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ВСТУП 

 

Мета вивчення дисципліни  формування у студентів базових системних 

знань із організації діяльності аудиторських фірм,  проведення аудиторських 

перевірок і надання супутніх аудиторських послуг та кваліфіковано складати 

аудиторський висновок згідно з вимогами  МСА.  

Предметом вивчення є теоретичні передумови і механізми реалізації 

елементів, що утворюють систему аудиту у зарубіжних країнах, базуються на 

міжнародному і вітчизняному  досвіді. 

Завдання курсу: 

 вивчення організаційних засад аудиторської діяльності в різних країнах 

світу;  

 опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, 

міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;  

 набуття практичних навичок з організації та планування аудиту; 

виконання комплексу окремих аудиторських процедур; 

 оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

 сутність і значення аудиту в ринкових умовах, сучасні тенденції розвитку 

аудиторської діяльності в зарубіжних країнах; 

 правові та організаційні основи 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:  
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 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 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. 

Види занять з дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах»: лекції, 

семінарські (практичні) заняття, самостійне вивчення окремих тем, 

індивідуальна робота студентів. Контроль знань виконується методом 

проведення модульних контрольних робіт і заліку. 

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Аудит у зарубіжних країнах» місять: теоретичні відомості з кожної теми 

практичного заняття, завдання до тем.        
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1 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

Навчання 

Кількість 

годин 

 (лекц.) 

Кількість 

годин 

СРС 

Кількість 

годин  

(лекц.) 

Кількість 

годин 

СРС 

Суть та предмет аудиту, 

його сфера дії в зарубіжних 

країнах 

1 12 0,5 8 

Організація і структура 

аудиторської діяльності 
1 12 0,5 8 

Методи аудиторської 

перевірки, ознаки та критерії 

оцінювання фінансової 

звітності 

2 12 0,5 8 

Аудиторський ризик та 

аудиторські докази. 

Суттєвість помилок 

2 12 0,5 8 

Планування, стадії та 

процедури аудиту 
2 12 0,5 8 

Робочі документи аудитора 2 12 0,5 8 

Аудиторський звіт та 

висновок 
2  0,5 8 

Аудит окремих специфічних 

циклів та рахунків 
2  0,5 8 

Виконання контрольної 

роботи 
      16 

Усього 14 60 4 80 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах 

1. Суть та значення аудиту. 

2. Виникнення та розвиток аудиту.  

3. Мета і завдання аудиту.  

4. Види аудиту та їх особливості. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 2 Організація і структура аудиторської діяльності 

1. Організація незалежного аудиту у Великобританії, Франції, Німеччині, 

США, Росії та інших країнах. 

2. Створення і організація роботи аудиторської фірми, її структура. 

3. Аудиторські професійні організації.  

4. Атестація аудиторів.  

5. Нормативи аудиту.  

6. Професійні організації аудиторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте організацію незалежного аудиту у Великобританії, 

Франції, Німеччині, США, Росії та інших країнах. 
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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]. 

 

Тема 3 Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії 

оцінювання фінансової звітності 

1. Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту. 

2. Критерії та ознаки оцінювання аудитором фінансової (бухгалтерської) 

звітності.  

3. Аудиторська вибірка. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 4 Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість 

помилок 

1. Суть аудиторського ризику.  

2. Поняття власного ризику.  

3. Поняття ризику контролю.  

4. Ризик невиявлення.  

5. Методика визначення аудиторського ризику.  

6. Суттєвість (матеріальність) помилки в аудиті.  

7. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них. 
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Питання для самоперевірки 

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. 

Література: [1, с. 25; 2,  с. 21]. 

 

Тема 5  Планування, стадії та процедури аудиту 

1. Необхідність планування аудиторської перевірки.  

2. Розроблення плану та програми аудиту.  

3. Етапи аудиторської перевірки та їх суть.  

4. Процедури аудиту і їх види. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 6 Робочі документи аудитора 

1. Необхідність документування роботи аудитора. 

2. Мета і завдання документування аудиту.  

3. Вимоги до ведення робочих документів.  

4. Аудиторське досьє.  

5. Класифікація робочих документів аудитора. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте необхідність документування роботи аудитора. 
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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]. 

 

Тема 7 Аудиторський звіт та висновок 

1. Поняття аудиторського звіту і його структура.  

2. Аудиторські висновки та їх види.  

3. Вимоги до аудиторського висновку.  

4. Інші типи звітів аудитора.  

5. Події після дати балансу.  

6. Аналіз фінансової звітності. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 8 Поняття циклів ділової активності підприємства в аудиті 

1. Аудит процесу виробництва, собівартості та реалізації продукції.  

2. Аудит основних засобів і нематеріальних активів.  

3. Аудит запасів.  

4. Аудит грошових коштів.  

5. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів, капіталу та розрахунків з 

бюджетом.  

6. Аудит фінансових результатів.  
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7. Аудит інших видів активів і пасивів підприємства в зарубіжних країнах. 

Питання для самоперевірки 

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.  

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. 

9. Література: [1, с.52; 2, с. 39; 5, с. 29; 6, с. 27 ]. 
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3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Аудиторські послуги (АП) з проведення перспективного аналізу 

фінансової звітності. 

2. АП з визначення фінансової стабільності підприємства. 

3. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього 

аудиту. 

4. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю 

підприємства. 

5. Залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів та інших 

спеціалістів. 

6. Використання аудитором інформації юриста підприємства-клієнта 

під час аудиторської перевірки. 

7. Планування роботи аудитора та аудиторської фірми. 

8. Контроль якості праці та робочого часу аудитора. 

9. Структура й організація роботи аудиторської фірми в зарубіжних 

країнах. 

10. Зарубіжний досвід підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів 

та вимоги до них. 

11. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів та їх 

діяльність. 

12. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі. 

13. Міжнародні нормативи аудиту, їх значення та застосування. 

14. Особливості аудиту консолідованої звітності. 

15. Оцінювання аудитором подій, що сталися після складання 

фінансової звітності. 

16. Вибіркове дослідження в аудиті. 

17. Аудит процесу виробництва. 

18. Аудитор процесу реалізації. 

19. Аудит процесу постачання та розрахунків із постачальниками. 

20. Аудит запасів підприємства. 
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21. Аудит основних засобів. 

22. Аудит нематеріальних активів. 

23. Аудит грошових коштів. 

24. Аудит дебіторської заборгованості. 

25. Аудит капіталу, власних фондів і резервів. 

26. Аудит фінансових результатів. 

27. Аудит кредиторської заборгованості (довгострокової). 

28. Аудит розрахунків з оплати праці. 

29. Внутрішній контроль і аудит, його структура та порядок виконання. 

30. Концепція діючого підприємства в аудиті. 

31. Відповідальність аудиторів, їх види та суть. 

32. Особливості аудиту в США, Великобританії та Франції 

(порівняльна характеристика). 

33. Особливості аудиту інвестицій підприємств та інвестиційних 

фондів. 

34. Особливості аудиту капітальних вкладень. 

35. Суть і зміст інформаційного і технічного забезпечення аудиторської 

діяльності. 

36. Постулати аудиту. 
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Охарактеризуйте суть та значення аудиту. 

2. Охарактеризуйте виникнення та розвиток аудиту.  

3. Вкажіть мету і завдання аудиту.  

4. Назвіть види аудиту та охарактеризуйте їх особливості. 

5. Охарактеризуйте об’єкти аудиту. 

6. Вкажіть основні види робіт, які зазвичай виконуються внутрішнім 

аудитором. 

7. Охарактеризуйте організацію аудиту в зарубіжних країнах.  

8. Охарактеризуйте  створення і функціонування аудиторських фірм.  

9. Наведіть  приблизну структуру аудиторської фірми. 

10. Охарактеризуйте  аудиторські професійні організації.  

11. Охарактеризуйте атестацію аудиторів.  

12. Охарактеризуйте  нормативи аудиту.  

13. Охарактеризуйте  правила професійної етики аудиторів. 

14. Охарактеризуйте  види аудиторських фірм у зарубіжних країнах. 

15. Охарактеризуйте  загальнонаукові та специфічні методи і прийоми 

аудиту. 

16. Вкажіть  інформацію, яку містить договір на проведення аудиту. 

17. Охарактеризуйте порядок складання  договору на проведення 

аудиту. 

18. Назвіт та охарактеризуйте критерії та ознаки оцінювання аудитором 

фінансової звітності.  

19. Охарактеризуйте  особливості аудиторської вибірки. 

20. Охарактеризуйте методики здійснення вибіркової перевірки. 

21. Охарактеризуйте підходи аудиту у зарубіжних країнах.  

22. Охарактеризуйте  суть аудиторського ризику.  

23. Назвіть та охарактеризувати  складові аудиторського ризику.  

24. Охарактеризуйте  методику визначення аудиторського ризику.  

25. Охарактеризуйте  порядок визначення суттєвості помилок в аудиті.  
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26. Назвіть та охарактеризуйте  аудиторські докази та їх види. 

27. Охарактеризуйте  порядок  складання плану та програми аудиту.  

28. Назвіть та охарактеризуйте  етапи аудиторської перевірки.  

29. Охарактеризуйте принципи, яких під час планування слід 

дотримуватись аудитору.  

30. Назвіть та охарактеризуйте  процедури аудиту та їх види. 

31. Вкажіть мету і завдання документування процесу аудиту.  

32. Назвіть вимоги до ведення робочих документів.  

33. Охарактеризуйте класифікацію робочих документів аудитора. 

34. Охарактеризуйте аудиторський звіт і його структуру.  

35. Охарактеризуйте  види аудиторських доказів. 

36. Назвіть та охарактеризуйте  види аудиторських висновків. 

37. Охарактеризуйте  аудит циклів ділової активності підприємства.  

38. Охарактеризуйте  аудит процесу виробництва, собівартості та 

реалізації продукції.  

39. Охарактеризуйте  порядок проведення аудиту грошових коштів. 

40. Охарактеризуйте  аудит основних засобів та нематеріальних 

активів.  

41. Охарактеризуйте  аудит запасів. 

42.  Охарактеризуйте  порядок проведення аудиту рахунків дебіторів.  

43. Охарактеризуйте  аудит зобов’язань підприємства.  

44. Охарактеризуйте  аудит капіталу.  

45. Охарактеризуйте  аудит розрахунків із бюджетом.  

46. Охарактеризуйте  аудит інших активів та пасивів. 

47. Охарактеризуйте особливості організації проведення аудиту у 

Франції. 

48. Охарактеризуйте особливості організації проведення аудиту у  

Німеччині. 

49. Охарактеризуйте особливості організації проведення аудиту у 

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

на опрацювання. Індивідуальні завдання щодо виконання самостійних робіт 
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