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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 нормативною 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. 

 

2 Мета контрольної (індивідуальної) роботи  

Метою  контрольної (індивідуальної) роботи дисципліни є: 

- спрямованість на отримання знань необхідних для практичної 

діяльності в системі організації та контролю при прийнятті рішень щодо 



формуванню, по-перше, стану управлінського аудиту,  про фінансовий стан 

бухгалтерського обліку та бізнесу в цілому, по-друге-інформації, 

придатної для використання у процесі прийняття управлінських та 

інвестиційних рішень. 

- вміння,  використовувати методи обліку об'єктів бухгалтерського обліку, 

методичні прийоми контролю та аудиту ; 

- вміння організувати аудиторську перевірку системи внутрішнього 

контролю, а також організувати аудит управлінської діяльності підприємства; 

- вміння узагальнювати інформацію для прийняття управлінських рішень. 

 

3 Вибір номеру контрольної роботи 

Номер контрольної роботи відповідає порядковому номеру запису 

студента в журналі академічної групи. 

 

4 Виконання контрольної роботи (реферат) 

Контрольна робота складається з теоретичного питання, що наведені в 

додатку А и завдання (за варіантами). 

При розгляді питань студент повинен самостійно підібрати літературу, 

вивчати законодавчі та нормативні акти, скласти план, зробити висновки. 

Робота виконується і оформлюється згідно з вимогами СТВУЗ-ХПІ-

3.01.2010 „Текстові документи в межах навчального процесу” 

 

  



ДОДАТОК А 

 

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

1-е питання 

1. Проаналізувати історичні та економічні передумови виникнення 

аудиту 

2. Провести аналіз ринку аудиторських послуг в Україні 

3. Дати стислу характеристику етапів розвитку аудиту в зарубіжній 

практиці та в Україні. 

4. Розглянути методи контролю якості аудиторських процедур. 

5. Визначити відповідальність аудитора за неналежне виконання 

професійних обов’язків. 

6. Розглянути особливості та умови використання праці інших фахівців. 

7. Проаналізувати сучасні інформаційні технології, що використовуються 

в аудиті. 

8. Визначити вибірку, методичні прийоми і контрольно-аудиторські 

процедури для конкретної аудиторської перевірки. 

9. Визначити критерії суттєвості й достовірності. 

10. Визначити аудиторський ризик. 

11. Розглянути особливості тестування аудитором системи внутрішнього 

контролю підприємства. 

12. Скласти план і програму аудиторської перевірки. 

13. Визначити зміст і форму робочої документації, порядок її зберігання. 

14. Розглянути особливості проведення операційного аудиту, аудиту на 

відповідність та узгоджених процедур. 

15. Визначити особливості організації та проведення податкового аудиту. 

16. Розглянути види аудиторських висновків. 

17. Визначити умови відмови від формулювання висновку. 

18. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. 

19. Провести аналіз структури грошових потоків (кеш-флоу аналіз). 



20. Розглянути особливості організації служби внутрішнього контролю і 

аудиту на підприємстві, основні функції і завдання. 

 

2-ге питання до відповідного варіанту 

1. Класифікація організаційних форм та видів фінансово-господарського 

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. Характеристика кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС. 

11. Особливості організації проведення аудиту в деяких країнах Європи 

та США 

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. 



3-е питання  

1. Аудиторські послуги, їх види 

2. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику 

3. Сутність аудиторського ризику 

4. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик 

5. Сутність та мета планування. 

6. Етапи аудиту та їх характеристика. 

7. Ознайомлення з бізнесом замовника 

8. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту 

9. Стратегія аудиту 

10. Метод аудиту. 

11. Аудиторські процедури і їх класифікація. 

12. Вибіркові прийоми аудиту. 

13.  Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів. 

14.  Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання. 

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

16.  Робочі документи аудитора 

17.  Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву 

економічного суб’єкта 

18. Модифікація думки незалежного аудитора 

19. Аудиторський звіт 

20.   Методика проведення експертної діагностики фінансового стану  
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