
АУДИТ 

(залік) 

1. Під аудитом розуміють: 

2. У перекладі з латинської термін «аудит» означає: 

3. Батьківщиною аудиту вважають: 

4. Мета незалежного аудиту полягає у: 

5. Аудиторська діяльність в Україні регулюється: 

6. Аудит за обов’язковістю здійснення поділяється на: 

7. Аудит за суб’єктами проведення поділяється на: 

8. Аудит за повторюваністю контрольних дій поділяється на: 

9. Обов’язковий аудит проводиться: 

10. Ініціативний аудит проводиться: 

11. Підставою для здійснення ініціативного аудиту суб’єкта господарювання може бути:  

12. Основним об'єктом аудиту є: 

13. Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні є: 

14. Аудиторська палата України – це: 

15. Аудитором можуть бути визнані: 

16. Фізична особа (громадянин України): 

17. Назвіть практичний досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, 

економіста, асистента (помічника) аудитора для атестації аудитора не менше: 

18. Особа, яка має намір бути аудитором, повинна набути практичного досвіду аудиторської 

діяльності шляхом працевлаштування/стажування у суб’єкта аудиторської діяльності не менше: 

19. Не може бути аудитором: 

20. Теоретичні знання для атестації аудитора підтверджуються за такими напрямами: 

21. Аудитори мають право: 

22. Аудитору забороняється: 

23. Юридична особа, яка провадить виключно аудиторську діяльність та/або надає неаудиторські 

послуги на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», називається: 

24. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами 

та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі не може перевищувати: 

25. Єдиний підхід до методики аудити визначають: 

26. Аудиторові надано можливість самостійно визначати форми і методи аудиту:  

27. Форми і методи проведення аудиторських перевірок визначає: 

28. До основних методичних прийомів фактичного контролю належать:  

29. Методичним прийомом документального контролю є: 

30. Перевірка арифметичної точності первинних документів називається: 

31. Збір інформації у працівників підприємства або за його межами називається: 

32. Для перевірки реальності існування матеріальних активів здійснюється: 

33. Не суцільне спостереження, при якому характеристика усієї сукупності одиниць подається на 

основі результатів обстеження їх деякої частини, відібраної у випадковому порядку називається: 

34. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства, – 

це: 

35. Фінансова звітність підприємства складається на основі даних: 

36. До складу річної фінансової звітності за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

входять: 

37. Особи, які використовують інформацію фінансової звітності для задоволення певних 

інформаційних потреб, називаються: 

38. Користувачами фінансової звітності є: 

39. Перед складанням річної фінансової звітності необхідно здійснити наступні підготовчі 

процедури: 

40. Під аудиторським ризиком розуміють: 

41. Аудиторський ризик обумовлюється: 

42. Модель аудиторського ризику має вигляд: 

43. Складовим елементом моделі аудиторського ризику є: 

44. Ризик того, що регістри бухгалтерського обліку, і відповідно звітність клієнта містять 

недостовірну інформацію називається: 



45. Ризик неефективності внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку клієнта 

називається: 

46. Ризик того, що помилки в бухгалтерському обліку та звітності клієнта не буде виявлено 

аудитором під час проведення перевірки називається: 

47. Безпосередньо від аудитора залежить лише: 

48. На рівень ризику невиявлення впливають: 

49. Ризик невиявлення обчислюється за такою формулою: 

50. Служба внутрішнього аудиту на підприємстві виконує такі функції: 

51. Суб’єктом системи внутрішнього контролю є: 

52. Об’єктом системи внутрішнього контролю є: 

53. Аудиторський процес складається з наступних стадій:  

54. Початкова стадія аудиторського процесу включає в себе: 

55. Дослідна стадія аудиторського процесу включає в себе: 

56. Завершальна стадія аудиторського процесу включає в себе: 

57. Назвіть документ, що засвідчує факт досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською 

фірмою (аудитором) про проведення аудиту: 

58. Основне призначення договору про проведення аудиту фінансової звітності: 

59. Основним критерієм під час прийняття рішення щодо укладання договору про проведення 

аудиту фінансової звітності є: 

60. При укладенні договору про проведення аудиту фінансової звітності організація-клієнт зробила 

аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Які можливі дії керівника 

аудиторської фірми: 

61. Розробка аудитором конкретних заходів стосовно напряму, характеру і витрат часу на 

здійснення перевірки називається: 

62. Результатом планування аудиторської перевірки є: 

63. Під час проведення аудиту аудитор отримує і накопичує для обґрунтування аудиторського 

звіту: 

64. Аудиторські докази – це: 

65. Джерелами аудиторських доказів є: 

66. Чим більше зібрано аудиторських доказів: 

67. Аудиторські докази достовірніші, якщо отримані: 

68. Найбільш надійними під час перевірки є аудиторські докази (свідчення):  

69. Записи аудитора, здійснені ним під час планування, підготовки та проведення перевірок – це: 

70. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

можуть бути у вигляді: 

71. Ненавмисне перекручування фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних 

помилок в облікових записах називається: 

72. У разі виявлення помилок аудитор повинен: 


