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6.14. Подальші події 

6.15. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання 

6.16. Пояснення управлінського персоналу 
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7.2. Методика аудиту установчих документів 

7.3. Методика аудиту грошових та розрахункових операцій 

7.3.1. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операцій 

7.3.2. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки рахунків у банках 

7.3.3. Способи аудиту збереження і використання грошових коштів 

7.3.4. Методика аудиту дебіторської заборгованості 

7.3.5. Методика документування аудиту грошових коштів 

http://finance.mnau.edu.ua


http://finance.mnau.edu.ua 

7.3.6. Методика документування аудиту дебіторської заборгованості 

7.4. Методика аудиту основних та інших необоротних активів 

7.4.1. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту необоротних активів 

7.4.2. Законність дотримання класифікації необоротних активів 
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необоротних та нематеріальних активів 

7.4.8. Методика аудиту порядку відображення ремонту основних засобів 

7.4.9. Методика аудиту порядку оренди основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів 

7.4.10. Методика аудиту операцій при виникненні гудвілу 

7.4.11. Методика документування аудиту необоротних матеріальних активів 

7.5. Методика аудиту біологічних активів 

7.6. Методика аудиту запасів і витрат діяльності: основного, промислового, допоміжного та інших 

7.6.1. Методика аудиту запасів 

7.6.2. Завдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту запасів 

7.6.3. Методика документування аудиту виробничої діяльності 

7.6.4. Методика аудиту витрат діяльності 

7.7. Методика аудиту продажу готової продукції, товарів (робіт, послуг) 

7.8. Методика аудиту власного капіталу і зобов'язань 

7.8.1. Завдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту капіталу 

7.8.2. Методика аудиту формування і використання власного капіталу 

7.8.3. Завдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту зобов'язань 

7.8.4. Методика аудиту довгострокових зобов'язань 

7.8.5. Методика аудиту поточних зобов'язань 

1. Переведено довгострокові зобов'язання у короткострокові: 

7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобов'язань 
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7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів 
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РОЗДІЛ 8. МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ 
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8.1.4. Зміст фінансової звітності 
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8.4. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки 

фінансових звітів 

8.5. Урахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів 

РОЗДІЛ 9. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ 

9.1. Заключний огляд фінансової звітності 

9.2. Концепція функціонуючого підприємства 

9.3. Відповідальність та дії аудитора до і після підписання аудиторського висновку 

9.4. Запит відповіді від адміністрації 

9.5. Особливості взаємовідносин сторін у різних ситуаціях 

9.6. Складання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітності 

9.7. Загальні вимоги до аудиторського висновку 

9.8. Види аудиторських висновків 

9.9. Відмова від аудиторського висновку 

9.10. Основні елементи аудиторського звіту (структура і зміст) 

9.11. Аудиторський висновок під час виконання завдань з аудиту спеціального призначення 

9.12. Аудиторське підтвердження повноти та достовірності балансу об'єкта приватизації 

9.13. Аудит інвентаризації об'єкта приватизації 

РОЗДІЛ 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ 

10.1. Реалізація матеріалів аудиту 

10.2. Повідомлення й інформація з питань аудиторської перевірки вищому управлінському 

персоналу 

 

http://finance.mnau.edu.ua

