
Київський університет імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ”

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Програма екзамену з дисципліни «Контроль і ревізія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Форма проведення: комбінована
Тривалість проведення: 2 години
Максимальна кількість балів: 40 балів
Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:
Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;
Google forms – для виконання завдань екзаменаційного білету.
Критерії оцінювання:

1. Виконання 10 тестових завдань  10 балів (10 тестових завдань по 1
балу).

2. Встановлення логічної послідовності етапів контрольно-ревізійної
діяльності  5 балів (1 завдання на 5 балів).

3. Встановлення правильності наведених тверджень  5 балів (1 завдання
на 5 балів).

4. Перевірка відповідності кореспонденції рахунків змісту наведених
операцій (10 балів).

5. Виконання практично-ситуаційного завдання (10 балів).
Бали Критерії оцінювання практичного завдання

10 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі
8 - 9 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені незначні

помилки
6 - 7 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального об’єму.

Допущенні помилки у виконанні. Послідовність виконання завдання
правильна

4 - 5 балів Завдання виконано на половину. Послідовність виконання завдання
порушена, що призвело до помилкового результату

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину. Допущено
значну кількість суттєвих помилок

Перелік питань до екзамену
1. Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою.
2. Види та органи контролю.
3. Форми контролю.
4. Суть, задачі і види ревізій.
5. Планування, облік і звітність про контрольно-ревізійну роботу.
6. Етапи ревізії і організація ревізійної роботи на підприємстві.
7. Відмінність аудиту від ревізії і судово-бухгалтерської експертизи.
8. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.
9. Завдання, джерела, нормативно-правове забезпечення ревізії коштів у

касі.
10.Ревізія і контроль каси та дотримання умов зберігання грошових

коштів.
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11.Ревізія і контроль касових операцій.
12.Контроль і ревізія грошових коштів на поточному рахунку у банку.
13.Ревізія операцій за розрахунками акредитивами, чеками, векселями.
14.Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю

розрахунків.
15.Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами та кредиторами.
16.Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами.
17.Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці персоналу.
18.Перевірка фактичної наявності і збереження основних засобів.
19.Ревізія операцій,  пов’язаних із надходженням та вибуттям основних

засобів.
20.Контроль і ревізія нарахування амортизаційних відрахувань і зносу

основині засобів.
21.Ревізія нематеріальних активів.
22.Завдання,  об‘єкти та джерела інформації ревізії операцій з товарно-

матеріальними цінностями (ТМЦ).
23.Перевірка наявності та збереження ТМЦ.
24.Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних

цінностей.
25.Ревізія операцій з вибуття матеріальних цінностей.
26.Завдання, джерела, нормативні акти ревізії трудових ресурсів.
27.Контроль організації,  нормування,  використання трудових ресурсів,

охорони праці.
28.Ревізія обґрунтованості планування і використання фонду оплати

праці.
29.Ревізія нарахування заробітної плати, премій.
30.Завдання, послідовність і джерела перевірки випуску і реалізації

продукції.
31.Перевірка правильності ведення обліку витрат,  що включаються до

собівартості продукції, робіт, послуг.
32.Перевірка випуску і реалізації готової продукції.
33.Ревізія власного капіталу.
34.Контроль фінансових результатів підприємства.
35.Контроль і ревізія зобов’язань.
36.Задачі,  джерела інформації,  нормативні акти і напрями ревізії

достовірності бухгалтерського обліку.
37.Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії.
38.Перевірка достовірності бухгалтерського обліку.
39.Контроль бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства.
40.Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю.

Голова циклової комісії Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Екзаменатор Вікторія КАЗАКОВА


