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РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності 

2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності  в Україні  

3. 
Особливості зарубіжного досвіду проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності 

4. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок 

5. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення  

6. Аудиторська фірма та надання аудиторських послуг 

7. Особливості планування аудиту управлінської діяльності 

8. Методологія аудиту управлінської діяльності 

9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

10. Документальне оформлення результатів аудиту 

11. Система внутрішнього контролю і аудиту 

12. 
Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів управлінської 

діяльності 

13. Аудит персоналу як ключовий аспект в оцінюванні управлінської діяльності 

14. Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства 

15. 
Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1) Професійна незалежність аудитора від суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, 

забезпечується етичним принципом: 

а) чесність; 

б) незалежність; 

в) компетентність; 

г) конфіденційність. 

 

2) Етичний принцип, який встановлює, що аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або 

розкривати інформацію: 

а) чесність; 

б) незалежність; 

в) компетентність; 

г) конфіденційність. 

 

3) Етичний принцип, який встановлює, що аудиторам необхідно здійснювати аудиторську перевірку з 

професійною майстерністю: 

а) чесність; 

б) незалежність; 

в) компетентність; 



г) конфіденційність. 

 

4) Етичний принцип, який встановлює, що аудитор має бути чесним та об'єктивним на всіх етапах 

роботи і висловлювати об'єктивну думку про 

об'єкт дослідження: 

а) чесність; 

б) незалежність; 

в) компетентність; 

г) конфіденційність. 

 

5) Застосування положень Кодексу етики аудиторів сприяє: 

а) поліпшенню якості проведення аудиту; 

б) підвищенню престижу аудиторської професії; 

в) а і б; 

г) немає правильної відповіді. 

 

6) Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на 

підставі будь-яких форм власності, називається: 

а) аудитор; 

б) аудиторська фірма; 

в) суб'єкт аудиторської діяльності; 

г) Спілка аудиторів України. 

 

7. Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудиторська 

фірма не має права: 

а) отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету 

перевірки; 

б) залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю; 

в) накладати фінансові санкції; 

г) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей. 

 

8. Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалежність вимагає 

а) незалежності думки 

б) незалежності поведінки 

в) незалежності аудитора 

г) відповіді а) і б) правильні 

 

9. Чи мають право аудиторські фірми займатись якою-небудь іншою 

підприємницькою діяльністю: 

а) ні; 

б) так; 

в) мають, якщо це обумовлено статутом 

г) мають, якщо АПУ дає на це дозвіл 

 

10. Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 

видається терміном на: 

а) один рік; 

б) п’ять років; 

в) десять років; 

г) три роки. 

 

11. Методи аудиторської перевірки - це: 

а) організація перевірки документів і записів; 



б) система прийомів і способів, що використовуються для одержання 

аудиторських доказів; 

в) система прийомів і способів бухгалтерського обліку; 

г) немає правильної відповіді. 

 

12.Право на отримання сертифіката мають особи, які: 

а) мають вишу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої 

визнається в Україні; 

б) необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського 

права; 

в) досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора. бухгалтера, 

юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора; 

г) усі відповіді вірні. 

 

13.Аудитор несе відповідальність за якісне проведення аудиту та контроль: 

а) властивого ризику; 

б) відносного ризику; 

в) ризику контролю; 

г) ризику невиявлення помилок. 

 

14.Управління аудиторською діяльністю в Україні здійснюється 

а ) Міністерством Фінансів України; 

б) ДКЦБФР; 

в) Верховною Радою України; 

г) Аудиторською палатою України, Спілкою аудиторів. 

 

15.Підставою для здійснення аудиту є: 

а) лист-запит замовника; 

б) лист-ствердження аудитора; 

в) договір на проведення аудиту; 

г) всі варіанти правильні 

 

16.Які види висновків передбачені відповідним нормативом Аудиторської 

палати України? 

а) безумовний, умовний, негативний, відмова у висновку; 

б) позитивний, позитивний з попередженням, позитивний з усунутими 

розходженнями, негативний, відмова у висновку; 

в) безумовно позитивний, умовно позитивний, негативний, відмова від 

висновку; 

г) позитивний, самий позитивний, негативний. 

 

17. Який вид аудиторського висновку дається при наявності суттєвих порушень у застосуванні 

нормативно-правової бази у сфері обліку: 

а) позитивний без обмежень; 

б) позитивний з обмеженнями (обмежений); 

в) негативний; 

г) відмова у висновку. 

 

18. Формування показників фінансової звітності підприємства аудитор перевіряє зіставленням з 

даними: 

а) статистичного обліку; 

б) податкового обліку; 

в) бухгалтерського обліку; 



г) управлінського обліку. 

 

19. При взаємній перевірці перевіряють: 

а) однакові за своїм характером документи та облікові дані; 

б) правильність здійснених виправлень в документах; 

в) різні документи, що відображають взаємопов’язані господарські операції; 

г) достовірність відображених в документах господарських операцій. 

 

20. Для того щоб перевірити чи своєчасно працівники з’являються на 

робочому місці і залишають його необхідно: 

а) провести контрольний хронометраж часу; 

б) перевірити первинні документи з обліку праці і виконаних робіт; 

в) провести опитування працівників; 

г) здійснити контрольну атестацію працівників 

 

21. Для якого виду аудиторської діяльності рівень відповідальності 

аудитора за свою роботу найнижчий? 

а ) аудит фінансової звітності; 

б) консультація; 

в) оглядова перевірка; 

г) бухгалтерське супроводження. 

 

22.Для внутрішнього аудитора сертифікація: 

а ) не проводиться; 

б) не є обов’язковою; 

в) обов’язкова; 

г) немає правильної відповіді. 

 

23.При плануванні внутрішнього аудиту оформлюють 

а) договір; 

б) план і програму аудиторської перевірки; 

в) лист-зобов’язання; 

г) акт виконання аудиторських робіт. 

 

24. Форма і зміст плану внутрішнього аудиту залежить від: 

а) конкретних методик і технологій, застосовуваних аудитором; 

б) величини помилки; 

в) наявності ознак шахрайства; 

г) кількості працівників підприємства. 

 

25. Асистентів аудиторів потрібно поінформувати про: 

а)відповідальність і мету процедури перевірки, котру вони повинні виконати; 

б)обов’язки і права; 

в)роботу, яку вони повинні обов’язково виконати; 

г)коло проблем, про які вони повинні відзвітувати аудитору. 

 

26. В якій формі можуть надаватись аудиторські послуги? 

а) аудиторської перевірки, експертизи, консультації; 

б) аналізу фінансово-господарської діяльності; 

в) консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу 

фінансово-господарської діяльності; 

г) всі відповіді правильні. 

 



27. Аудит відрізняється від супутніх послуг: 

а) рівнем впевненості аудитора; 

б) кількістю необхідних аудиторських доказів; 

в) характером аудиторських процедур; 

г) усе перелічене. 

 

28. Аудит або аудиторська послуга, що надається аудиторською фірмою 

(аудитором) за рішенням господарюючого суб'єкта, – це: 

а) внутрішній аудит; 

б) зовнішній аудит; 

в) обов'язковий аудит; 

г) ініціативний аудит. 

 

29. Договір – це: 

а)документ, в якому висвітлені питання проведення аудиту; 

б)нормативно-правовий документ, де описано права, обов’язки сторін; 

в)документ, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником і 

виконавцем про проведення аудиторської перевірки; 

г)документ, що містить пропозиції для проведення аудиту. 

 

30. Основні види послуг аудиторських фірм включають: 

а) ведення бухгалтерського обліку; 

б) відновлення бухгалтерського обліку; 

в) організацію бухгалтерського обліку; 

г) правильні відповіді «а» і «б» 

 

31. До послуг контролю відносяться послуги: 

а) з перевірки документів ; 

б) з контролю обліку та складання звітності; 

в) з контролю нарахування та сплати податків; 

г) всі відповіді правильні. 

 

32. При наданні аудиторських послуг економічний суб’єкт несе відповідальність за: 

а) недотримання діючого законодавства; 

б) неповноту і юридичне оформлення документів, що надаються; 

в) обмеження можливості виконання аудиторською фірмою своїх обов’язків; 

г) всі відповіді правильні. 

 

33.До послуг дії відносяться такі послуги: 

а) зі складання документів; 

б) з перевірки документів; 

в) з обліку документів; 

г) з передачі документів. 

 

34.Послуги аудиторських фірм – це: 

а) послуги, які аудитори, керуючись чинним законодавством, можуть надавати 

клієнтам, окрім проведення аудиту; 

б) послуги, які аудиторські фірми, керуючись міжнародним законодавством, 

можуть надавати своїм клієнтам; 

в) послуги, що надаються аудиторами, включно з проведенням аудиту; 

г) правильної відповіді немає. 

 

35.Які вимоги висуваються до послуг аудиторських фірм, крім спеціальних: 



а) облікові вимоги; 

б) загальні професійні вимоги; 

в) вимоги на складання фінансової звітності; 

г) консультаційні вимоги. 

 

36. Підтверджувальний аудит – це  

37. Основні ознаки системно-орієнтованого аудиту –  

38. Аудит, що базується на ризику - це 
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