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ВСТУП 

 

Урахування досвіду зарубіжних країн набуває важливого значення саме у 

сучасних умовах широкого розвитку процесів європейської інтеграції, тому що  

актуальною стає проблема вдосконалення окремих ланок національної економіки. 

Оскільки однією з найважливіших  форм фінансового контролю  і найбільш 

перспективним напрямом контрольної діяльності є незалежний аудит, питання 

запозичення зарубіжного досвіду у цій сфері та адаптації важливих напрацювань 

зарубіжних країн є досить актуальним. 

Досвід країн з ринковою економікою показує, що аудит покликаний сприяти 

прогресу економіко-правових відносин та демократизації суспільної сфери. 

Формування аудиту як своєрідного виду контрольно-господарської діяльності у 

світовій економічній сфері відбулося багато років тому. Подальший розвиток 

аудиторської діяльності пов'язаний з передачею власниками підприємств функцій 

управління підприємствами найманим працівникам-управляючим господарством. 

З часом з’явилися акціонерні товариства, інші організаційні формування з 

колективною формою власності. Фінансово-економічні інтереси їх керівників 

вимагали зовнішнього об'єктивного оцінювання звітності стану господарювання 

як результату діяльності керівників, правління компанії тощо. Розвиток 

суспільно-виробничих відносин потребував фахівців,  які могли б кваліфіковано 

оцінити фінансово-господарську діяльність підприємств. Тому аудит набув 

значного поширення  у системі контролю, виконуючи функції незалежної 

зовнішньої перевірки для підприємства-клієнта, а знання теоретичних, 

методологічних та методичних засад є необхідною умовою підготовки 

висококваліфікованих фахівців і  невід'ємною частиною навчального процесу для 

студентів з дисципліни  «Аудит у зарубіжних країнах». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є  засвоєння теоретичних та 

практичних знань з основних питань проведення аудиту у зарубіжних країнах. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 сутність і значення аудиту в ринкових умовах, сучасні тенденції розвитку 

аудиторської діяльності в зарубіжних країнах; 

 правові та організаційні підґрунтя  аудиту в Україні та за кордоном; 

 міжнародний досвід організації та методики проведення аудиту фінансової 

звітності та надання супутніх послуг; 

 зарубіжні методики здійснення внутрішнього аудиту суб’єктів 

господарювання; 

 специфіку аудиторської перевірки підприємств з іноземними інвестиціями. 

уміти: 

 організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, 

реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг в розвинених 

зарубіжних країнах; 

 організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше 

забезпечення праці аудиторів у зарубіжних аудиторських фірмах; 

 планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та 

загальний план аудиту, програму аудиту згідно з вимогами МСА; 

 вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і 

організовувати їх виконання; 

 складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора; 

 організовувати систему внутрішнього аудиту; 

 складати звіт незалежного аудитора згідно з вимогами  МСА. 

мати компетентності: креативність, здатність до системного мислення; 

адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі 

інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання 
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програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати 

бази даних і використовувати інтернет-ресурси; базові знання в галузі, необхідні 

для освоєння загально-професійних дисциплін; базові уявлення про закордонний 

досвід з питань організації і методики аудиторської перевірки, проблеми 

нормативної регламентації цих питань та надавати пропозиції з їх удосконалення; 

сучасні уявлення про наявні методики проведення аудиту, адаптувати їх до умов 

перевірки конкретного клієнта, здатність їх критично аналізувати, виявляти  не 

розв’язані раніше питання та надавати пропозиції з їх розв’язання або 

вдосконалення; здатність організувати відповідне нормативно-правове, 

інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів; знання правових 

основ дослідницьких робіт і законодавства зарубіжних країн в галузі аудиту; 

здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання засад ділового 

спілкування, навички роботи в команді; здатність кваліфіковано надавати супутні 

послуги аудиту та пропонувати клієнту найбільш оптимальні рішення. 

Методичні вказівки щодо практичної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 

у зарубіжних країнах» містять: перелік тем практичних занять, тести з навчальної 

дисципліни. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

    Тема. Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах 

     Мета: ознайомитися із предметом та об’єктом аудиту, його сутністю,  

сферою дії в зарубіжних країнах 

Короткі теоретичні відомості 

Термін «аудит» у сучасному найбільш поширеному тлумаченні означає 

перевірку і підтвердження незалежним професіоналом (аудитором) фінансової 

(бухгалтерської) звітності щодо її достовірності, повноти та законності. Існують 

також інші визначення аудиту, які поступово формувалися, змінювалися та 

удосконалювалися під час історичного розвитку аудиту. Ці визначення залежать і 

від виду аудиту, його об’єктів, спрямованості тощо. 

Слово «аудит» походить від латинського «аudiо», що означає «він чує», 

«слухати», «слухач». Звідси випливає важливий аспект роботи аудитора та його 

взаємовідносин з клієнтом — довіра, доброзичливість, оцінювання (фактів, подій, 

документів, звітності) та висловлення неупередженої думки.  

Особливу увагу слід приділити питанню історичного формування видів 

аудиту. Крім видів аудиту, виділяють декілька підходів до проведення 

аудиторської перевірки. Велике значення у розвитку аудиту і професії аудитора 

мають міжнародні, європейські та національні професійні організації аудиторів та 

інші координувальні органи.  

Головна мета аудиту — переконати користувачів фінансових звітів у тому, що 

ці звіти надають достатньо точне уявлення про стан підприємства на певну дату та 

про те, як його було досягнуто. 

Завдання до теми 

Завдання 1 

Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора, щоб до 
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перевірки наступного року він раніше підготував потрібну документацію (з метою 

економії коштів та часу). 

Визначити: 

1. яка проблема виникає з огляду незалежності; 

2. якою має бути реакція аудитора на пропозицію. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте  суть,  значення і поняття аудиту.  

2. Охарактеризуйте  послідовність виникнення і становлення аудиту.  

3. Вкажіть мету і завдання аудиту.  

4. Назвіть види аудиту.  

5. Охарактеризуйте  відмінність зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

6. Вкажіть  предмет і об’єкти аудиту в зарубіжних країнах . 

7. Охарактеризуйте специфіку предмета і об’єкта аудиту в Україні. 

Література: [1, с. 6; 2, с. 4; 7, с. 5; 8, с. 8]. 

 

Практична робота № 2 

Тема.  Організація і структура аудиторської діяльності 

Мета: засвоїти  ключові поняття аудиторської діяльності, ознайомитися з 

організацією та структурою аудиторської діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською 

фірмою) та замовником. До укладення договору на аудиторську перевірку 

підприємству-клієнту та аудитору (аудиторській фірмі) доцільно обмінятися 

листами, які б містили попередню пропозицію та згоду на проведення аудиту. 

Договір на проведення аудиту може бути довгостроковим (складається на строк 

більше одного року) або стосуватися разової аудиторської перевірки. Оплата 

підприємством-клієнтом виконаних аудиторською фірмою (аудитором) належним 
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чином poбiт, обумовлених у договорі, здійснюється незалежно від результату 

аудиту та виду аудиторського висновку, складеного аудитором. В Україні 

сертифікацію аудиторів здійснює Аудиторська палата України згідно із 

положенням про сертифікацію аудиторів. Професійна діяльність аудиторів 

(аудиторських фірм) регулюється нормативами (стандартами) 

аудиту. Міжнародною федерацією бухгалтерів затверджено Кодекс етики МФБ. 

Завдання до теми 

Завдання 1 

Клієнт володіє трьома великими магазинами. У кожному з них кілька відділів. 

Усі відділи мають бути ретельно перевірені щонайменше один раз у п’ять років. 

Більш детально слід перевіряти ті відділи, де найвищий аудиторський ризик. 

Відомо, що в минулому році у цих магазинах також був проведений аудит. У 

кожному з магазинів існує відділ внутрішнього контролю. 

Потрібно визначити, які дії повинен здійснити аудитор для оцінювання 

ризику. 

Контрольні питання. 

1. Охарактеризуйте організацію незалежного аудиту у Великобританії, 

Франції, Німеччині, США, Росії та інших країнах. 

2. Охарактеризуйте порядок створення і організації роботи аудиторської 

фірми, її структуру.  

3. Охарактеризуйте  аудиторські професійні організації.  

4. Охарактеризуйте процес атестації аудиторів.  

5. Назвіть та охарактеризуйте нормативи аудиту.  

6. Охарактеризуйте мету створення професійних організацій аудиторів. 

Література: [1, с. 9; 2, с. 11; 3, с. 5; 4, с. 18]. 
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Практична робота № 3 

Тема.  Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінювання 

фінансової звітності 

     Мета: ознайомитися з методами аудиторської перевірки, ознаками та 

критеріями оцінювання фінансової звітності. 

Короткі теоретичні відомості 

Основною проблемою у досягненні мети аудиту — оцінювання фінансової 

звітності — є розв’язання питання, як і на що саме (головне, суттєве) спрямувати 

роботу аудитора. Це центральне питання методології проведення аудиту. Проте, 

на жаль, стосовно тлумачення поняття аудиту та його складових у зарубіжній 

спеціальній літературі та аудиторській практиці єдиної думки і єдиного підходу 

немає. 

Розмаїття думок зарубіжних аудиторів щодо спрямованості перевірки та 

оцінювання фінансової звітності можна згрупувати за: 

 критеріями (М. Бак, Е. Д. Де-Бруін, С. Терлі, Великобританія); 

 завданнями (Шотландський Інститут чартерних бухгалтерів); 

 напрямами (аудиторська фірма «Мазар», Франція); 

 вимогами (аудиторська фірма КРМG, Німеччина); 

 передумовами і напрямами (Дж. Робертсон, США); 

 підходами (Рой Додж, Великобританія). 

Найчастіше в спеціальній літературі, а особливо на практиці, вживається 

поняття «критерії», і воно найповніше відповідає внутрішньому змісту проблеми, 

що розглядається. Проте це поняття більшою мірою стосується оцінювання 

звітності як під час перевірки її, так і, особливо на кінцевому етапі – під час 

висловлення думки щодо неї. Але перш ніж це зробити, слід чітко визначити, за 

якими ознаками здійснювати оцінювання. 
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У зв’язку з цим доцільно  використовувати ще одне поняття - «ознаки». Це 

прикмети, показники, за якими аудитор перевіряє фінансову звітність і робить 

висновок, чи відповідає вона встановленим вимогам. 

За кожною певною ознакою перевірки оцінювання здійснюється згідно з 

критеріями, що відповідають їй. Тому аудиторська перевірка фінансової звітності 

має здійснюватися через оцінювання її за певними ознаками і критеріями, що 

відповідають їй.  

Завдання до теми 

Завдання 1 

Фірма К обрала вас аудитором перший раз. Контракт із попереднім 

аудитором був припинений унаслідок несвоєчасного подання висновку. 

У фірми є два незалежні підрозділи. Перший та головний офіс розміщені в 

одному місці. Перший підрозділ виробляє опалювальні системи для офісів, заводів 

та ін. Усі роботи виконуються на замовлення споживачів. Другий підрозділ 

розташований за 250 км від першого та виробляє побутову електротехніку. 

У кожному підрозділі працює свій бухгалтер. Звіт про прибутки і збитки та 

баланс підготовлюються окремо, потім у головному офісі складається 

консолідована звітність. В останні роки перший підрозділ став дуже прибутковим, 

тоді як рентабельність другого знизилась. Рада директорів займається пошуком 

покупців для другого підрозділу. Якщо їх не знайдуть, то він буде закритий. 

Менеджери першого підрозділу вирізняються високим професіоналізмом та 

мають добру репутацію. Директори сподіваються підняти курс акцій 

підприємства, оголошуючи результати діяльності за цим підрозділом раніше, ніж 

це зроблять конкуренти. Тому вони бажають, щоб аудиторський висновок за 

бухгалтерською звітністю було підготовлено якомога раніше. Вони не приховують 

комерційної інформації і вже сповістили деяких журналістів, які висвічують аналіз 

бізнесу, що очікують зростання прибутку за поточний рік за першим підрозділом 

порівняно з минулим роком щонайменше на 30 %. 
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Потрібно перелічити індикатори ризику і способи  їх можливого подолання. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте загальнонаукові та специфічні методи і прийоми 

аудиту. 

2. Назвіть критерії та ознаки оцінювання аудитором фінансової 

(бухгалтерської) звітності.  

3. Охарактеризуйте процес проведення аудиторської вибірки. 

Література: [1, с. 18; 3, с. 5; 6, с. 5]. 

 

Практична робота № 4 

     Тема.   Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок. 

Мета: ознайомитись з  методикою розрахунку аудиторського ризику та 

суттєвої помилки.  

Короткі теоретичні відомості 

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Аудитор 

повинен чітко розуміти, у чому полягає аудиторський ризик, його суть, складові, 

як його визначити і його максимально допустимий рівень. Це дуже важлива 

проблема, оскільки від розв’язання її залежить:  

 згода аудитора на проведення перевірки фінансової звітності або 

відмова від неї;  

 складання плану перевірки фінансової звітності та визначення її 

строків; вибір напрямів, підходів, методів і прийомів аудиторської перевірки. 

Про актуальність оцінювання аудиторського ризику свідчить той факт, що 

цьому питанню приділяється увага принаймні в шести діючих на сьогодні 

міжнародних нормативах аудиту. Аудиторський ризик являє собою побоювання 

того, що аудитор може висловити невідповідну думку про фінансову звітність, яка 

має суттєво недостовірну інформацію. Для того щоб усвідомити й оцінити 
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вирішальне значення визначення аудиторського ризику для належного виконання 

ним своїх професійних обов’язків, з найменшою вірогідністю допущення помилок 

або неточностей у роботі, забезпечення найбільшої ефективності перевірки 

звернемося до історичних етапів розвитку аудиту і професії аудитора. Дуже 

важливим питанням для аудитора є методика визначення величини аудиторського 

ризику. Зазначимо, що єдиної такої методики немає. Вона зазвичай розробляється 

кожною аудиторською фірмою або окремим аудитором відповідно до умов 

конкретної перевірки.  

Завдання до теми 

Завдання 1 

Основна мета аудиту — перевірка бухгалтерської звітності для вираження 

думки щодо її результатів. Ця перевірка вимагає застосування певних прийомів і 

методів. 

Виходячи з вищезгаданого, пояснити, навіщо аудитор виконує такі процедури: 

1) оцінює систему внутрішнього контролю; 

2) перевіряє систему ведення облікових записів; 

3) перевіряє документи на предмет дозволу на здійснення відображених 

операцій; 

4) шукає підтвердження (доказу окремих положень); 

5) виконує тести на відповідність і по суті. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте суть аудиторського ризику.  

2. Охарактеризуйте  поняття власного ризику.  

3. Охарактеризуйте поняття ризику контролю.  

4. Охарактеризуйте ризик невиявлення.  

5. Охарактеризуйте методику визначення аудиторського ризику.  

6. Охарактеризуйте суттєвість (матеріальність) помилки в аудиті.  

7. Охарактеризуйте поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них. 
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Література: [1, с. 25; 2, с. 21]. 

 

Практична робота № 5 

Тема.  Планування, стадії та процедури аудиту 

Мета: ознайомлення з порядком складання плану аудиту та застосуванням 

аудиторських процедур. 

Короткі теоретичні відомості 

Планування — це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до 

особливостей, періоду, а також часу проведення аудиту. Під час планування 

аудитор розробляє план та програму аудиту. Метою планування, як визначено в 

згаданому нормативі, є звернення уваги аудитора на найважливіші напрями 

аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. 

Після проведення попередніх переговорів з обраним підприємством-клієнтом 

та укладення договору на проведення аудиту аудитор повинен розпочати процес 

планування майбутньої перевірки.  

У Міжнародному нормативі аудиту 200 «Мета і загальні принципи аудиту 

фінансової звітності» підкреслюється, що аудитор повинен планувати свою роботу 

так, щоб мати можливість своєчасно провести ефективний аудит. Під час 

планування аудитору слід дотримуватись низки принципів, які б забезпечили 

належне планування. 

Проводячи підготовку планування процесу аудиту, аудитор повинен: 

сформувати розуміння про бізнес клієнта, загальні напрямки та специфіку 

діяльності; отримати уявлення про системи обліку і внутрішнього контролю і 

ступінь їх надійності; оцінити загальний аудиторський ризик і визначити межу 

суттєвості помилок, які можуть бути виявлені в процесі аудиту; визначити 

кількість необхідних аудиторських процедур, період їх виконання та виконавців, 

можливість залучення експертів; забезпечити координацію виконання планів, їх 

контроль, узгодженість із підприємством, передбачити можливість внесення змін. 
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Завдання до теми 

Завдання 1 

Існують чотири групи даних, що доводять правильність облікових показників: 

1) інвентаризаційні описи обсягів незавершеного виробництва, отримані під 

час фактичного огляду; 

2) журнали-ордери і первинні документи за рахунком 23 «Виробництво»; 

3) журнали-ордери і первинні документи за рахунком 26 «Готова продукція»; 

4) доказ точності обліку запасів, отриманий у результаті проведеної у фірмі 

інвентаризації, на якій був присутній аудитор. 

Потрібно визначити ступінь надійності наведених доказів. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте необхідність планування аудиторської перевірки.  

2. Опишіть порядок розроблення плану та програми аудиту.  

3. Назвіть етапи аудиторської перевірки та охарактеризуйте їх суть.  

4. Назвіть процедури аудиту і їх види. 

Література: [1, с. 32; 2, с. 23; 3, с. 5]. 

 

Практична робота № 6 

     Тема.  Робочі документи аудитора 

Мета: ознайомлення із завданням документування процесу аудиту.  

Короткі теоретичні відомості 

Порядок аудиторської перевірки та її результати мають бути документально 

оформлені. З проблемою ведення робочих документів аудитор стикається з першої 

аудиторської перевірки. Належна організація аудиту, забезпечення можливості 

контролю роботи аудитора, поліпшення її якості вимагають глибокого 

дослідження цієї проблеми. 

Важливість питання, що розглядається, пов’язане з низкою інших причин. 

Значні труднощі пов’язані з відсутністю не тільки в Україні, а й за межами єдиних 
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загальноприйнятих стандартів ведення аудиторських документів, складу, форми, 

структури та їх змісту. 

В Україні проблема ускладнюється відсутністю в аудиторів достатнього 

досвіду складання документів під час перевірки підприємств з урахуванням 

конкретних умов їхньої діяльності, ситуації, що склалася. 

Зарубіжні аудиторські фірми до ведення робочих документів аудитора 

підходять індивідуально. Такі документи є конфіденційними. Методика ведення їх 

становить комерційну таємницю аудиторської фірми. Отже, досвід їхньої роботи 

важкодоступний. 

Завдання до теми 

Завдання 1 

Існують документи, які отримані з таких джерел: 

1) від третіх осіб; 

2) від клієнтів на підставі зовнішних даних; 

3) від клієнтів на підставі внутрішніх даних; 

4) зібрані аудитором на підставі бухгалтерських записів фірми-клієнта. 

Оцінити ці докази з погляду їх надійності. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте необхідність документування роботи аудитора. 

2. Вкажіть мету і завдання документування аудиту.  

3. Вкажіть вимоги до ведення робочих документів.  

4. Охарактеризуйте аудиторське досьє.  

5. Охарактеризуйте класифікацію робочих документів аудитора. 

Література: [1, с. 37; 2, с. 32; 7, с. 165; 8, с. 198]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема.  Аудиторський звіт та висновок 

Мета: вивчення порядку обліку запасів у бюджетній організації. 
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Короткі теоретичні відомості 

       Аудиторський звіт (Audit report) — звіт, який готується аудитором за 

результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Однак в економічній 

літературі під назвою аудиторського звіту розуміють два, дуже близькі, але 

водночас і відмінні аудиторські документи — звіт і висновок. Аудиторський звіт 

— це ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються 

угодою між аудитором і підприємством — замовником аудиту. Як уже 

зазначалося, аудиторський висновок має певну структуру та оформлення. У 

міжнародній практиці обов’язковими вимогами є посилання на те, що висновок 

складено незалежними аудиторами, а зміст висновків містить обов’язкові 

відповіді на основні питання.  

Завдання до теми 

Завдання 1 

Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. 

Потрібно визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90 %. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте поняття аудиторського звіту і його структуру.  

2. Охарактеризуйте аудиторські висновки та вкажіть їх види.  

3. Назвіть вимоги до аудиторського висновку.  

4. Вкажіть інші типи звітів аудитора.  

5. Охарактеризуйте події після дати балансу.  

6. Охарактеризуйте проведення аналізу фінансової звітності. 

Література: [1, с. 47; 2, с. 25; 4, с. 25; 5, с. 28]. 

 

Практична робота № 8 

Тема.  Аудит окремих специфічних циклів та рахунків 

Мета: ознайомлення з порядком проведення аудиту окремих специфічних 

циклів та рахунків.  



 

18 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ефективним способом перевірки є класифікація операцій клієнта за циклами 

відповідної діяльності. У різних компаніях число та послідовність циклів різні, але 

є цикли, спільні для всіх підприємств. Перевірка по циклах охоплює і ту 

діяльність, яка формально не відображена в бухгалтерському обліку (вибір 

постачальників, прийняття замовлення, наймання працівників та ін.). 

Основними циклами, на прикладі яких у літературі розглядають застосування 

аудиторських програм, є цикл отримання доходів та реалізації продукції (робіт, 

послуг), цикл закупівлі та витрат та цикл виробництва. 

Фінансово-інвестиційний цикл поєднує всі попередні цикли. 

Завдання до теми 

Завдання 1 

Аудитор, з котрим було укладено договір на довгострокове обслуговування, 

не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: 

якщо робота не буде оплачена, він не розпочне бухгалтерської звітності за 

поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне 

значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе 

одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор 

отримає всю оплату за два роки. 

Визначити, яка проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він 

вирішить проводити перевірку на таких умовах. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте поняття циклів ділової активності підприємства в 

аудиті.  

2. Охарактеризуйте аудит процесу виробництва, собівартості та 

реалізації продукції.  

3. Охарактеризуйте аудит основних засобів і нематеріальних активів.  

4. Охарактеризуйте аудит запасів.  
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5. Охарактеризуйте аудит грошових коштів.  

6. Охарактеризуйте аудит рахунків дебіторів, кредиторів, капіталу та 

розрахунків з бюджетом.  

7. Охарактеризуйте аудит фінансових результатів.  

8. Аудит інших видів активів і пасивів підприємства в зарубіжних 

країнах. 

Література: [1, с.52; 2, с. 39; 5, с. 29; 6, с. 27 ]. 
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2 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1.Термін «аудит» означає: 

a)   слухати; 

b)   говорити; 

c)   підтверджувати; 

d)   класифікувати. 

2. Аудиторську перевірку здійснює: 

a) податковий інспектор; 

b) ревізор; 

c) незалежний спеціаліст; 

d) бухгалтер. 

3. Підвищення значення професії аудитора спостерігається: 

a) у період середньовіччя; 

b) інтенсивного розвитку промисловості; 

c) інтенсивного розвитку сільського господарства; 

d) інтенсивного розвитку промисловості і торгівлі. 

4. Внутрішній аудит здійснюється: 

a) незалежними аудиторами; 

b) державними аудиторами; 

c) аудиторами – працівниками підприємства, що перевіряється; 

d) внутрішніми і зовнішніми аудиторами. 

5. Зовнішній аудит здійснюється: 

a) незалежними аудиторами; 

b) державними аудиторами; 

c) аудиторами – працівниками підприємства, що перевіряється; 

d) внутрішніми і зовнішніми аудиторами. 
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6. Внутрішній аудитор підпорядковується: 

a) Міжнародній федерації бухгалтерів; 

b) керівництву підприємства; 

c) керівнику аудиторської фірми; 

d) головному бухгалтеру підприємства. 

7. Питання пов’язані з аудитом у Франції регулює: 

a) Міжнародна федерація бухгалтерів; 

b) міністерство юстиції; 

c) аудиторська палата Франції; 

d) департамент з аудиту. 

8. З якого року згідно із законодавством Німеччини усі компанії мають 

проводити обов’язковий аудит: 

a) 1931; 

b) 1941; 

c) 1951; 

d) 1961. 

9. У США сформувались наступні напрямки розвитку аудиторської професії: 

a) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори; 

b) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори, 

внутрішньогосподарські аудитори, присяжні бухгалтери; 

c) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори, присяжні 

бухгалтери; 

d) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори, 

внутрішньогосподарські аудитори. 

10. Які компанії Великобританії повинні надавати свої річні звіти для 

перевірки аудиторам: 

a) тільки великі; 

b) великі і середні; 
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c) середні і малі; 

d) всі без винятку. 

11. Що визначають аудиторські стандарти: 

a) загальний підхід до визначення та проведення аудиту, масштаб аудиторської 

перевірки; 

b) активізація роботи, статистичні розрахунки; 

c) види звітів аудиторів, питання методології; 

d) немає правильної відповіді. 

12. В чому полягає значення стандартів: 

a) забезпечувати високу якість аудиторської перевірки, допомагати клієнтам 

зрозуміти процес аудиторської перевірки; 

b) забезпечувати зв'язок окремих елементів аудиторського процесу, обмежувати 

контроль з боку держави; 

c) забезпечувати особисту безпеку аудитора; забезпечувати діяльність аудитора; 

d) немає правильної відповіді. 

13. Хто займається розробкою професійних вимог на міжнародному рівні: 

a) Міжнародна Федерація бухгалтерів; 

b) Аудиторська палата України; 

c) Міжнародний союз аудиторів. 

d) немає правильної відповіді. 

14. Яка мета міжнародних аудиторських стандартів: 

a) сприяють розвитку аудиту в тих країнах, де рівень професіоналізму нижчий 

за загальносвітовий; 

b) уніфікація підходу до аудиту в міжнародному масштабі; 

c) правильної відповіді немає. 

15. Аудит історичної фінансової інформації – це завдання з надання: 

a) високого рівня впевненості; 

b) середнього рівня впевненості; 
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c) низького рівня впевненості; 

d) свій варіант відповіді. 

16. Міжнародні стандарти проведення аудиту містять: 

a) стандарти проведення аудиту та норми аудиту; 

b) стандарти проведення супутніх послуг та внутрішньофірмових стандартів; 

c) стандарти проведення аудиту. 

d) немає правильної відповіді. 

17. До огляду фінансових звітів відносять: 

a) стандарти проведення аудиту; 

b) стандарти із надання супутніх послуг; 

c) правильної відповіді немає; 

d) немає правильної відповіді. 

18. Хто займається розробкою внутрішньофірмових стандартів аудиту в 

Україні: 

a) Аудиторська палата України; 

b) Міжнародна організація бухгалтерів, Міжнародний комітет з аудиту; 

c) Міністерство фінансів, Держстандарт; 

d) немає правильної відповіді. 

19. Якими мають бути аудиторські стандарти: 

a) короткими та лаконічними; 

b) докладними та обставинними; 

c) правильної відповіді немає. 

20.Приклад прогнозної інформації у вигляді окремих показників: 

a) прогнозний баланс; 

b) прогнозний звіт про фінансові результати; 

c) прогнозний звіт про власний капітал; 

d) оцінювання впровадження нового продукту. 
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21. Довіра до служби внутрішнього контролю забезпечується наступними 

параметрами: 

a) професіоналізмом внутрішніх аудиторів; 

b) доступністю і впевненістю доказів; 

c) повнотою розкриття інформації; 

d) усе перелічене.  

22. Аудиторський ризик, який пов’язаний із підприємницькою діяльністю 

клієнта, що перебуває під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, – це: 

a) ризик контролю; 

b) властивий ризик; 

c) ризик не виявлення; 

d) нема правильної відповіді. 

23. Невпевненість в тому, що суттєва недостовірна інформація буде виявлена 

і своєчасно попереджена системою внутрішнього контролю, – це: 

a) властивий ризик; 

b) ризик не виявлення; 

c) ризик контролю; 

d) немає правильної відповіді. 

24. Чи може аудитор повністю довіряти системам обліку і внутрішнього 

контролю підприємства: 

a) так; 

b) ні; 

c) в окремих випадках; 

d) немає правильної відповіді. 

25. Помилки, які призводять до перекручення звітних даних, відносять до: 

a) суттєвих; 

b) шахрайства; 

c) несуттєвих; 
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d) нема правильної відповіді. 

26. Навмисне неправильне відображення і подання  даних з боку клієнта – 

це: 

a) суттєві помилки; 

b) фальсифікація; 

c) шахрайство; 

d) нема правильної відповіді. 

27. Неправильне оцінювання активів та методів їх списання, навмисний 

пропуск або приховування результативних записів, – це: 

a) фальсифікація; 

b) суттєві помилки; 

c) шахрайство; 

d) немає правильної відповіді. 

28. Аудитор ніколи не повинен виключати ймовірність невиявлення помилок, 

неякісних вихідних даних: 

a) так; 

b) ні; 

c) в окремих випадках; 

d) нема правильної відповіді. 

29. Загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх 

професійних обов’язків – це: 

a) інструкції; 

b) нормативи (стандарти); 

c) закони; 

d) положення. 

30. Які з наведених значень ризику контролю (РК) неможливі: 

a) РК=1; 

b) РК=0;   
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c) РК=0,5; 

d) РК=0,7. 

31. Тести, які проводяться для отримання аудиторських доказів стосовно 

належної організації системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю – 

це: 

a) тести на суттєвість; 

b) тести контролю; 

c) оцінювання внутрішнього контролю; 

d) оцінювання ризику контролю. 

32. Поточне планування роботи аудиторської фірми включає: 

a) розробку бізнес-плану на поточний рік;  

b) планування конкретної аудиторської перевірки; 

c) розробку плану роботи аудиторської фірми на три роки; 

d) власний варіант відповіді. 

33. Чи доцільно під час складання плану аудиторської фірми визначення 

рівня суттєвості: 

a) ні; 

b) так;  

c) в окремих випадках; 

d) за рішенням керівництва аудиторської фірми. 

34. Менеджер аудиторської фірми: 

a) відповідає за поточні відносини з клієнтом; 

b) розробляє робочі документи; 

c) відповідає за поточні відносини з клієнтом та розробляє робочі документи;  

d) виконує перевірку. 

35. Партнер аудиторської фірми: 

a) несе загальну відповідальність; 

b) приймає рішення щодо аудиторського висновку; 
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c) розв’язує найбільш складні завдання; 

d) несе загальну відповідальність, приймає рішення щодо аудиторського 

висновку, вирішує найбільш складні завдання. 

36. Асистент аудиторської фірми: 

a) виконує завдання  аудитора;  

b) складає програми; 

c) розробляє робочі документи; 

d) виконує перевірку. 

37. Зміст робочої документації є: 

a) залежним від завдань замовника; 

b) предметом професійного судження; 

c) залежить від вказівок керівництва аудиторської фірми; 

d) залежить від рекомендацій вищого органу. 

38. Для постійного клієнта постійними робочими документами є: 

a) банківські документи; 

b) касові документи; 

c) статутні документи; 

d) інформація про прибутки і збитки. 

39. Робочі документи аудитора: 

a) можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта; 

b) не можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта; 

c) можуть використовуватись як заміна фінансової документації клієнта.; 

d) залежать від рішення замовника. 

40. Робочі документи аудитора призначені для: 

a) дотримання вимог Кодексу професійної етики аудиторів; 

b) поточного контролю і спостереження за процедурами контролю якості 

послуг, що надаються; 

c) забезпечення обґрунтування висновку аудитора; 
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d) документального засвідчення незалежності аудитора. 

41. Робочі документи містять: 

a) тільки якісну інформацію; 

b) тільки якісну інформацію (результати опитувань, перелік опитаних 

працівників тощо); 

c) кількісну і якісну інформацію; 

d) тільки помилкову інформацію. 

a) 42. Завдання з аудиту фінансової звітності, підготовленої до засад, що 

відрізняються від МСБО, відносяться до : 

b) завдання з огляду фінансової звітності; 

c) завдання з надання впевненості; 

d) стратегічний аудит; 

e) аудит спеціального призначення. 

43. Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження 

адміністрації, надається під час: 

a) огляді річної фінансової звітності; 

b) аудиті фінансової звітності; 

c) огляді квартальної фінансової звітності; 

d) підготовці фінансової інформації. 

44. Ніякої впевненості не висловлюється аудитором під час: 

a) аудиті фінансової звітності; 

b) огляді фінансової звітності; 

c) наданні консультаційних послуг; 

d) правильної відповіді немає. 

45. Помірний рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження 

адміністрації, надається під час: 

a) огляді фінансової звітності; 

b) виконанні погоджених процедур; 
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c) підготовці фінансової інформації; 

d) аудиті фінансової звітності. 

46. До завдань з надання обґрунтованої впевненості належать: 

a) огляд фінансової звітності; 

b) аудит фінансової звітності; 

c) підготовка фінансової інформації; 

d) консультаційні послуги. 

47. Під час здійснення аудиту фінансової звітності аудитор надає: 

a) обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень; 

b) обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень; 

c) обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень; 

d) обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень. 

48. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність не 

включає відповідальність за: 

a) точність та достовірність даних звітності; 

b) впровадження системи внутрішнього контролю; 

c) розробку облікових оцінок; 

d) вибір та застосування облікової політики. 

49. Під час оцінювання результатів фінансової діяльності, відображених у 

звітності, аудитор повинен дослідити: 

a) застосування прогнозів, бюджетів та аналіз відхилень; 

b) облік справедливої вартості; 

c) подальші події або зміни у галузі. 

50. Перевіряючи фінансові звіти на кінець періоду, аудитор визначає, чи 

узгоджуються вони з: 

a) первинними обліковими записами; 

b) регістрами синтетичного обліку; 

c) податковою звітністю. 
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3  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

(лекцій – 14 год; практичних – 16  год; форма контролю – залік) 

Вид контролю Максимальний бал на 

навчальну дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(кількість змістових 

модулів, не більше трьох 

на семестр) 

Лекції усіх змістових модулів 

відвідування 

конспект 

8 

2  

0,1 

 10  

Поточний та підсумковий контроль усіх змістових модулів 

опитування 

контрольні роботи (2) 

тести  

реферати 

наукові статті 

тези 

10 

10 

10 

5 

10 

10 

0,5 

 55  

Робота студентів на практичних заняттях 

відвідування  

наявність конспекту 

практичних  занять 

активність студента на 

практичних  заняттях  

15 

10 

 

10 

0,4 

 35  

Усього: 100  
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах»  для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»  освітнього ступеня 

«Бакалавр» 
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ВИТЯГ 

з протоколу  № 

засідання кафедри  обліку і фінансів  від              2019 р. 

 

СЛУХАЛИ: старшого викладача кафедри обліку і фінансів  Авраменко О.І. 

про методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» для студентів денної та заочної форм 

навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

УХВАЛИЛИ: методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»  

рекомендувати до внутрішнього видання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри обліку і фінансів,  

к.е.н., доц.                                                        В.І. Глухова  

Секретар                                                                  Л.М. Крот  
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни 

«Аудит у зарубіжних країнах» для студентів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

Дані рекомендації складені у відповідності з навчальною програмою курсу 

«Аудит у зарубіжних країнах» і відображають всі питання з тем, що виносяться на 

опрацювання. Індивідуальні завдання щодо  практичних занять містять елементи 

творчого підходу при вивченні даної дисципліни та повинні сприяти кращому 

засвоєнню знань щодо вивчення обліку у бюджетних установах.  

Вважаю за доцільне видання методичних рекомендацій для внутрішнього 

користування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. каф. обліку і фінансів, 

к.е.н., доц.                                                                В.І.Глухова 
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ВИТЯГ 

з протоколу  № 

засідання методичної ради  

факультету економіки та управління 

від «___»___________2019 р. 

 

СЛУХАЛИ: старшого викладача кафедри  обліку і фінансів Авраменко О.І. 

про методичні рекомендації щодо  виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» для студентів денної та заочної форм  

навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

УХВАЛИЛИ: методичні рекомендації щодо  виконання практичних робіт  

з навчальної дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»  

рекомендувати до внутрішнього видання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної ради 

факультету, проф.                                                А. Б. Почтовюк 

   

 


