1. Поняття "аудит" й "ревізія":
а) тотожні;
б) різні.
2. Аудит:
а) функція управління діяльністю економічних суб'єктів;
б) метод здійснення позавідомчого фінансового контролю;
в) основний засіб контролю діяльності підприємницьких структур.
3. Основною метою аудита є:
а) виправлення всіх помилок в обліку й звітності;
б) виявлення шахрайства й помилок в обліку й звітності;
в) встановлення достовірності фінансової звітності та відповідності
нормативним актам.
4. Термін "аудитор" походить від латинського дієслова "аудиторі", що
означає:
а) перевіряти;
б) чути, вислухувати, слухати;
в) засвідчувати.
5. Історичною батьківщиною аудита є:
а) Росія;
б) Англія;
в) Франція;
г) США.
6. Потреба в аудиті викликана:
а) необхідністю одержання інформації для управління;
б) залежністю наслідків прийнятих рішень від якості інформації;
в) необхідністю підтвердження достовірності й правдивості фінансової
звітності.

7. Основна мета аудиторської перевірки:
а) виявити порушення у веденні бухгалтерського обліку;
б) дати позитивний аудиторський висновок;
в) установити достовірність звітності й відповідність зроблених клієнтом
фінансових і господарських операцій нормативним актам, що діють в
Україні;
г) визначити фінансову стійкість підприємства;
д) установити можливі факти шахрайства.
8. Багато професій мають подібні критерії, але аудиторська володіє таким,
котрий відрізняє її від більшості інших професій. Цей критерій:
а) загальна компетентність;
б) належна професійна сумлінність;
в) незалежність;
г) володіння технічними професійними прийомами.
9. Обов'язковий аудит - це:
а) аудит за рішенням керівництва економічного суб'єкта;
б) аудит за рішенням зборів акціонерів;
в) аудиторська перевірка, передбачена законодавством України
10. Сутність аудита полягає в:
а) перевірці ведення бухгалтерського обліку й складання звітності;
б) наданні допомоги в розрахунку податків і консультуванні по
фінансових і правових питаннях.
11.Завдання аудитора:
а) виявити й запобігти помилці;
б) надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності;
в) перевірити бухгалтерську звітність і виразити думку про її
достовірність.

12.Перед органом, що перевіряє, поставлене завдання встановити повноту й
своєчасність здійснення розрахунків з бюджетом по ПДВ. Дана перевірка
здійснюється:
а) аудиторською фірмою;
б) материнською компанією;
в) податковою інспекцією;
г) органами соціального страхування.
13.Чи можливо проведення аудиторської перевірки органів державної влади
й управління, органів місцевого самоврядування:
а) аудит поширюється тільки на комерційні структури, державні органи
перевіряються Держфінінспекцією;
б) так, це передбачено законом "Про аудиторську діяльність";
в) так, тільки законом "Про аудиторську діяльність" це не передбачено.
14.Поточний контроль за здійсненням економічної політики і якістю
управління підприємством – це:
а) внутрішній аудит;
б) зовнішній аудит.
15.Обов'язковий аудит проводиться:
а) у випадках, установлених законодавством;
б) за рішенням економічного суб'єкта;
в) з доручення фінансових або податкових органів.
16.Відмінність внутрішнього аудита від зовнішнього в:
а) методах перевірки;
б) об'єктах перевірки;
в) організації роботи й звітності.

17.Ініціативний аудит проводиться за рішенням:
а) уповноваженого органа держ. регулювання аудиторської діяльності;
б) економічного суб'єкта.
18.Чи може проводити перевірку аудитор, що є засновником підприємства,
що перевіряється:
а) може, якщо є відповідна ліцензія;
б) може;
в) не може.
г) у випадках, установлених законодавством
19.Аудиторська діяльність в Україні регулюється:
а) державою;
б) суспільними професійними аудиторськими організаціями;
в) договорами на надання аудиторських послуг.
20. До атестації на право займатися аудиторською діяльністю допускаються
особи:
а) що мають вищу технічну освіту та стаж роботи як аудитор 5 років;
б) що мають вищу економічну освіту і стаж роботи зі спеціальності 3
роки;
в) що мають середню спеціальну (економічну або юридичну) освіту й
стаж роботи як аудитор не менш 5 років;
г) що мають вищу економічну або юридичну освіту й безперервний стаж
роботи як аудитор (ревізор, бухгалтер, економіст) не менш 3 років.
21.Розробка стандартів аудиторської діяльності покладена на:
а)

уповноважений

орган

державного

регулювання

аудиторської

діяльності;
б) учбово-методичні центри по переліку, затвердженому КМУ.

22.Державне регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснюють:
а) професійні аудиторські об'єднання;
б) Міністерство фінансів України;
в) Аудиторська палата України;
г) Держфінінспекція.
23.Кваліфікаційний атестат аудитора видається строком на:
а) п'ять років;
б) один рік;
в) три роки;
г) безстроково.
24.Фізична особа (громадянин України):
а) не може займатись аудиторською діяльністю;
б) може займатись аудиторською діяльністю після реєстрації як
приватний підприємець;
в) може займатись аудиторською діяльністю після отримання сертифіката
аудитора та реєстрації як приватний підприємець та як суб’єкт
аудиторської діяльності.
25.Для здійснення банківського аудиту:
а) необхідно одержати спеціальний дозвіл;
б) досить ліцензії на здійснення загального аудита;
в) аудит банків не здійснюється.
26.Метою сертифікації аудиторів є:
а) перевірка кваліфікації осіб, що претендують на заняття аудиторською
діяльністю;
б) забезпечення контролю держави за дотриманням вимог законодавства,
пропонованих до аудиторської діяльності;
в) реєстрація осіб, що претендують на заняття або вже займаються
аудиторською діяльністю.

27.Аудитор, здійснивши перевірку й передавши аудиторський висновок
клієнтові, відмовився передати йому відомості про нормативні акти, на
яких ґрунтувалися зауваження й висновки. Він послався на те, що ця
робота не була передбачена договором на аудиторську перевірку. Оцініть
його дії:
а) аудитор неправий, слід було у договорі з клієнтом чітко оговорити
форму і зміст документації за результатами аудиту;
б) закон "Про аудиторську діяльність" не дає права клієнтові одержувати
таку інформацію;
в) аудитор зобов'язаний надавати клієнтові таку інформацію.
28.Аудиторські фірми можуть створюватись у таких організаційно-правових
формах:
а) будь-яких, передбачених законодавством України;
б) будь-яких, крім закритих акціонерних товариств;
в) будь-яких, крім відкритих акціонерних товариств;
г) будь-яких, крім виробничих кооперативів.
29.Економічний суб'єкт запросив аудитора для перевірки достовірності звіту
за звітний період. Чи вправі аудитор звертатися до клієнта за
інформацією, що виходить за рамки звітного періоду:
а) аудитор перевіряє тільки те, що просить клієнт;
б) так, звичайно, це вирішує аудитор виходячи з обставин перевірки;
в) якщо аудитор не брав на себе таких зобов'язань, робити цього не треба.
30.У спірній ситуації міра провини й відповідальності аудитора перед
клієнтом визначається:
а) судом;
б) договором про аудиторську перевірку;
в) податковою інспекцією.

31.Аудиторові надана можливість самостійно визначати форми і методи
аудиту:
а) у жодному разі , це визначається нормативними актами України;
б) форми й методи аудита визначає керівництво аудиторської організації;
в) так, це його право.
32.При інвентаризації коштів у касира в ході аудиторської перевірки була
виявлена недостача великої суми коштів . Дії аудитора:
а) відсторонити касира від роботи, дати негативний аудиторський
висновок;
б) повідомити про недостачу керівництво підприємства, залежно від дій
керівництва й матеріальності статті "Каса" у фінансовій звітності
приймати рішення про аудиторський висновок;
в) дати негативний висновок і передати матеріали в правоохоронні
органи.
33.Аудитор у договорі на аудиторську перевірку повідомив клієнта, що в
силу особливості аудита будь-яке перекручування фінансової звітності
може бути їм у ході перевірки не виявлено. Чи звільняє це аудитора від
відповідальності при виникненні конфліктної ситуації:
а) так, адже він попереджав;
б) ні;
в) так, але за умови, що керівництво економічного суб'єкта письмово
підтвердить свою згоду з таким підходом.
34. У договорі на проведення аудиту на вимогу аудиторської фірми
зафіксовано наступний пункт: "Аудитор й аудиторська фірма не несуть
матеріальної відповідальності за достовірність аудиторського висновку".
Оцініть ситуацію:
а) якщо клієнт не заперечує, все правильно;
б) відповідальність аудиторів визначається договором, отже, все вірно;

в) це суперечить діючим нормативним актам і суті аудита.
35.В обов'язки аудитора неодмінно входить видача клієнтові позитивного
аудиторського висновку за результатами перевірки:
а) ні, це визначається результатом перевірки: аудитор може відмовитися
від видачі висновку;
б) так, це записано в законі "Про аудиторську діяльність";
в) залежно від тексту договору на аудиторську перевірку.
36. Аудиторська фірма вирішила суміщати аудиторський бізнес із бізнесом у
сфері нерухомості. Чи є обмеження в цій області:
а) ні, аудит – це різновид звичайного підприємництва;
б) таке сполучення заборонене;
в) для операцій з нерухомістю обмежень для аудиторів немає.
37. В ході проведення аудиту фінансової звітності аудитор установив факт
незаконних операцій, які спричинять у найближчому майбутньому
банкрутство підприємства. Як повинен діяти аудитор?
а) розірвати договір;
б) розірвати договір і повідомити у відповідні органи;
в) провести аудиторську перевірку та видати відповідний аудиторський
висновок.
38.Аудиторові відмовлено в наданні додаткової інформації (роз'яснень). У
цьому випадку аудитор:
а) розірве договір;
б) дасть безумовний позитивний висновок;
в) дасть умовно-позитивний висновок.
39.Чи зобов'язаний аудитор повідомляти податковим органам про виявлені в
ході перевірки порушення податкового законодавства:
а) зобов'язаний на вимогу податкових органів;

б) не зобов'язаний;
в) зобов'язаний за результатами перевірки організації.
40. Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку на
підприємстві, якому вона надає послуги з відновлення бухгалтерського
обліку:
а) ні;
б) так;
в) так, за дозволом Аудиторської палати України.
41.Чи мають право аудиторські фірми займатися якою-небудь іншою
підприємницькою діяльністю, крім аудиторської:
а) мають, якщо це обговорено в уставі;
б) так;
в) ні.
42. Оплата аудиторських послуг здійснюється:
а) на підставі ставок, затверджених Кабінетом міністрів України;
б) за домовленістю із клієнтом на підставі розцінок, установлених
аудиторською фірмою (аудитором);
в) за домовленістю із клієнтом, але не вище ставок, затверджених КМУ.
43.Хто визначає форми й методи проведення аудиторських перевірок:
а) Міністерство фінансів України;
б) Рада по аудиторській діяльності;
в) аудиторська фірма.
44.Аудиторські фірми (аудитори) відповідно до закону "Про аудиторську
діяльність" мають наступні права:
а) самостійно визначати форми й методи аудиторської перевірки;
б) накладати адміністративні штрафи на керівника й головного
бухгалтера організації;

в) залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці
експертів;
г) відмовитися від проведення аудиторської перевірки у випадку
непредставлення необхідної документації;
д) відмовитися від подання аудиторського висновку у випадку
встановлення фактів недостовірності звітності;
е) перевіряти наявність коштів, цінних паперів і матеріальних цінностей;
ж) доводити до відома податкової інспекції всі факти виявлення
порушень і зловживань;
з) вимагати від керівника організації, що перевіряється, відсторонення від
займаних посад працівників, що допустили помилки у веденні обліку й
складанні звітності;
і) вилучати у встановленому порядку первинні документи й облікові
регістри по фактах установлених порушень і зловживань.
45.Чинність Свідоцтва про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності може бути припинено у разі:
а) виявлення фактів надання недостовірної інформації для внесення до
Реєстру;
б) неподання до АПУ у встановлений строк звіту про аудиторську
діяльність;
в) видачі безумовно позитивного висновку;
г) недотримання вимог чинного законодавства України, рішень АПУ,
положень МСА при здійсненні аудиторської діяльності.
46.Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснює:
а) Аудиторська палата України;
б) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;
в) Спілка аудиторів України.

47.При укладанні договору на надання аудиторських послуг допускаються:
а) родинні відносини аудитора з керівництвом (власником) організаціїклієнта;
б) участь аудитора в бізнесі організації-клієнта;
в) незалежні взаємини аудитора й організації-клієнта;
г) виконання аудита за замовленням конкурента організації-клієнта.
48.Чим або ким визначається період, за який здійснюється аудиторська
перевірка:
а) економічним суб'єктом;
б) договором на проведення аудиторської перевірки;
в) аудитором залежно від обставин.
49.План аудиту розробляється:
а) керівником аудиторської фірми;
б) керівництвом економічного суб'єкта;
в) аудитором, що здійснює перевірку;
г) план затверджений Міністерством фінансів.
50.Планування аудиту насамперед необхідне:
а) для визначення гонорару аудитора;
б) для визначення проблемних областей бізнесу клієнта й впливу цих
проблем на час і вибір аудиторських процедур;
в) для визначення кількості фахівців, які будуть зайняті в аудиті;
г) для ознайомлення з результатами попереднього аудита.
51.Документальний

аналіз

інвентаризаційної

відомості

є

методом

аудиторської перевірки на відповідність фінансової звітності критерію:
а) права;
б) фактичної наявності;
в) повноти;
г) усім переліченим.

52.Чи має право аудитор самостійно визначати форми і методи аудиту?
а) ні в якому разі, це визначається нормативними актами України;
б) форми і методи аудиту визначає керівництво суб’єкта перевірки;
в) так, це його право.
53.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.
54.Яке з нижченаведених тверджень невірно:
а) статистична вибірка змінює вимоги до довільної вибірки;
б) вибірка при здійсненні аудита проводиться з метою скорочення обсягу
робіт;
в) результати аналізу вибіркової сукупності екстраполюються на
генеральну сукупність.
55.Які з нижченаведених тверджень вірні:
а) обсяг вибірки залежить від рівня ризику невиявлення;
б) обсяг вибірки не залежить від рівня істотності;
в) результати аналізу вибіркової сукупності екстраполюються на
генеральну сукупність.
56.Якщо аудитор хоче перевірити операції по покупках на повноту, то яка з
даних вибіркових сукупностей дасть йому найбільшу впевненість:
а) вибірка по документах на оплату, звірена з актом приймання товарів;
б) вибірка по актах приймання товарів, звірена з рахівницями-фактурами
на покупки;
в) вибірка по документах на одержання товарів, звірена із замовленнями.?
57.Суттєвість в аудиті — це:
а) ступінь неправильного відображення даних обліку і звітності, що
перекручують сутність фінансових і господарських операцій;

б) гранично припустимий рівень можливого перекручення окремої статті
чи показника фінансової звітності;
в) попередня оцінка ймовірності перекручень звітності
58.На якому етапі перевірки використовується поняття суттєвості?
а) при виборі клієнта;
б) при укладанні договору на проведення аудиту;
в) під час оцінки отриманих у ході перевірки доказів при підготовці
аудиторського звіту
59.Аудиторський ризик оцінюється:
а) на підставі судження аудитора про прийнятну ймовірність невиявлених
суттєвих помилок у фінансовій звітності після проведення аудиту;
б) на підставі фінансового становища економічного суб'єкта, що
піддається аудиторській перевірці;
в) за максимально припустимим розміром помилкової суми, що може
бути у фінансовій звітності, без введення в оману користувачів.
60.Аудиторський ризик:
а) ризик невиявлення в ході аудиторської перевірки істотних помилок і
перекручувань у фінансовій звітності підприємства, що перевіряється;
б) ризик нежиттєздатності бізнесу клієнта аудитора.
61.Аудиторський ризик - це:
а) імовірність невиявлення помилок системою внутрішнього контролю;
б) імовірність невиявлення суттєвих помилок у процесі проведення
вибіркової перевірки;
в) імовірність складання неправильного висновку про перевірену
фінансову звітність;
г) ризик, притаманний бізнесу клієнта, зумовлений характером і умовами
діяльності організації.
62.Ризик невиявлення – це:
а) небезпека невиявлення помилок системою внутрішнього контролю;

б) небезпека складання невірного висновку про результати фінансової
звітності;
в) небезпека, що виконувані аудитором процедури перевірки не виявлять
істотних помилок.
63.Встановіть, чи вірне дане твердження:
а) внутрішній ризик може бути знижений у результаті аудиторської
перевірки;
б) діяльність керівництва організації-клієнта впливає

на внутрішній

ризик;
в) внутрішній ризик змінюється залежно від виду діяльності клієнта;
г) аудитор може знизити ризик при контролі шляхом внесення пропозицій
по

вдосконаленню

системи

внутрішнього

контролю

(у

листах

керівництву);
д) якщо внутрішній і контрольний ризики низькі, то аудитор може
знизити ступінь деталізації перевірки;
е) ризик невиявлення перебуває на тому самому рівні для всіх областей
перевірки – циклу покупок, реалізації й ін.
64.Встановіть, чи вірне дане твердження:
а) рівень аудиторського ризику визначає рівень ризику бізнесу;
б) ризик внутрішнього контролю знижується при наявності структури
внутрішнього аудита;
в) якщо ризик бізнесу низький, то аудитор не може зменшити обсяг
вибірки.
65.Встановіть, чи вірне дане твердження:
а) організація бухгалтерського обліку й контролю впливає на ризик
контролю;
б) бухгалтерська звітність не може бути вірна на 100%;
в) якщо ризик бізнесу й ризик внутрішнього контролю високі, те високий
і ризик невиявлення.

66.Кінцевою метою аналізу ризиків є оцінка:
а) аудиторського ризику;
б) ризику бізнесу;
в) ризику невиявлення;
г) ризику внутрішнього контролю.
67.Ризик бізнесу (властивий ризик):
а) розраховується за формулою;
б) визначається на основі тестування;
в) встановлюється за домовленістю між клієнтом і аудиторською фірмою;
г) розраховується за формулою або визначається на основі тестування..
68.Аудиторський ризик:
а) розраховується за формулою;
б) визначається на основі тестування;
в) встановлюється за домовленістю клієнта з аудиторською фірмою;
г) розраховується за формулою або визначається на основі тестування.
69.Які з перелічених тверджень правильні:
а) обсяг вибірки залежить від рівня ризику;
б) обсяг вибірки не залежить від рівня суттєвості;
в) результати аналізу вибіркової сукупності екстраполюються на
генеральну сукупність?
70.Модель аудиторського ризику застосовується на етапі:
а) вибору клієнта;
б) укладення договору;
в) планування;
г) тестування.
71.Яка з аудиторських процедур надасть найбільш точні докази права
власності організації на автомобіль:

а) перевірка договору про придбання транспортних засобів;
б) одержання усного підтвердження від продавця автомобіля;
в) перевірка фактичної наявності автомобіля.
72.Які докази мають найбільш високий ступінь надійності?
а) отримані від третіх осіб;
б) отримані від клієнтів на підставі зовнішніх даних;
в) отримані від клієнтів на підставі внутрішніх даних;
г) зібрані самим аудитором на підставі бухгалтерських записів.
73.Який

з

перерахованих

нижче

доказів

реальності

дебіторської

заборгованості є найбільш надійним?
а) отриманий від керівника розрахункового відділу організації-клієнта;
б) отриманий шляхом телефонного підтвердження;
в) отриманий в результаті інвентаризації розрахунків.
74. Який метод одержання аудиторських доказів дозволяє простежити
відбиття операції в обліку аж до того первинного документа, що повинен
підтверджувати реальність і доцільність виконання цієї операції:
а) перевірка документів;
б) простежування;
в) перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій.
75.Чиєю власністю є документація, надана клієнтом аудиторові;
а) власністю клієнта;
б) власністю аудитора.
76. Робоча документація може бути отримана від економічного суб'єкта або
від інших осіб:
а) так;
б) ні.

77.Чи має право аудитор надавати робочу документацію податковим
органам:
а) так;
б) ні.
78. Робоча документація повинна зберігатися в архіві аудиторської фірми не
менш:
а) одного року;
б) трьох років;
в) п'яти років.
79. Чи потрібно отримати згоду клієнта на включення копій документів до
складу робочої документації аудитора:
а) так;
б) ні.
80. Чи є конфіденційними відомості, що містяться у робочій документації:
а) так;
б) ні.
81. Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є:
а) підтвердженням аудитором правильності і точності визначення всіх
показників бухгалтерської і статистичної звітності;
б) актом перевірки фінансово-господарської діяльності;
в) думкою аудитора про достовірність звітності в усіх суттєвих аспектах;
г) рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у веденні бухобліку;
д) думкою аудитора про достовірність бухгалтерської звітності
(фінансової, податкової, статистичної).
82. Аудиторський звіт повинен бути адресований:
а) виконавчому органу, що здійснює управління економічним об’єктом;
б) головному бухгалтеру економічного суб’єкта;

в) фінансовому директору економічного суб’єкта;
г) голові місцевої податкової інспекції;
д) зборам акціонерів або засновникам економічного суб’єкта.
83. Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудитором:
а) тільки клієнту;
б) клієнту і місцевій податковій службі;
в) клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за їх вимогою;
г) клієнту і до Аудиторської палати.
84. Аудиторський висновок підписують:
а) тільки керівник аудиторської фірми і аудитор, який очолював
перевірку;
б) особи, зазначені в п. 1, а також керівник організації-клієнта;
в) особи, зазначені в п. 1, керівник і головний бухгалтер підприємства;
г) тільки аудитор, включений до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності, який очолював перевірку;
д) усі аудитори, які брали участь у перевірці, і текст висновку
затверджується керівником аудиторської фірми.
85. Аудиторський висновок про фінансову звітність являє собою:
а) інформацію про своєчасність і повноту сплати податків;
б) відомості про фінансовий стан суб’єкта, що перевіряється;
в) думку про достовірність фінансової звітності;
г) думку аудитора про достовірність фін. звітності в усіх суттєвих
аспектах.
86. Чи

зобов’язане

підприємство

надати

зацікавленим

підсумкову документацію за результатами аудиту?
а) так (подається вся підсумкова документація);
б) необов’язково;

особам

іншу

в) так (подається тільки частина підсумкової документації – аудиторський
висновок);
г) так, якщо надання передбачено договором на проведення аудиту.
87. Аудитору відмовлено в наданні додаткової інформації (пояснень). У
цьому випадку аудитор:
а) розірве договір на проведення аудиту;
б) видасть безумовно-позитивний висновок;
в) видасть умовно-позитивний висновок;
г) видасть висновок за видом, відповідним рівню невпевненості або
незгоди аудитора.
88. Достовірність окремих форм річної фінансової звітності перевіряв
асистент аудитора. Хто несе відповідальність за аудиторський висновок:
а) аудиторська фірма (її директор);
б) виконавець;
в) аудитори, які уповноважені підписати висновок;
г) керівник підприємства, де проводилася перевірка.
89. Хто несе відповідальність за достовірність фінансової звітності,
перевіреної аудитором:
а) аудитор;
б) керівник підприємства, де проводилася перевірка;
в) головний бухгалтер підприємства, де проводилася перевірка?
90. Які процедури використовує аудитор для одержання аудиторських
доказів?
а) тести систем контролю;
б) процедури перевірки на суттєвість;
в) тести систем контролю та процедури перевірки на суттєвість;
г) аналітичні процедури

