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Критерії оцінювання: 

Тестування – 25 балів: 

- завдання з 1-25 передбачають вибір одного варіанту відповіді і 

оцінюється в 1 бал (усього 25 балів). 

Ситуаційне завдання – 15 балів: 

- завдання 26 передбачає вирішення ситуаційного завдання, що 

оцінюється в 15 балів (усього 15 балів). 

 

Перелік тем, які винесено на екзамен: 

1. Організація фінансового контролю в Україні. 

2. Види і форми фінансового контролю. 

3. Нормативно-правове регулювання діяльності державної контрольно-

ревізійної служби в Україні. 

4. Організація та порядок проведення ревізії фінансово-господарської 

діяльності підприємств. 

5. Методичні прийоми документального і фактичного контролю, їх 

застосування в контрольно-ревізійній роботі. 

6. Права і обов’язки Державної аудиторської служби. 

7. Завдання, джерела інформації та методичні прийоми ревізії операцій з 

грошовими коштами підприємств. 

8. Методика ревізії каси. 

9. Методика ревізії касових операцій. 

10. Контроль і ревізія операцій з коштами на поточному рахунку в 

національній валюті в банку. 

11. Контроль і ревізія операцій по розрахунках акредитивами, чеками та 

векселями. 



12. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю 

операцій з основними засобами і нематеріальними активами. 

13. Ревізія збереження та технічного стану основних засобів. 

14. Контроль і ревізія повноти і доцільності списання та передачі основних 

засобів. 

15. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами. 

16. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю і 

ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями. 

17. Порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.  

18. Ревізія і контроль операцій по надходженню та списанню товарно-

матеріальних цінностей. 

19. Контроль і ревізія розрахунків по оплаті праці з персоналом. 

20. Контроль і ревізія нарахувань і утримань із заробітної плати. 

21. Контроль і ревізія дебіторами, кредиторами, підзвітними особами та 

іншими кредитними операціями. 

22. Завдання і джерела ревізії витрат виробництва і собівартості продукції. 

23. Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до 

собівартості продукції, товарів, робіт, послуг. 

24. Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат. 

25. Завдання, джерела інформації та методичні прийоми ревізії операцій з 

капіталом на підприємстві. 

26. Основні завдання ревізії операцій з капіталом.  

27. Перевірка внутрішньогосподарського контрою підприємства. 

28. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю і 

ревізії власного капіталу. 

29. Ревізія результатів від інвестиційної діяльності підприємства.  

30. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю 

фінансового стану підприємства.  

31. Ревізія результатів від основної діяльності підприємства.  

32. Контроль фінансового стану підприємства.  

33. Контроль збереження власності і організації матеріальної 

відповідальності. 

34. Перевірка правильності обліку та складання фінансової звітності.  

35. Організація ревізій внутрігосподарської діяльності. 

36. Документування ревізії та її результатів.  

37. Реалізація результатів проведення ревізії. 

38. Методика проведення ревізії. 

39. Ревізія касових операцій. 

40. Види господарського контролю. 

41. Ревізія розрахунків з оплати праці. 

42. Організаційні форми господарського контролю. 

43. Ревізія розрахунків з підзвітними особами. 

44. Планування контрольно-ревізійної роботи. 

45. Ревізія розрахунків з іншими дебіторами. 

46. Класифікація ревізій. 



47. Ревізія розрахункових операцій. 

48. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. 

49. Ревізія розрахункових операцій з покупцями і замовниками. 

50. Предмет господарського контролю. 

51. Завдання та об’єкти ревізії розрахункових операцій. 

52. Характеристика видів економічного контролю. 

53. Ревізія запасів. 

54. Характеристика організаційних форм економічного контролю. 

55. Ревізія грошових коштів на інших рахунках в банку. 

56. Суть та функції господарського контролю. 

57. Ревізія грошових коштів на поточному рахунку. 

58. Оформлення результатів ревізії. 

59. Реалізація результатів ревізії та перевірок. 

60. Принципи складання офіційної та супровідної документації при ревізії. 

 

 

Голова циклової комісії                                О.В. Головчанська 

 

 

Екзаменатор                                __________                 М.П. Ліщинський 


