
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ 

 

1. Мета аудиту полягає у: 

2. Аудитори України у своїй практиці зобов’язані застосовувати:  

3. Ініціативний аудит дає змогу: 

4. Аудит який проводить суб’єкт аудиторської діяльності за рішенням 

керівника підприємства – це: 

5. Автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та 

надання інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які 

мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні, 

називається: 

6. Розробку внутрішньо фірмових стандартів аудиту здійснює: 

7. Під персоналом аудиторської фірми розуміють: 

8. Суб’єктам аудиторської діяльності слід застосовувати ті процедури 

контролю якості, які: 

9. Перевірка достовірності показників річної бухгалтерської звітності 

здійснювалась помічниками аудитора під його керівництвом. Хто несе 

відповідальність за аудиторський звіт? 

10. До аудиторської фірми з проханням про проведення аудиту звернулось 

підприємство, керівник якого має родинні стосунки з аудитором цієї фірми. 

Чи має право фірма укласти договір? 

11. Фізичною особою, яка несе остаточну відповідальність за аудит є: 

12. Аудит фінансової звітності – це: 

13. До загальної мети аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності 

відноситься: 

14. Методологія аудиту являє собою: 

15. Наведіть методичні прийоми контролю, що застосовуються в аудиті: 

16. Перевірка документів за їх змістом передбачає: 

17. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий 

методичний прийом аудиту: 

18. Згідно МСА аудиторські процедури це: 

19. До складу аналітичних процедур в аудиті не належить: 

20. Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання 

аудиторських процедур: 

21. Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох 

сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – 

це: 

22. Назвіть метод, яким проводиться перевірка касових операцій: 

23. Назвіть прийоми, які використовує аудитор при перевірці своєчасності 

оприбуткування готівки, отриманої з рахунку в банку, та її збереження у 

касі підприємства: 

24. Під час аудиторської перевірки касових операцій використовують наступні 

джерела інформації; 

25. До складу інформаційних джерел при перевірці касових операцій не 

відносять: 

26. При інвентаризації каси виявлено велику нестачу. Аудитор повинен: 



27. Чи необхідно під час аудиту касових операцій організувати проведення 

інвентаризації коштів у касі, якщо вона не проводилась протягом року? 

28. При аудиті зарахування коштів на поточний рахунок слід використовувати 

наступні джерела інформації: 

29. Назвіть джерела інформації, яким необхідно надати перевагу під час 

аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку 

підприємства: 

30. Аудитор повинен віддавати перевагу під час перевірки рахунків клієнта у 

банках таким доказам: 

31. До складу інформаційних джерел при аудиті розрахунків з підзвітними 

особами не відносять: 

32. Наведіть джерело інформації, що не відноситься до розрахункових 

документів? 

33. Аудитор враховує, що виправлення в касових документах? 

34. Якщо контрагент суб’єкта господарювання не відповідає на запити про 

позитивне підтвердження рахунків дебіторської заборгованості, аудитору 

слід: 

35. Аудитор зіставляє дані реєстру обліку розрахунків з постачальниками з 

даними реєстрів обліку касових операцій та операцій на рахунках у банках з 

метою перевірки: 

36. Нормативно-правовим документом, який використовується при аудиті 

достовірності оцінки запасів є: 

37. Якщо проведення інвентаризації запасів досліджується аудитором 

відповідно до нормативних актів України, то це відповідає змісту такого 

методичного прийому аудиту як: 

38. Аудит запасів здійснюють: 

39. Для перевірки реальності існування запасів застосовують: 

40. Задля перевірки умов зберігання готової продукції на складі підприємства 

застосовується такий метод аудиту: 

41. До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять: 

42. До програми аудиту запасів не включається: 

43. Аудитор враховує, що метод оцінки вибуття виробничих запасів 

відображається в: 

44. При перевірці правильності відпуску сировини на виробництво аудитор 

використовує: 

45. При реалізації матеріальних цінностей аудитор перевіряє такий первинний 

документ: 

46. Аудитор визнає правильним списання нестачі запасів за рахунок 

природного убутку в розмірі:  

47. Назвіть прийом контролю який застосовується для перевірки наявності 

товарів на складах: 

48. До якого виду робочих документів слід віднести документи, які 

підтверджують залишки запасів клієнта на дату складання фінансової 

звітності: 

49. Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, 

що на підприємстві більше двох років не проводилася інвентаризація 

матеріальних цінностей, що є недоліком системи: 



50. Проведення інвентаризації дає аудитору можливість переконатись у: 

51. Назвіть випадки, в яких використовують лабораторний аналіз в аудиті: 

52. Нормативно-правовим документом, який використовується при аудиті 

оцінки основних засобів: 

53. Предметом аудиту операцій з необоротними активами є: 

54. До програми аудиту обліку основних засобів не включають: 

55. Назвіть джерело інформації аудиту щодо операцій з руху основних засобів? 

56. Наведіть джерела інформації при аудиті права власності клієнта на 

транспортні засоби: 

57. Наведіть метод фактичного контролю, що застосовується на першому етапі 

перевірки необоротних активів: 

58. Аудитор визнає правильним віднесення витрат на придбання необоротних 

активів на рахунок: 

59. Аудитор визнає правильним формування витрат підприємства, зумовлених 

придбанням основних засобів на рахунку: 

60. Аудитор враховує, що до первісної вартості придбаних основних засобів не 

включаються: 

61. Аудитор вважає, що підприємство має право на податковий кредит по 

основним засобам, що надійшли на підприємство, тільки у випадку: 

62. Аудит нематеріальних активів здійснюється: 

63. Наведіть джерела інформації при аудиті права власності клієнта на 

нематеріальні активи: 

64. Аудитор визнає правильним формування витрат підприємства, зумовлених 

придбанням нематеріальних активів на рахунку: 

65. Узагальнення виявлених відхилень в обліку власного капіталу і 

обґрунтування пропозицій щодо їх усунення, це: 

66. До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці не відносять:  

67. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та 

розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться: 

68. Назвіть завдання, що не належать до комплексу завдань з оплати праці, які 

необхідно перевірити аудитору: 

69. Аудитор враховує, що основним документом про трудову діяльність 

працівника є: 

70. Аудитор враховує, що трудовий договір може бути: 

71. Аудитор враховує, що до фонду оплати праці не входять: 

72. Аудитор враховує, що оплата праці, яка залежить від кількості 

відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину, – це: 

73. Аудитор враховує, що система, під час застосування якої заробіток 

нараховується тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію), – це: 

74. Аудитор враховує, що первинним документом для нарахування заробітної 

плати адміністративного персоналу є:  

75. Аудитор враховує, що підставою для призначення допомоги з тимчасової 

непрацездатності є: 

76. При перевірці своєчасно не виданої заробітної плати аудитор перевіряє чи: 

77. Керівники та інші посадові особи підприємства, що перевіряється, повинні: 



78. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи 

відхилень, передається до: 

79. Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності 

підприємства видати керівнику: 

80. Аудиторський звіт про фінансову звітність клієнта є: 

81. Аудиторський звіт подається: 

82. Вкажіть, як має вчинити аудитор, якщо йому відмовлено у наданні 

додаткової інформації (пояснень) щодо об’єкту перевірки: 

83. Залежно від змісту висловленого судження аудиторська думка поділяється 

на: 

84. Всі аудиторські звіти про фінансову звітність, структура яких відрізняється 

від структури немодифікованого звіту – це: 

85. Не існує такого виду аудиторської думки: 

86. До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з 

керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Назвіть 

вид модифікованої думки, що повинен надати аудитор, якщо існує 

фундаментальна незгода. 

87. Аудитор має право висловити негативну аудиторську думку за таких 

обставин: 

88. При встановленні факту обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє 

отримати достатнього обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової 

звітності, аудитор висловлює: 

89. При встановленні фактів обмежень або незгод, що не носять суттєвого 

характеру, аудитор висловлює: 

90. При незгоді аудитора і клієнта з питань обраної облікової політики, аудитор 

має вчинити таким чином: 

91. Аудитор надає керівництву підприємства результати своєї перевірки: 

92. Складання для замовника податкової звітності слід кваліфікувати, як: 

93. Аудиторській фірмі запропоновано здійснювати на постійні основі 

бухгалтерській аутсорсинг (вести бухгалтерський облік на підприємстві). 

Керівник аудиторської фірми визнав це замовлення за: 

94. Керівництво підприємства хоче замовити аудиторській фірмі розробку 

нової редакції статуту та посадові інструкції для управлінського персоналу. 

Аудитор ідентифікує таке замовлення як: 

95. Впровадження внутрішнього контролю на підприємстві регулюється: 

96. Суб’єкти внутрішнього аудиту призначаються: 

97. Суб’єкти внутрішнього аудиту звітують перед: 

98. Внутрішні аудитори несуть відповідальність: 

99. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є: 

100. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються: 


