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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению индивидуального задания по 

дисциплине «Управленческий аудит» способствуют освоению студентами 

дневной и заочной формы обучения сложной и содержательной информации 

дисциплины, основы теории организации управленческого аудита, систему 

организации ее на предприятиях Украины, организации и методологии 

проведения контроля в Украине с использованием национальных и 

международных стандартов (норм) аудита и играет особенно важную роль в 

формировании комплекса знаний и умений специалистов бухгалтерского 

учета и ау ИТУ. 

Содержание задач, предоставлено в методических указаниях, построено 

с сохранением принципа взаимосвязи теоретического обоснования и 

практического применения знаний по изучаемой дисциплине. Особое 

внимание уделено организации и контроля при принятии решений по 

формированию состояния управленческого аудита и организации 

бухгалтерского учета и бизнеса в целом. 

 

1. ПРЕДМЕТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Управленческий аудит» является нормативной для 

подготовки специалистов экономических специальностей. В практической 

деятельности с помощью аудита реализуется одна из важнейших функций 

управления - функция независимого финансового контроля финансово-

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. 

 

2 Цель контрольной (индивидуальной) работы 

Целью контрольной (индивидуальной) работы дисциплины являются: 

- направленность на получение знаний необходимых для практической 

деятельности в системе организации и контроля при принятии решений по 



формированию, во-первых, состояния управленческого аудита, о финансовом 

состоянии бухгалтерского учета и бизнеса в целом, во-вторых-информации, 

пригодной для использования в процессе принятия управленческих и 

инвестиционных решений. 

- умение, использовать методы учета объектов бухгалтерского учета, 

методические приемы контроля и аудита; 

- умение организовать аудиторскую проверку системы внутреннего 

контроля, а также организовать аудит управленческой деятельности 

предприятия; 

- умение обобщать информацию для принятия управленческих решений. 

 

3 Выбор номера контрольной (индивидуальной) работы 

Номер контрольной работы соответствует порядковому номеру записи 

студента в журнале академической группы. 

 

4 Выполнение контрольной работы (реферат) 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса, приведенные в 

приложении А и задания (по вариантам). 

При рассмотрении вопросов студент должен самостоятельно подобрать 

литературу, изучать законодательные и нормативные акты, составить план, 

сделать выводы.  

Работа выполняется и оформляется в соответствии с требованиями 

СТВУЗ-ХПИ-3.01.2010 "Текстовые документы в рамках учебного процесса" 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ВАРИАНТЫ индивидуальных заданий 

1-ый вопрос соответствующего варианта  

1. Проанализировать исторические и экономические предпосылки 

возникновения аудита 

2. Провести анализ рынка аудиторских услуг в Украине 

3. Дать краткую характеристику этапов развития аудита в зарубежной 

практике и в Украине. 

4. Рассмотреть методы контроля качества аудиторских процедур. 

5. Определить ответственность аудитора за ненадлежащее выполнение 

профессиональных обязанностей. 

6. Рассмотреть особенности и условия использования труда других 

специалистов. 

7. Проанализировать современные информационные технологии, 

используемые в аудите. 

8. Определить выборку, методические приемы и контрольно-аудиторские 

процедуры для конкретной аудиторской проверки. 

9. Определить критерии существенности и достоверности. 

10. Определить аудиторский риск. 

11. Рассмотреть особенности тестирования аудитором системы внутреннего 

контроля. 

12. Составить план и программу аудиторской проверки. 

13. Определить содержание и форму рабочей документации, порядок ее 

хранения. 

14. Рассмотреть особенности проведения операционного аудита, аудита на 

соответствие и согласованных процедур. 

15. Определить особенности организации и проведения налогового аудита. 

16. Рассмотреть виды аудиторских заключений. 

17. Определить условия отказа от дачи заключения. 



18. проанализировать финансовое состояние предприятия. 

19. Провести анализ структуры денежных потоков (кэш-флоу анализ). 

20. Рассмотреть особенности организации службы внутреннего контроля и 

аудита на предприятии, основные функции и задачи. 

 

2-е вопрос соответствующего варианта 

1. Классификация организационных форм и видов финансово-хозяйственного 

контроля. 

2. Предмет, метод, объекты аудита. 

3. Принципы аудита (этические и методологические). 

4. Организация службы внутреннего контроля и аудита на предприятии, 

основные функции и задачи. 

5. Различия аудита от других форм контроля. 

6. Международные стандарты аудита. 

7. Внутренний аудит: его сущность, объекты и субъекты. 

8. Внешний и внутренний аудит: сравнительная характеристика. 

9. Методические приемы внутреннего аудита. 

10. Характеристика квалификационных требований к аудиторам стран ЕС. 

11. организации проведения аудита в некоторых странах Европы и США 

12. Понятие "оценка", концепции оценки, его информационное обеспечение. 

13. Виды и типы оценки, модели оценки 

14. Результативность и цель проведения аудита и оценки управленческой 

деятельности, подходы к оценке 

15. Регулирование аудиторской деятельности в условиях рынка. Аудиторская 

палата Украины. 

16. Профессиональные объединения аудиторов. 

17. Реализация материалов внутреннего аудита. 

18. Контроль качества профессиональных аудиторских услуг. 

19. Понятие и порядок создания аудиторских фирм. 

20. Права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм в Украине. 



3-й вопрос соответствующего варианта 

1. Аудиторские услуги, их виды 

2. Система экономических рисков и место в ней аудиторского риска 

3. Сущность аудиторского риска 

4. Существенность и ее влияние на аудиторский риск 

5. Сущность и цель планирования. 

6. Этапы аудита и их характеристика. 

7. Ознакомление с бизнесом заказчика 

8. Подготовка и составление общего плана и программы аудита 

9. Стратегия аудита 

10. Метод аудита. 

11. Аудиторские процедуры и их классификация. 

12. Выборочные приемы аудита. 

13. Суть, субъекты, виды аудиторских доказательств. 

14. Источники аудиторских доказательств, приемы и способы их получения. 

15. Операционный аудит. Аудит на соответствие. Согласованные процедуры. 

16. Рабочие документы аудитора 

17. Сообщение информации по вопросам аудита руководству экономического 

субъекта 

18. Модификация мысли независимого аудитора 

19. Аудиторский отчет 

20. Методика проведения экспертной диагностики финансового состояния 
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