
Київський університет імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж «Універсум»

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту

Програма екзамену з дисципліни
«Аудит підприємницької діяльності»

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.
Структура екзаменаційного білету:

1) виконання тестових завдань – 20 балів (1 бал за правильно виконане
завдання);

2) практично-ситуаційні завдання – 20 балів (2 завдання по 10 балів
кожне.

Критерії оцінювання завдань
Бали Критерії оцінювання завдання

Виконання тестів і встановлення правильності тверджень
1 бал Правильно виконаний тест або встановлене твердження

0 балів Неправильно виконаний тест або встановлене твердження
Встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями

5 балів Встановлено всі відповідності в повному обсязі
4 бали Встановлено відповідності 4 понять з 5 запропонованих
3 бали Встановлено відповідності 3 понять з 5 запропонованих
2 бали Встановлено відповідності 2 понять з 5 запропонованих
1 бал Встановлено відповідності 1 поняття з 5 запропонованих

0 балів Не встановлено відповідності жодного з запропонованих понять
Виконання ситуаційного завдання

10-9 балів Виконано в повному обсязі або з незначними помилками, що не вплинули на
результат завдання

8-7 балів Виконано з незначними помилкам
6-5 балів Виконано на 1/2 загального обсягу, з помилками
4-3 бали Виконано близько половини загального обсягу, з порушенням алгоритму

виконання
2-0 балів Виконано менш, ніж на четверть з порушенням алгоритму виконання або

відповідь відсутня
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Перелік питань до екзамену

1. Поняття і визначення аудиту.
2. Види і класифікація аудиту.
3. Порівняльна характеристика аудиту,  ревізії і судово-бухгалтерської

експертизи.
4. Мета і основні завдання аудиту.
5. Поняття та види стандартів аудиту.
6. Організація аудиторської діяльності в Україні.
7. Аудиторський ризик та його складові.
8. Суттєвість та її оцінювання в аудиті.
9. Суть, об’єкти і суб’єкти внутрішнього контролю та аудиту.
10. Аудиторська оцінка стану внутрішнього контролю і аудиту.
11. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації для проведення аудиту.
12. Особливості проведення аудиту кредиторської заборгованості

підприємства.
13. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.
14. Аудит розрахунків за податками й платежами.
15. Аудит розрахунків з оплати праці та за іншими операціями.
16. Мета, завдання та джерела інформації для проведення аудиту ТМЦ.
17. Послідовність проведення аудиту ТМЦ.
18. Аудит власного капіталу підприємства.
19. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства.
20. Аудит інвестиційної діяльності підприємства.
21. Теоретичні основи аудиту фінансової звітності.
22. Методи і прийоми аудиту фінансової звітності.
23. Аудит Балансу.
24. Аудит Звіту про фінансові результати.
25. Аудит Звіту про рух грошових коштів.
26. Аудит Звіту про власний капітал.
27. Поняття і види аудиторських доказів.
28. Критерії оцінки аудиторських доказів.
29. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів.
30. Робочі документи аудитора.
31. Договір на проведення аудиту.
32. Поняття, зміст і призначення аудиторського звіту.
33. Аудиторський висновок, його склад і структура.
34. Види аудиторських висновків.

Голова циклової комісії Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Екзаменатор Вікторія КАЗАКОВА


