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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 

З виконання контрольної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський 
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Варіант контрольної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський 

контроль» обирається відповідно до порядкового номера у списку 
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Варіант Теоретичні 

питання 

Практичне 

завдання 

1 1, 34, 67, 100 1, 11 А) 

2 2, 35, 68, 101 2, 11 Б) 

3 3, 36, 69, 102 3, 11 В) 

4 4, 37, 70, 103 4, 11 А) 

5 5, 38, 71, 104 5, 11 Б) 

6 6, 39, 72, 105 6, 11 В) 

7 7, 40, 73, 106 7, 11 А) 

8 8, 41, 74, 107 8, 11 Б) 

9 9, 42, 75, 108 9, 11 В) 

10 10, 43, 76, 109 10, 11 А) 

11 11, 44, 77, 110 1, 11 Б) 

12 12, 45, 78, 111 2, 11 В) 

13 13, 46, 79, 112 3, 11 А) 

14 14, 47, 80, 113 4, 11 Б) 

15 15, 48, 81, 114 5, 11 В) 

16 16, 49, 82, 115 6, 11 А) 

17 17, 50, 83, 116 7, 11 Б) 

18 18, 51, 84, 117 8, 11 В) 

19 19, 52, 85, 118 9, 11 А) 

20 20, 53, 86, 119 10, 11 Б) 

21 21, 54, 87, 120 1, 11 В) 

22 22, 55, 88, 121 2, 11 А) 

23 23, 56, 89, 122 3, 11 Б) 

24 24, 57, 90, 123 4, 11 В) 

25 25, 58, 91, 124 5, 11 А) 

26 26, 59, 92, 125 6, 11  Б) 

27 27, 60,93, 126 7, 11 В) 

28 28, 61, 94, 127 8, 11 А) 

29 29, 62, 94, 128 9, 11 Б) 

30 30, 63, 96, 129 10, 11 В) 

31 31, 64, 97, 130 1, 11 А) 

32 32, 65, 98, 131 2, 11 Б) 

33 33, 66, 99, 132 3, 11 В) 



 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ДЛЯ  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ “ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ”. 

 

1. Контроль в системі управління. 

2. Сутність фінансово-господарського контролю. 

3. Класифікація господарського контролю: ознаки класифікації та 

визначення кожного виду контролю. 

4. Завдання фінансово-господарського контролю в умовах ринкової 

економіки. 

5. Історія розвитку та реформування  системи внутрішньогосподарського 

контролю.  

6. Передумови та принципи здійснення фінансово-господарського 

контролю. 

7. Правові засади організації та проведення внутрішньогосподарського 

контролю. 

8. Види і форми фінансово-господарського контролю. 

9. Попередній, поточний та наступний контроль на підприємстві. 

10. Порівняльна характеристика формального і реального контролю. 

11. Оперативний та підсумковий контроль на підприємствах, в установах 

та організаціях. 

12. Документальний контроль та його прийоми. 

13. Фактичний контроль та його прийоми. 

14. Взаємна перевірка здійснення операцій та її роль в процесі 

внутрішньогосподарського контролю. 

15. Інвентаризація, її види  та роль в процесі внутрішньогосподарського 

контролю. 

16. Предмет і об’єкти внутрішньогосподарського контролю. 

17. Методи внутрішньогосподарського контролю. 

18. Мета та завдання внутрішньогосподарського контролю. 

19. Принципи здійснення внутрішньогосподарського контролю. 

20. Сутність та різновиди фактичного і документального контролю. 

21. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю. 

22. Взаємозв’язок предмета, об’єкта і суб’єкта внутрішньогосподарського 

контролю. 

23. Організація співпраці суб’єктів внутрішньогосподарського контролю з 

суб’єктами зовнішнього контролю фінансово-господарської діяльності. 

24. Ревізійна комісія підприємства та її функції. 

25. Спостережна рада господарського товариства та її функції. 

26. Служба внутрішнього аудиту як суб’єкт внутрішньогосподарського 

контролю. 

27. Адміністративний контроль на підприємстві, його суб’єкти та їх 

функції. 

28. Бухгалтерський внутрішньогосподарський контроль та його контрольні 

функції. 



29. Права і обов’язки суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. 

30. Відповідальність суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. 

31. Сутність, значення та види планування внутрішньогосподарського 

контролю. 

32. Передпланова підготовка внутрішньогосподарського контролю. 

33. Поточне (оперативне) планування контрольних процедур. 

34. Етапи (стадії) здійснення внутрішньогосподарського контролю. 

35. Організаційно-підготовча стадія (етап) контрольно-ревізійного 

процесу. 

36. Основна стадія (етап) контрольно-ревізійного процесу. 

37. Узагальнення результатів перевірок в системі 

внутрішньогосподарського контролю. 

38. Прийняття рішень за результатами внутрішньогосподарських 

перевірок. 

39. Технологія внутрішньогосподарського контролю. 

40. Кадрове забезпечення контрольної діяльності. 

41. Інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю. 

42. Контроль в умовах таємниці, захист інформації від контролюючих 

органів. 

43. Організація звітування суб’єктів внутрішньогосподарського контролю 

на підприємстві. 

44. Організація перевірок виконання прийнятих рішень за результатами 

внутрішньогосподарського контролю. 

45. Характеристика типових порушень при внутрішньогосподарському 

контролі активів підприємства. 

46. Характеристика типових порушень при внутрішньогосподарському 

контролі пасивів підприємства. 

47. Завдання, джерела та напрямки контролю активів підприємства. 

48. Методика контролю збереження та використання матеріальних 

виробничих ресурсів. 

49. Організаційні аспекти контролю використання матеріальних ресурсів. 

50. Контроль та класифікація відхилень, їх оцінка в процесі виробництва. 

Напрямки оцінки відхилень. 

51. Організація і методика контролю витрат праці та заробітної плати. 

52.  Внутрішній контроль і оцінка діяльності робітників. 

53. Роль, значення і зміст Плану заходів по скороченню виробничих і 

невиробничих витрат  робочого часу. 

54. Контроль використання засобів праці на підприємствах. 

55. Організація контролю грошових коштів та фінансових інвестицій. 

56. Методика проведення контролю грошових коштів в касі та рахунках в 

банках. 

57. Організація внутрішньогосподарського контролю фінансових 

інвестицій. 



58. Організація і методика контролю дебіторської заборгованості за товари 

роботи послуги, контроль формування і використання резерву 

сумнівних боргів. 

59. Внутрішньогосподарський контроль іншої дебіторської заборгованості. 

60. Особливості контролю збереження та використання енергії, палива, 

запасних частин та малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

61. Організація внутрішньогосподарського контролю за матеріальною 

відповідальністю: види і форми матеріальної відповідальності,  види 

збитків підприємства. 

62.  Санкція як міра покарання при порушеннях в бухгалтерському обліку: 

її сутність,  види та відмінності від інших видів покарань (наприклад: 

пені). 

63. Внутрішньогосподарський контроль формування власного капіталу та 

розрахунків із засновниками. 

64. Контроль нерозподілених прибутків (непокритих збитків). 

65. Внутрішньогосподарський контроль додаткового капіталу. 

66. Організація і методика контролю зобов’язань перед банками. 

67.  Організація і методика контролю зобов’язань перед постачальниками 

та підрядниками. 

68. Організація і методика контролю зобов’язань перед бюджетом та 

позабюджетними фондами. 

69. Організація і методика контролю зобов’язань перед працівниками 

підприємства. 

70. Оцінка виконання обов’язків працівниками в системі 

внутрішньогосподарського контролю. 

71. Організація і методика контролю зобов’язань перед іншими 

кредиторами. 

72. Завдання, об’єкти, джерела та напрямки контролю витрат і доходів. 

73. Контроль формування фінансових результатів. 

74. Особливості контролю витрат і доходів від операційної діяльності. 

75. Особливості контролю витрат і доходів від фінансової та інвестиційної 

діяльності. 

76. Особливості контролю витрат і доходів від надзвичайних подій. 

77. Внутрішньогосподарський контроль процесу заготівель, аналіз 

поставок як засіб внутрішньогосподарського контролю. Р оль і 

значення контрольного придбання. 

78. Внутрішньогосподарський контроль процесу виробництва та 

собівартості продукції. 

79. Процедура оцінки виконання плану по собівартості. 

80. Внутрішньогосподарський контроль процесу збуту та собівартості 

реалізованої продукції. 

81. Особливості контролю витрат та діяльності допоміжних і 

обслуговуючих виробництв (підрозділів) підприємства. 

82. Особливості контролю загально-виробничих та адміністративних 

витрат. 



83. Завдання, джерела, методика та техніка перевірки дотримання 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємстві. 

84. Організація і методика контролю статутної діяльності підприємства. 

85. Організація і методика контролю стану бухгалтерського обліку та 

звітності підприємства. 

86. Контроль стану оперативного обліку на підприємстві. 

87. Організація і методика контролю стану податкового обліку та звітності. 

88. Оперативний контроль фінансового стану підприємства. 

89. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарського контролю на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

90. Система внутрішнього контролю та її складові. 

91. Визначення та роль внутрішнього аудиту на підприємстві, його 

відмінність від внутрішньогосподарського контролю.  

92. Види внутрішнього аудиту, об’єкти, функції та завдання. 

93. Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів та його представництво в 

Україні. 

94. Стандарти внутрішнього аудиту їх використання в практиці 

внутрішнього аудиту.  

95. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів.  

96. Відомче регулювання внутрішнього аудиту.  

97. Внутріфірмове регулювання діяльності внутрішніх аудиторів. 

98. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту на 

підприємстві.  

99. Повноваження та обов’язки служби внутрішнього аудиту.  

100. Підпорядкованість та звітність.  

101. Положення про службу внутрішнього аудиту: зміст, структура, 

значення 

102. Зміст основних етапів проведення внутрішнього аудиту.  

103. Функції та види робочих документів внутрішнього аудитора.  

104. Порядок оформлення робочих документів внутрішнім аудитором.  

105. Порядок зберігання робочих документів внутрішнього аудитора та їх 

значення в роботі підприємства. 

106. Визначення мети та завдань об’єкта аудиторського контролю.  

107. Оцінка суттєвих ризиків діяльності внутрішнього аудитора. 

108. Ризики підприємницької діяльності як об’єкт внутрішнього контролю.  

109. Методи прийоми внутрішнього аудиту.  

110. Збирання інформації внутрішнім аудитором: особливості, методика, її 

використання в подальшій діяльності підприємства.  

111. Аналіз та оцінка інформації в системі внутрішньогосподарського 

контролю.  

112. Контроль за виконанням аудиторського завдання.  

113. Зміст операційного аудиту, його мета та завдання.  

114. Документування наслідків операційного аудиту.  

115. Зміст стратегічного аудиту, його мета і завдання.  



116. Обсяг відповідальності внутрішніх аудиторів при прийнятті завдань 

стратегічного аудиту. 

117. Внутрішній аудит управління активами та прибутковістю 

підприємства. 

118. Внутрішній аудит управління власним капіталом підприємства.  

119. Процедура складання звіту внутрішніх аудиторів.  

120. Зміст, значення та види внутрішньогосподарської звітності. 

121. Порядок подання та затвердження звіту внутрішніх аудиторів.  

122. Моніторинг наслідків внутрішнього аудиту.  

123. Періодична відомча звітність внутрішніх аудиторів.  

124. Докази достовірності внутрішньогосподарської звітності. 

125. Процедура контролю внутрішньогосподарської звітності. 

126. Відносини наглядового органу підприємства та служби внутрішнього 

аудиту. 

127. Відносини відомчого наглядового органу та служби внутрішнього 

аудиту. 

128. Внутрішньогосподарський контроль процесу грошових надходженнь 

підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку? 

129. Внутрішньогосподарський контроль процесу визначення прибутку, 

сутність прибутку підприємства його складові та їх характеристика. У 

чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та 

бухгалтерським обліками? 

130. Внутрішньогосподарський контроль   нормування оборотних коштів. 

Склад власних джерел за нормування оборотних коштів. 

131. Оцінка в процесі внутрішньогосподарського контролю за 

ефективністю використання підприємством кредитних ресурсів. 

132. Аналіз в процесі внутрішньогосподарського контролю економічного 

потенціалу підприємства. 



 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
Завдання 1.  

Ви є внутрішнім аудитором компанії, акції якої продаються на біржі. 

Необхідно описати питання, які ви повинні врахувати, плануючи аудит за рік, 

що закінчився 31 січня 2005 р. 

Під час недавніх відвідин компанії ви отримали наступну інформацію: 

(i) Управлінські звіти за 10 місяців до 30 листопада 2004 року показують 

реалізацію в $ 130 мільйонів і прибутку до оподаткування в $ 4 млн. 

Передбачте, що реалізація і прибуток нагромаджуються рівномірно протягом 

року. На кінець року, що закінчився 31 січня 2003 року реалізація склала $ 

110 млн, а прибуток до оподаткування — $ 8 млн. 

 

(ii) Компанія налагодила нову комп’ютеризовану систему контролю 

запасів, яка діє з 1 липня 2003 р. Система контролю запасів реєструє рух та 

поточну кількість запасів, компанія пропонує:  

— використовувати дані комп'ютера з метою оцінки запасів на кінець 

року,  

— не проводити інвентаризацію запасів в кінці року.  

(iii) Вам відомо, що відносно надійності продуктів компанії виникли деякі 

проблеми, які надалі привели до того, що клієнти подали на компанію в суд, 

а деякі клієнти відмовилися платити. 

(iv) Зростання реалізації за 10 місяців до 30 листопада 2004 року в порівнянні 

з минулими роками було досягнутий шляхом залучення нових клієнтів і 

шляхом пропозиції продовженого кредиту. Згідно нових умов тривалості 

кредиту — три місяці, замість одного, як було в компанії ухвалено раніше. В 

результаті цієї зміни термін дебіторських заборгованостей зріс від 1,6 до 4,1 

місяців.  

(v) Головний службовець по фінансовій частині і керівник по закупівлях 

були звільнені з роботи 15 серпня. Був призначений тимчасовий керівник по 

закупівлях, проте, до кінця року 31 січня 2005 р. призначення нового 

головного службовця по фінансовій частині не очікується. Головний 

бухгалтер буде відповідати за складання фінансових звітів для аудиту. 

Вам потрібно: 

а) привести причини, чому важливо, щоб внутрішні аудитори планували 

свою роботу; 

б) описати питання, які ви повинні врахувати, плануючи аудит, і подальші 

дії, які ви зробите відносно подробиць приведених в пунктах (i) по (v) вище; 

в) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування відділу 

внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві.  

 

 

 



Завдання 2.  

 

Ви є старшим відповідальним за внутрішній аудит великої приватної 

компанії «Котгрейв Дістрібютерс». Молодий співробітник вашої 

аудиторської групи попросив вас розповісти про процедури контролю, які ви 

чекаєте побачити в системі дебіторських заборгованостей компанії. Компанія 

«Котгрейв Дістрібютерс» закуповує товари у виробників і продає їх 

постачальникам. У компанії є один склад, куди поступає продукція від 

постачальника, зберігається і далі відправляється покупцям. Ясно, що 

необхідно мати достатній персонал для здійснення строгого внутрішнього 

контролю над системою дебіторських заборгованостей. Книга дебіторських 

заборгованостей компанії зберігається в комп'ютері, і вона інтегрована з 

системою безперервного обліку запасів, так що після відправки покупцю 

товар відразу ж вилучається із списку запасів.  

Вам відомо, що в системі дебіторських заборгованостей і отриманні 

грошових коштів від постачальника беруть участь наступні відділи і особи: 

 а) відділ продажів; 

 б) кредитний контролер; 

 в) касир; 

 г) відділ відправок. 

Всі продажі здійснюються в кредит; за готівку торг не ведеться.  

Вам відомо, що в систему дебіторських заборгованостей входять наступні 

документи: 

 а) замовлення на покупку покупця; 

 б) замовлення на продаж; 

 г) сповіщення про відправку; 

 д) рахунок-фактура продажів; 

 е) кредитове авізо; 

 ж) журнал продажів; 

 з) книга дебіторських заборгованостей; 

 д) сповіщення про переказ грошей; 

 л) відомість, що відправляється покупцю.  

Молодий співробітник вашої аудиторської групи задав вам нижче 

перераховані питання: 

Від вас вимагається описати процедури контролю, які повинні: 

а) забезпечити відправку товарів тільки санкціонованим покупцям, а саме 

тим: 

i) які вислали компанії замовлення; 

iі) які зможуть сплатити ці товари (ці борги не стануть безнадійними); 

б) забезпечити негайне отримання грошових коштів від покупців і їхню 

точну реєстрацію в облікових документах компанії; 

в) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування відділу 

внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві.  
 

 



Завдання 3.  

Був випущений Міжнародний Стандарт по Аудиту 610 «Розгляд 

роботи внутрішнього аудиту». 

Ваша фірма є зовнішнім аудитором зареєстрованої на біржі компанії 

«Сайтхил Супермаркетс». Компанія складається з головного офісу, 

центрального складу і великої кількості супермаркетів, в яких продаються 

продукти харчування рядовим покупцям. Старший фінансист компанії 

запропонував зменшити оплату за аудит, якщо ваша фірма буде готова 

більшою мірою спиратися на роботу відділу внутрішнього аудиту.  

Старший фінансист пояснив, що в обов'язки відділу внутрішнього 

аудиту входить: 

а) перевіряти і надавати звіт по ефективності внутрішнього контролю 

шляхом збереження описів облікових систем компанії і оцінки ефективності 

контролю в цих системах. Даються рекомендації по удосконаленню 

контролю і оцінюються запропоновані зміни в контролі; 

б) перевірка роботи і надійності комп'ютерних систем. Відділ 

використовує техніку проведення аудиту за допомогою комп'ютера, куди 

входять «перевірочні дані» і аудиторське програмне забезпечення 

(комп'ютерні програми по аудиту). Особлива увага надається контролю над 

доступом в комп'ютер і перевірки оплати постачальникам, виплати заробітної 

платні, а також отриманню грошових коштів в супермаркетах; 

в) відвідини центрального складу для перевірки роботи систем і 

ефективності контролю. Процедури перевіряються під час періодичних 

інвентаризацій;  

г) відвідини супермаркетів. Усі супермаркети відвідуються принаймні 

один раз у рік, частіше відвідуються великі супермаркети і ті, в яких були 

виявлені серйозні слабкі сторони. В супермаркетах внутрішні аудитори 

перевіряють ефективність контролю і виконують інвентаризацію грошових 

коштів, а також перевіряють інвентаризацію запасів.  

Старший фінансист сказав, що відділ внутрішнього аудиту з радістю 

перегляне графік проведення своїх робіт з тим, щоб привести його у 

відповідність з графіком роботи аудитора. Результати роботи внутрішнього 

аудитора можуть доповідатись безпосередньо зовнішньому аудитору. 

В частині (а) питання при розгляді ефективності відділу внутрішнього аудиту 

вам потрібно врахувати чинники, які указують на незалежність і 

компетентність співробітників відділу внутрішнього аудиту, умови їхньої 

звітності і ступінь упровадження їхніх рекомендацій.  

В частині (б) питання ви повинні вирішити, до якого ступеня ви можете 

покластися на роботу внутрішніх аудиторів і або скоротити, або зовсім 

скасувати певні аспекти аудиторської роботи, вашою фірмою, що 

виконується. Скорочення аудиторської роботи приведе до скорочення витрат 

на виконання аудиту і, таким чином, дозволить скоротити оплату послуг з 

аудиту.  

Вам потрібно:  



а) описати питання, які ви розглянете на стадії планування за оцінкою 

ефективності роботи відділу внутрішнього аудиту; 

б) розглянути пропозицію старшого фінансиста, а саме до якого ступеня 

ви можете покластися на роботу внутрішніх аудиторів і, таким чином, 

скоротити обсяг своєї аудиторської роботи по наступних аспектах: 

(i) запис облікових систем і оцінка ефективності записаного контролю; 

(ii) виконання перевірки контролю; 

(iii) виконання незалежних процедур по перевірці активів і зобов'язань в 

балансовому звіті; 

(iv) аудит комп'ютерних систем, включаючи використання техніки 

проведення аудиту за допомогою комп'ютера; 

(v) відвідини супермаркетів; 

в) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування 

відділу внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві.  
 

Завдання 4.  

Ваша фірма — зовнішній аудитор компанії Eastfield Distributors, акції 

якої продаються на біржі. Реалізації компанії складають $25 мільйонів, а 

прибуток до оподатковування — 1,7 млн доларів. Керівництво компанії 

знаходиться в головному офісі в Істфілді, а центри з продажу і складуванню 

— у різних частинах країни. Директори вирішили, що компанія досягла 

таких розмірів, що необхідний відділ внутрішнього аудита. Як це робиться 

звичайно, директори попросили вашу фірму про цю послугу, а також про те, 

щоб ваша фірма виступала як офіційний аудитор Річних фінансових звітів 

компанії.  

 

Відповідаючи на питання, ви повинні взяти до уваги: 

(1) Правила професійної поведінки щодо надання послуг внутрішнього 

аудиту компанії Eastfield Distributors. 

(2) Наскільки може ваша компанія покластися на роботу внутрішнього 

аудиту під час проведення офіційного аудиту Eastfield Distributors. 

(3) Необхідні дії для контролю над роботою і звітами персоналу 

внутрішнього аудита: 

— наскільки персонал внутрішнього аудита повинний бути підзвітний 

Eastfield Distributors, хто повинний контролювати їхню роботу; 

— наскільки персонал внутрішнього аудита повинний бути підзвітний 

керуючому чи партнеру зовнішньої аудиторської фірми, і наскільки 

доцільно, щоб цей чи керуючий партнер контролював як персонал 

внутрішнього аудита Eastfield Distributors, так і зовнішній аудит.  

 

Вам потрібно:  

У світлі того, що ваша аудиторська фірма стане внутрішнім аудитором 

Eastfield Distributors: 



а) описати питання, що ви повинні врахувати, і дії, які ви почнете для 

забезпечення того, щоб ваша фірма залишилася незалежною як зовнішній 

аудитор річних фінансових звітів;  

б) описати, які переваги і недоліки для Eastfield Distributors може мати 

той факт, ваша ж фірма буде надавати послуги по внутрішньому аудиту;  

в) описати, які переваги і недоліки для вашої фірми може мати той факт, 

що ваша ж фірма буде надавати послуги Eastfield Distributors по 

внутрішньому аудиту;  

г) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування 

відділу внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві. 

 

Завдання 5.  

Міжнародний стандарт аудита 610 називається “Вивчення внутрішнього 

аудиту”. Нещодавно вас призначили аудитором лістингової компанії “Хайсон 

отельс”, що володіє і керує приблизно 100 готелями. Компанія відкрила 

відділ внутрішнього аудиту, що розташований у головному офісі. 

Контролери регулярно відвідують готелі. У кожнім готелі є комп’ютер, що 

реєструє резервування кімнат і видає рахунки постояльцям.  

Вам потрібно:  

а) перелічити і коротенько описати ту роботу, що має виконати персонал 

відділення внутрішнього аудиту компанії «Хайсон Отельс»; б) описати, які 

фактори ви візьмете до уваги і яку роботу ви зробите, щоб з'ясувати, в якій 

мірі ви можете покладатися на роботу внутрішніх аудиторів; в) припустимо, 

ви вирішили, що на роботу внутрішніх аудиторів можна покладатися. 

Опишіть, як це вплине на вашу аудиторську роботу;  

г) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування відділу 

внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві. 

 

Завдання 6.  

“ЯНІНА” — невелика сімейна компанія, що імпортує вино і займається 

оптовою торгівлею. Компанія, що продає в основному готелям і ресторанам 

на заході Шотландії, показала значний ріст в останні 12 місяців. У даний час 

вона набирає команду з 6 працівників, що мають справу з обробкою 

замовлень на продаж, відправленням, випискою рахунків — фактур і 

прийомом коштів. Ви внутрішній аудитор цієї компанії. 

На недавньому обіді після футбольного матчу ви зустрічаєте Дзвида 

Мерлота — керуючого директора, який повідомляє вам, що збирається 

реструктурувати свій відділ продажів і установити комп'ютеризований облік 

продажів, щоб сприяти контролю над продажами. Містер Мерлот бажає 

забезпечити відповідний внутрішній контроль у той самий час, як відділ 



реорганізується, і комп'ютеризований облік продажів установиться. Він 

попросив вас написати йому основні моменти внутрішнього контролю, що 

ви, як аудитор, очікуєте побачити виконаними. 

Вам потрібно:  
а) розробити пропозиції містеру Мерлоту, у яких перелічити процедури 

контролю, що є на ваш погляд найважливішими для забезпечення функції 

контролю продажів компанії; 

б) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування відділу 

внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві. 

 

Завдання 7. Анкета про внутрішній контроль зарплати 

З анкети внутрішнього контролю були відібрані наступні питання про 

зарплату: 
Анкета внутрішнього контролю: зарплата Так   Немає 

1. Чи завіряє відповідна офіційна особа ставку оплати? 
2. Чи вимагаються письмові повідомлення про 

наймання на роботу і про припинення наймання? 

3. Чи реєструється офіційно робочий час, наприклад, чи 

ведуться картки обліку робочого часу? 

4. Хто-небудь підтверджує ставку оплати, понаднормові 

і розрахунок заробітної плати до відрахування податків 

перед її виплатою? 

5. Чи забезпечує система обліку правильний запис 

витрат на заробітну плату у фінансових записах? 

Вам потрібно:  

а) описати які будуть досягнуті цілі внутрішнього аудиту при виконанні всіх 

пунктів; 

б) описати за допомогою якого аудиторського дослідження можна буде 

перевірити кожну з перерахованих вище процедур контролю і які 

допоможуть знайти будь-яку можливу суттєву помилку; 

в) якими будуть можливі наслідки для компанії у випадку відсутності 

перерахованих вище процедур контролю; 

г) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування відділу 

внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві. 

 

Завдання 8 

Ви внутрішній аудитор компанії і вас попросили запропонувати 

аудиторську роботу, що ви б провели для уточнення кредиторських 

заборгованостей і нарахувань по закупівлях на кінець звітного періоду 

компанії 30 вересня 2009 року. 



Компанія працює на одній території й усю сировину для виробництва 

одержує відділ приймання товарів. При одержанні товарів, вони 

перевіряються на кількість і якість згідно накладної на вантаж і замовлення 

на постачання, завідувач складом оформляє і підписує повідомлення про 

одержання товарів, що складається з декількох частин. Якщо виникають 

якісь проблеми із сировиною, складається примітка про невідповідність, у 

якій описуються подробиці проблем (наприклад, неправильна кількість чи 

ушкоджені товари). Відділ обліку закупівель одержує рахунки-фактури 

закупівель, порівнює їх із замовленнями на постачання і повідомленнями 

про одержання товарів і заносить їх у регістр закупівель. Наприкінці 

кожного місяця здійснюються виплати постачальникам. Регістр закупівель 

ведеться в мікрокомп'ютері. 

Основні різні кредиторські заборгованості і нарахування наприкінці року 

включають: 

а) нарахування по заробітній платі і відповідним податковим виплатам; 

б) підлягаючі оплаті податки з обороту; 

с) нарахування залежні від їх строків, такі як відсотки по позиках і 

овердрафтам, прострочені виплати за телефон, опалення, освітлення. 

 

Більшість заробітних плат робітників виплачується щотижня 

по заборгованості.  

 

Вам потрібно докладно описати аудиторську роботу, що ви 

збираєтесь зробити: а) перевірити звіти постачальників і порівняти 

із залишками в регістрі закупівель; б) уточнити правильність зміни 

звітного періоду для закупівель на кінець року; в) переконатися, що 

різні кредиторські заборгованості і нарахування відображені 

правильно; г) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей 

функціонування відділу внутрішнього аудиту (за його наявності) на 

базовому підприємстві. 

 

Завдання 9.  

Ви внутрішній аудитор компанії. Опишіть основні аспекти роботи, яку 

б ви зробили при аудиті системи заробітної плати компанії. Працівники 

компанії оплачуються згідно з відпрацьованій годин і кількості виробленої 

продукції. Відпрацьований час реєструється в картках обліку робочого часу, 

а кількість виробленої продукції підтверджується бригадиром. Заробітна 

плата виплачується готівкою щоп'ятниці за роботу, виконану за минулий 

тиждень після відрахування прибуткового податку й інших відповідних 

виплат. Призначення працівників виконується директором-розпорядником, а 



відділ кадрів веде реєстраційні записи про працівників і ставки оплати. Касир 

не зв'язаний з відділом заробітних плат. 

У минулому році було виявлено недоліки внутрішнього контролю 

системи заробітних плат компанії. Це дозволяло співробітнику відділу 

заробітних плат шахраювати, реєструючи фіктивних працівників у відомості 

і привласнюючи зарплату. Отже, деякі аудиторські тести повинні бити 

спрямовані на з'ясування того, чи продовжується це шахрайство. 

Проводиться тест на "працівників тільки прийнятих на роботу і 

звільнених", щоб упевнитися що вони не оплачуються до надходження на 

роботу і після звільнення. 

Вам потрібно: 

а) назвати основні види контролю, що повинні існувати в системі 

заробітної плати і пояснити їх задачі; 

б) виходячи з того, що ви вирішили не бути присутнім при виплаті 

заробітної плати, запропонувати інші методи, які можна застосувати для 

перевірки реального існування співробітників; в) описати проведення тесту 

на "працівників тільки зараховані на роботу й звільнених"; г) описати методи 

аналітичного огляду, що ви можете застосувати при аудиті системи 

заробітної плати. Сюди повинні входити будь-які показники, що ви будете 

розраховувати; 

д) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування 

відділу внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві. 

 

Завдання 10.  

Ви внутрішній аудитор компанії "Лентон Электрикл", що займається 

роздрібною торгівлею електротоварами (телевізори, відеомагнітофони, аудіо 

устаткування, аудіо і відео касети). Звітний рік компанії закінчується в 

середу, 30 квітня 2007 року. 

Компанія має комп'ютеризовану систему контролю товарно-

матеріальних запасів, що веде запис кількості товарно-матеріальних запасів і 

не інтегрована з книгою закупівель. Після вивчення системи товарно-

матеріальних запасів і її контролю співробітник відділу внутрішнього аудиту 

вирішив, що для контролю товарно-матеріальних запасів наприкінці року він 

повинний: 

а) перевірити робочу ефективність контролю шляхом відвідування 

однієї з періодичних інвентаризацій 14 квітня для перевірки того, що запаси 

підраховуються точно, і що комп'ютерні записи по запасах правильно 

обновляються у випадку виявлення розбіжностей при підрахунку; 

б) перевірити самостійно кількість запасів по комп'ютерній системі 30 

квітня 2007 року. Ця кількість запасів буде використовуватися при оцінці 

запасів наприкінці року. 

 

У системі контролю запасів: 



а) кожен товар має спеціальний штрих-код, 

б) при одержанні товарів відділ по одержанню товарів сканує штрих-код 

і вводить кількість. Комп'ютер додає їх до запасів. Якщо комп'ютер не може 

прочитати штрих-код, то номер штрих-коду вводиться вручну; 

в) відділ по одержанню товарів складає пронумероване повідомлення 

про отримані товари (ПОТ). Одна копія зберігається в них, а друга додається 

до повідомлення про борги й направляється у відділ обліку покупок; 

г) відділ обліку покупок одержує рахунок-фактуру на покупку. Вони 

перевіряють її по повідомленню, ПОТ і замовленню на покупку. Якщо всі ці 

документи знаходяться в задовільному стані, то рахунок-фактура на покупку 

затверджується керуючим директором. Потім вона переноситься в книгу 

закупівель і на рахунок закупівель у реєстраційний журнал. Рахунки-фактури 

по закупівлях заносяться за алфавітом по назвах постачальників; 

д) при продажі товарів клієнтам сканується штрих-код. Комп'ютер 

віднімає це число з запасів і складає рахунок для клієнта за допомогою цін на 

продукти, зазначені в комп'ютерному файлі даних. Усі покупці платять або 

готівкою, або чеком, або кредитною карткою; 

е) повна інвентаризація товарів наприкінці року не проводиться. 

Інвентаризація проводиться через кожні два тижнів, при цьому здійснюється 

підрахунок приблизно чверті запасів, і кількості порівнюються з кількостями, 

зазначеними в комп'ютері. Усі запаси перераховуються протягом 8-

тижневого періоду; 

ж) виправлення кількості запасів, зазначених у комп'ютері, по 

розбіжностях, виявленим під час інвентаризації запасів, вводяться в систему і 

затверджуються керуючим директором; 

з) система контролю запасів може давати роздруківки кількості будь-

якого виду запасів разом з деталями по одержанню і продажу запасів, 

включаючи дату і час одержання чи продажу запасів.  

Ви відвідали одну з періодичних інвентаризацій запасів, що 

проводилася в понеділок | 14 квітня 2007 року з 6:00 до 8:00 вечора. Було 

підраховано близько 25 % запасів. Магазин був закритий під час підрахунку, 

щоб уникнути помилок, зв'язаних із продажем і звести до мінімуму помилки, 

зв'язані з покупками і наявністю чи відсутністю оформлених документів.  

Вам потрібно: а) під час інвентаризацій запасів 14 квітня 2007 року описати 

процедури, що спонукають компанію гарантувати, що комп'ютеризовані 

записи по запасах лише поправляються на різницю, виявлену при 

інвентаризацій, і що не робляться виправлення по записах запасів, якщо 

різниця виникає в результаті помилки при підрахунку; б) описати процедури 

аудиту для співставлення куплених товарів і наявності оформлених 

документів на 30 квітня 2007 року; в) при перевірці точності кількості 

запасів, зазначених у комп'ютері 30 квітня 2007 року:  

(і) опишіть, яким чином ви виконаєте перевірку того, що всі запаси 

підраховані протягом восьми тижнів наприкінці року;  



(іі) врахуйте розмір і частоту помилок у комп'ютерних даних щодо кількості 

запасів, виявлених під час періодичних інвентаризацій, а також вплив цих 

помилок на точність комп'ютерних кількостей запасів на кінець року. У своїй 

відповіді ви повинні також розглянути випадки, коли комп'ютерна система 

показує негативний залишок запасів; 

г) розглянути ситуацію з урахуванням особливостей функціонування відділу 

внутрішнього аудиту (за його наявності) на базовому підприємстві. 

 

Завдання 11.   

Як ви вважаєте чи ефективно побудована система внутрішнього 

контролю підприємства якщо: 

А) На підприємстві з розгалуженою філіальною структурою у складі 

центральної бухгалтерії був створений відділ внутрішнього аудиту. До 

його завдань входили перевірка фінансово-господарської діяльності 

підрозділів і коректності відображення її результатів в бухгалтерській 

звітності. Керівник цього підрозділу і головний бухгалтер вважали 

головним завданням нової ланки перевірку правильності відображення 

операцій в бухгалтерському обліку. Контролю обґрунтованості дій 

менеджерів не приділялося належної уваги. А грубі помилки керівників 

фінансово-бухгалтерських служб філіалів замовчувалися, оскільки ці 

менеджери адміністративно підкорялися головному бухгалтеру 

підприємства. 

Б)  Крупна російська компанія, створена у формі ВАТ, мала наступні 

характеристики: дуже складна структура акціонерів – перехресне 

(взаємне) володіння акціями основних акціонерів і компанії; 

відсутність явно вираженої концентрації контрольного пакету акцій; 

значне число акціонерів-власників. Компанія була значущою для міста 

підприємством, практично не мала конкурентів в Росії і володіла 

значним політичним лобі, що дозволяє поставити протекціоністський 

бар'єр на шляху імпортної продукції. Служба внутрішнього аудиту 

компанії входила до складу дирекції по персоналу і підкорялася 

безпосередньо заступнику ген директора — директору по персоналу. 

Які недоліки такої організації служби внутрішнього контролю на 

підприємстві? Очевидно, що в умовах, що склалися, загроза зовнішньої 

агресії була мінімальна і на передній план виходили інші завдання: 

моніторинг підтримки сприятливого соціального клімату (як у самій 

компанії, так і у всьому місті); профілактика і запобігання 

розкраданням і комерційному підкупу в середовищі управлінців 

компанії. Підпорядкування служби внутрішнього аудиту директору по 

персоналу дозволяло ефективно вирішувати саме ці завдання.  

В) Порівняно невелика компанія, що працює у сфері виробництва 

поливно-мастильних матеріалів, мала акціонера, що володів більше 

75% акцій. По роду діяльності у підприємства було багато конкурентів, 

і воно постійне взаємодіяло з великим числом комерційних 

посередників — дистриб'юторів і дилерів. Ці чинники визначили 



наступну структуру служби внутрішнього контролю (СВК). Основні 

задачі розподілилися між двома організаційно незалежними один від 

одного підрозділами — службою економічної безпеки (СЕБ) і службою 

внутрішнього контролю (СВК). Обидва підрозділи знаходилися в 

підпорядкуванні у голови ради директорів — основного акціонера. 

Таким чином забезпечувалося незалежне надходження найважливішої 

інформації до власника підприємства. Робота з дилерською мережею в 

компанії була побудована таким чином, що СЕБ постійно одержувала 

дані про стан дебіторської заборгованості дилерів, про дотримання 

комерційними службами самої компанії і дилерами договірної 

дисципліни. А крім того, проводила періодичний комерційний аудит 

дилерів і компаній-кандидатів. СЕБ встановлювала нормативи 

відхилень по ряду важливих позицій (рівень дебіторської 

заборгованості на контрагента, умови поставки товару на консигнацію, 

тобто без передоплати, і ін.), контролювала їх дотримання, мала право 

(і що важливе, регулярно цим правом користувалася) забороняти 

відвантаження товару дилеру, що не виконує угод. СВК проводила 

періодичні перевірки дотримання встановлених правил у сфері збуту і 

постачання менеджерами цих служб, незалежно від СЕБ надавала 

інформацію власнику про виявлені порушення. Які переваги у випадку 

коли СВК діє  за умов змагальності в роботі зі службою економічної 

безпеки для акціонера (власника)?. 

При виконанні завдання обґрунтувати відповідь. 
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