення аудиторських перевірок, надання інших аудиторських послуг 

та організаційне і методичне забезпечення аудиту; 

с) здійснення аудиторських перевірок та надання консультацій з питань б/о, 

звітності, оподаткування, аналізу фінансової діяльності та інших видів 

економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та 

юридичних осіб; 

d) здійснення аудиторських перевірок та методичне забезпечення аудиту; 

е) вірної відповіді не має 

 

3. Збирання та обробка достовірної інформації про господарсько-фінансову 

діяльність суб'єкта господарювання та формування цій основі аудиторських 

висновків - це: 

а) завдання аудиту; 

b) мета аудиту; 

с) об'єкти аудиту; 

d) принципи аудиту. 

е) вірної відповіді не має 
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4. Інформація, отримана аудиторами при підготовці висновків, на яких 

ґрунтується аудиторський звіт - це: 

 а) аудиторські докази; 

b) аудиторські свідчення; 

 с) аудиторські твердження; 

d) аудиторські тести. 

е) вірної відповіді не має. 

 

5. Відхилення від нормального функціонування засобів контролю при 

виконанні тестів контролю, це: 

 а) похибка; 

b) суттєвість; 

с) кореляція; 

d) помилка.  

е) вірної відповіді не має. 

 

6. Програма аудиту не є: 

а) підтвердженням виконання аудиторської перевірки; 

b) переліком інструкцій для аудитора; , 

с) переліком стадій, що плану має здійснити аудитор; 

d) засобом контролю за виконанням дорученої роботи. 

е) вірної відповіді не має. 

 

7. Не забороняється проведення аудиту: 

а) аудитором - співвласником дочірнього підприємства господарюючого 

суб'єкта, що перевіряється; 

b) аудитором - син якого є особистим секретарем керівника 

господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 

с) аудитором - який має менше 1% акцій у статутному капіталі 

господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 
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d) аудитором - який має менше 10% акцій у статутному капіталі 

господарюючого суб'єкта, що перевіряється. 

е) вірної відповіді не має 

8. В перекладі з латинської мови "аудит" це 

а) "підтверджую"; 

b) "чую"; 

с) "бачу"; 

d) "вислуховую" 

е) вірної відповіді не має 

9. Процедури виявлення помилок і шахрайства включають процедури 

контролю: 

 а) за повнотою даних та точністю; 

b) за збереженням активів; 

с) за дозволеністю; 

d) за усіма переліченими. 

е) вірної відповіді не має 

 

10. Об'єкт аудиторської діяльності: 

а) сукупність способів і прийомів, які використовують для дослідження 

стану об'єктів що вивчаються; 

b) стан економічних, організаційних, інформаційних та інших 

характеристик системи, що перебуває в сфері аудиторської оцінки;. 

с) взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні, технологічні та 

інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан якої може бути 

оцінений кількісно й якісно; 

d) вірна відповідь відсутня. 

е) вірної відповіді не має. 

11. Затрати на проведення аудиту відносяться: 

а) до валових витрат підприємства; 

b) на собівартість продукції (товарів, послуг);. 
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с) на збільшення статутного капіталу; 

d) на рахунок витрат майбутніх періодів. 

е) вірної відповіді не має 

 

12. Зазвичай аудиторські послуги надаються у вигляді: 

а) консультацій та бізнес-планування; 

b) економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності; 

с) обидва варіанти є вірними; 

d) у деяких випадках правильним є перший варіант, а в деяких - другий; 

е) вірної відповіді не має  

 

13 . Аудиторські процедури це - 

а) сукупність дій аудитора; 

b) відповідальність за якість проведеного аудиту; 

с) планування аудиторської перевірки; 

d) розробка аудиторського висновку; 

е) вірної відповіді не має 

 

14. Назва аудиторської послуги, мета й масштаб аудиту вказуються у 

розділі: 

 а) предмет договору; 

b) порядок здавання й приймання робіт; 

с) порядок оплати робіт; 

d) особливі умови; 

е) вірної відповіді не має. 

 

15. Аудиторський висновок, це - 

а) офіційний документ, який складається в установленому порядку за 

результатами проведення аудиту і містить судження-оцінку аудитора стосовно 

достовірності звітності; 
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b) офіційний документ, який складається в установленому порядку за 

результатами проведення аудиту і містить судження-оцінку аудитора стосовно 

повноти і відповідності звітності чинному законодавству та встановленим 

нормативам бухгалтерської обліку фінансово-господарської діяльності; 

с ) обидва варіанти відповіді є вірними; 

 d) у деяких випадках правильним є перший варіант, а в деяких - другий; 

е) вірної відповіді не має. 

 

16. Методичні прийоми організації аудиту: 

а) суцільний, сканування, обстеження; 

 b ) суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований; 

с ) аналітичний, спеціальний, суцільний; 

d) вибірковий. спостереження. комбінований. підтвердження; 

е) вірної відповіді не має. 

 

17. Методичні прийоми визначення суттєвості в аудиторській практиці: 

а) статистичний, математичний; 

 b ) індуктивний, дедуктивний; 

с ) гносеологічний, статистичний; 

d) ретроспективний, індуктивний; 

е) вірної відповіді не має. 

 

18. Записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману 

інформацію і висновки, винесені в результаті проведення аудиту, це  

а) робочі документи:_ 

b ) підсумкові документи; 

с ) проміжні документи; 

d ) побічні документи, 

е) вірної відповіді не має. 
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19.Є такі види аудиторських висновків: 

а) безумовно позитивний, умовно позитивний по незгоді, умовно 

позитивний по непевності та негативний; 

b) безумовно позитивний, позитивний із застереженням, негативний та 

відмова від надання висновку; 

с) позитивний, умовно позитивний, негативний; 

d ) умовно позитивний по незгоді, умовно позитивний по непевності, 

негативний та відмова від надання висновку 

е) вірної відповіді не запропоновано  

20. Є такі види стандартів аудиту: 

а) міжнародні, що діють в якості національних та внутрішні стандарти 

аудиторського підприємства; 

b) національні, в якості яких діють міжнародні та внутрішні стандарти 

аудиторського підприємства; 

с ) обидва варіанти є вірними; 

d) у деяких випадках правильним є перший варіант, а в деяких - другий; 

е) вірної відповіді не має. 

 

21. Планування аудиту має притаманні лише йому особливості, але до них 

не відноситься: 

а) мета, яка заздалегідь визначена законом; 

b ) індивідуальність кожного клієнта; 

с) професійно-етичні норми поведінки; 

d) усі варіанти відповіді вірні; 

е) вірної відповіді не має. 

 

22. Не є помилкою - 

а) неправильне уявлення про окремі факти; 

b) відхилення від правил контролю за діяльністю службових осіб; 

с) неумисний пропуск даних; 
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d ) відображення операцій без розкриття їх змісту. 

е) вірної відповіді не запропоновано 

 

23. Як правило, не є шахрайством процедури здійснені шляхом: 

а) пропуску даних; 

b ) підміни даних; 

с) підчищення даних; 

d ) фальсифікацій даних. 

е) вірної відповіді не запропоновано  

 

24. З'ясування таких основних питань як: відповідність законодавчим 

вимогам установчих і реєстраційних документів, договірних відносин клієнта з 

контрагентами та визначення найбільш ефективної для підприємства системи 

оподаткування, зазвичай дозволяє - 

а) консультація з порядку заповнення звітності; 

b ) економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності; 

с) бізнес-планування 

d ) аудит фінансової звітності. 

е) вірної відповіді не запропоновано 

 

25. Проведення консультацій з питань організації роботи підприємства та 

обліку, заповнення фінансової звітності - це: 

а) консультаційна функція аудиторських фірм; 

b) організаційна функція аудиторських фірм; 

с) методична функція аудиторських фірм; 

d) інформаційна функція аудиторських фірм;  

е) вірної відповіді не має. 
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