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Самостійна робота №1

Тема:  Види аудиту та його відмінність від інших форм контролю
Мета: ознайомитися з видами супутніх до аудиту послуг. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Види і характеристика супутніх аудиту послуг.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 10-14.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с.5-8 .
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с.7-12. 
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 8-15
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.8-12
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 6-8

Питання для самоконтролю:
1 Що включають супутні аудиту послуги?
2 Класифікація послуг за принципом сумісності.
3 Класифікація послуг за змістом.
4 Класифікація послуг за відношенням до атестації.
5 Яких принципів  повинен  дотримуватися  аудитор,  надаючи аудиторські
послуги?

Самостійна робота №2

Тема:  Види аудиту та його відмінність від інших форм контролю
Мета: засвоїти характерні відмінності аудиту від інших форм контролю.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Відмінність аудиту від інших форм контролю.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 10-14.



2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с.5-8 .
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с.7-12. 
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 8-15
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.8-12
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 6-8

Питання для самоконтролю:
1 Охарактеризуйте відмінність аудиту від ревізії.
2 Чим відрізняється аудит від експертизи?

Самостійна робота №3

Тема:  Предмет, метод та об'єкти аудиту
Мета: засвоїти інформацію щодо предмету, методу та об’єктів аудиту.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Предмет і об’єкти аудиту.
2 Метод аудиту.

Індивідуальна робота:
1 Проаналізувати      ситуацію,      визначити    невідповідності

нормативним актам та сформулювати суть невідповідностей.
Ситуація: Аудиторська фірма «Пошук» створена 3 роки тому. З тих пір

вона розширилася, має мережу філій. Фірма надає аудиторські послуги, але,
як  правило,  додатково  організує  консультації  з  питань  оподаткування,
причому  ці  консультації  перевищують  частку  аудиторських  послуг  в
загальній роботі.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с.19-24. 
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с.63-81 .
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с.31-65. 
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 26-30.



5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.29-33
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 21-37

Питання для самоконтролю:
1 Що є предметом аудиторської діяльності?
2 Розкрийте поняття об’єкту аудиту.
3 Як поділяється аудит за об’єктами?
4 Наведіть методи проведення аудиторської перевірки.

Самостійна робота №4

Тема:  Організація та регулювання аудиту в Україні
Мета:  засвоїти  стандарти  аудиту  та  етики  аудиторської  діяльності,
сформулювати уявлення про професійну відповідальність аудиторів.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Стандарти аудиту та етики.
2 Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів.

Індивідуальна робота:
1  На  підставі  наведених  витягів з  проектів  Статуту,  установчого

договору визначити і пояснити , чи мають право зазначені фірми займатись
аудитом (слід посилатися  на відповідні нормативні документи).

Ситуація:  Діяльність  аудиторської  фірми  «Контроль»  передбачає  –
складання аналітичних таблиць; супутні аудиту роботи; рекламну діяльність;
аудит.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 27-29.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 46-54.
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 93-100.
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 63-64.
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.39-59
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 39-67



Питання для самоконтролю:
1 Чи існують загальні принципи аудиторської перевірки за Міжнародними

стандартами аудиту (МСА)? 
2  Що таке професійна етика аудиторської роботи? 
3 Якими є принципи аудиторської етики? 
4 Що таке методологічні принципи аудиту?
5 Охарактеризуйте структуру міжнародних стандартів аудиту.

Самостійна робота №5

Тема:  Організація та регулювання аудиту в Україні
Мета:  засвоїти  інформацію  про  незалежність  аудиторів  та  аудиторських
фірм.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Незалежність аудиторів та аудиторських фірм.

Індивідуальна робота:
1  Проаналізувати      ситуацію,      визначити    невідповідності

нормативним актам та сформулювати суть невідповідностей.
Ситуація:  Аудитор  обговорює  із  своїм  колегою ще  не  оприлюднений

баланс одного із замовників? 
Пояснити,  чи  порушує  аудитор  при  цьому  зобов’язання  збереження

таємниці?

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття)
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 101-109.
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002.
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 65-67.
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.39-59
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 39-67

Питання для самоконтролю:
1 Назвіть фукції професійних організацій аудиторів в Україні.
2 Розкрийте зміст незалежності аудиторів та аудиторських фірм за вимогами

Кодексу етики професійних бухгалтерів.



3 Опишіть сутність принципу незалежності в аудиторській практиці.

Самостійна робота №6

Тема:  Аудиторський ризик, помилки і шахрайство в аудиторській практиці
Мета: ознайомитися з основними видами викривлень інформації та засвоїти
порядок дій аудитора при виявленні помилок і шахрайства.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Поняття помилок і шахрайства.
2 Процедури виявлення помилок і шахрайства.
3 Дії аудиторів у разі виявлення помилок та шахрайства.

Індивідуальна робота:
1   Визначити   ризик   не   виявлення  виходячи з  того, що аудитор

обчислив  внутрішній  ризик  –  0,75,  ризик  контролю  –  0,3  та  планує
скористатися максимальним рівнем загального аудиторського ризику.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 46-50.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. 
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 135-140.
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.82-97
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 67-90

Питання для самоконтролю:
1 Що являє собою шахрайство?
2 Охарактеризуйте класифікацію відхилень у фінансовій звітності.
3 Що являє собою помилка?
4 Наведіть класифікацію помилок.
5 Назвіть процедури з виявлення помилок і шахрайства?
6 Охарактеризуйте процедуру контролю повноти даних.
7 Що має робити аудитор у разі виявлення помилки чи шахрайства?



Самостійна робота №7

Тема:  Аудиторський ризик, помилки і шахрайство в аудиторській практиці
Мета:  систематизувати  знання  з  дослідження  аудитором  можливих
порушень.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Дослідження аудитором можливих порушень.
2 Золоті правила аудитора.

Індивідуальна робота:
1 Проаналізувати     ситуацію,     визначити   невідповідності нормативним

актам та сформулювати суть невідповідностей.
Ситуація: Під час проведення аудиторської перевірки один із працівників

клієнта, натякав аудиторові про факти шахрайства на підприємстві; інший,
скаржився аудиторові з тієї ж причини.

Пояснити,  чи  може  аудитор  ці  обставини  сприймати  як  свідчення  про
можливість того, що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок
шахрайства?

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття)
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. 
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 141-145.
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. 
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.82-97
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 67-90

Питання для самоконтролю:
1 Назвіть «золоті правила аудитора».
2 Яка послідовність дослідження аудитором можливих порушень у клієнта?

Самостійна робота №8

Тема:  Планування аудиту та аудиторські процедури
Мета:  систематизувати  знання  про  можливі  фактори,  що  впливають  на
формування загального плану.



Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Фактори, які впливають на формування загального плану.

Індивідуальна робота:
1  Проаналізувати      ситуацію,      визначити     невідповідності

нормативним актам та сформулювати суть невідповідностей.
Ситуація:  Страхова компанія  запропонувала  аудиторській  фірмі стати її
аудитором.  Однак серед  персоналу цієї  фірми немає фахівців  зі  страхової
діяльності.

Пояснити, чи може фірма прийняти дану пропозицію?

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 31. 
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 136.
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 170-172
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 125
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.118-136
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 67-90

Питання для самоконтролю:
1 Яка роль планування в проведенні аудиту?
2 Розкрийте значення плану і програми аудиту в процесі планування.
3 Назвіть основні фактори, які впливають на загальний план?
4 Наведіть зовнішні фактори впливу на середовище внутрішнього контролю?
6 Як впливає оцінка ризику контролю на вибір методики і обсягу аудиту?

Самостійна робота №9

Тема:  Планування аудиту та аудиторські процедури
Мета: засвоїти класифікацію аудиторських процедур.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Суть та класифікація аудиторських процедур.

Література:



1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 33-34, 41-45.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 144-150, 73-84..
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 59-65.
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 72-85
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.118-136
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 67-90

Питання для самоконтролю:
1 Суть аудиторських процедур.
2 Класифікація процедур аудиту.
3 Наведіть основні методи аналітичних процедур.
4 Назвіть цілі аналітичних процедур.
5 Що являють собою аналітичні процедури по суті?
6 Охарактеризуйте вибіркову перевірку.

Самостійна робота №10

Тема:  Аудиторські докази
Мета: засвоїти особливості одержання аудиторських доказів.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.
2 Процедури отримання аудиторських доказів.
3 Оцінка якості роботи аудитора.

Індивідуальна робота:
1 Проаналізувати      ситуацію,      визначити     невідповідності

нормативним актам та сформулювати суть невідповідностей.
Ситуація:  Головний  аудитор  доручив  асистенту  скласти  список

документів, які необхідно запросити у клієнта для перевірки. Побоюючись
нарікань  про  некомпетентність,  асистент  аудитора  склав  чималенький
перелік документів за принципом – чим більше, тим краще, не зважаючи на
їх доречність та достовірність.

Чи впливає кількість отриманих документів на достатність та 
відповідність аудиторських доказів?

Література:



1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 35-40.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 182-195.
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 215-240. 
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 137-149.
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.123-130
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 136-151

Питання для самоконтролю:
1 Як визначають поняття і сутність аудиторських доказів?  
2 Якими є види аудиторських доказів? Охарактеризуйте їх.  
3 Чи існує класифікаційна характеристика аудиторських доказів? 
4 Які методи та прийоми аудиту застосовують під час отримання 
аудиторських 
доказів? Охарактеризуйте їх. 
5 Чи існують аналітичні процедури в аудиторській роботі? 

Самостійна робота №11

Тема:  Документальне оформлення аудиту
Мета: усвідомити значення аудиторського висновку.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Призначення та основні елементи аудиторського висновку.

Індивідуальна робота:
  1    Оцінити     наведену     ситуацію;   визначити,    який    вид

аудиторського висновку може бути складено за її наслідками та визначити
вплив  обставин  виявлених  аудитором  у  ході  перевірки  на  зміст
аудиторського висновку.

Ситуація:  У ході перевірки мало місце суттєве обмеження її  обсягу,  в
результаті  чого  аудитор  не  отримав  необхідних доказів.  Крім  того,  проти
підприємства  порушено судову  справу  з  приводу  невиконання  договірних
зобов’язань  перед  постачальником.  Розмір  компенсації  збитків  за  позовом
може суттєво вплинути на фінансовий стан клієнта.

Література:



1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 69-81.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 205-215.
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с.252-261. 
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 174-182.
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.183-200
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 237-255

Питання для самоконтролю:
1  Яке призначення та основні елементи аудиторського висновку? 
2 За якими видами класифікують аудиторські висновки? Яка їх 
характеристика? 
3  Що таке  умовно-позитивний висновок?  Наведіть  приклад   і  поясніть,  у

якому випадку він дається. 
4  Кому дається негативний висновок і чому? Чи дається відмовний висновок
і в якому випадку? 

Самостійна робота №12

Тема:  Документальне оформлення аудиту
Мета:  засвоїти  особливості  впливу  виявлених  відхилень  на  фінансову
звітність.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1  Підсумкова  оцінка  суттєвості  виявлених  відхилень  та  їх  впливу  на
фінансову звітність.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с. 81.
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. –  с. 215-218.
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с. 261-264.



4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  с. 183-184.
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.183-200
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 237-255

Питання для самоконтролю:
1  Як проводиться підсумкова оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх

впливу на фінансову звітність підприємства? 
2 Що можна сказати про події після дати балансу? 
3 Що таке безперервність діяльності підприємства? 

Самостійна робота №13

Тема:  Аудит в комп’ютерному середовищі
Мета: засвоїти особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Методика проведення аудиту в умовах електронної обробки даних.

Література:
1 Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і
доповнене  –  К.:  Тов.  «Знання»,  КОО,  2001.  –  363  с.  –  (Вища освіта  ХХІ
століття), с
2  Гончарук  Я.А.,  Рудницький  В.С.  Аудит:  Видання  2-ге,  перероблене  та
доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. 
3  Кулаковська  Л.П.,  Піча  Ю.В.  Основи  аудиту:  навчальний  посібник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти.  –  Львів:  Піча  Ю.В.;  К.:
«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – с.396-415. 
4 Мултанівська Т., Горєва М. Аудит у схемах і таблицях/Ред.. Я. Кавторєва. –
Х.: Фактор, 2009. –  
5 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. –
К: Центр учбової літератури, 2011. – с.94-97
6  В.В.  Рядська,  Я.В.  Петраков  Аудит.  Навчальний  посібник.  –  К:  Центр
учбової літератури, 2008. – с. 237-255

Питання для самоконтролю:
1 Які ви знаєте комп'ютерні методи та програмні засоби аудиту? 
2 Який  ступінь  впливу  наявності  системи  КОД  на  процес  вивчення
аудитором системи обліку клієнта? 
3 Яке основне завдання експерта з оцінки системи КОД у клієнта?
4 У яких випадках підвищується ризик аудитора в умовах КОД у клієнта?
5 У яких випадках можливе зниження ризику аудитора в умовах КОД у 
клієнта?



6 Що повинен виявити аудитор при оцінці середовища КОД у клієнта?
7 Яким чином забезпечується актуальність даних в системі КОД?
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