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2021-2022 навчальний рік 



ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
 

Форма проведення: комбінована 
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год. 20 хв.) 

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання: тестові завдання: 

2 бали - формат так/ні 

3 бали – формат багато з багатьох 

4 бали – формат один з багатьох 
Оцінка за екзамен: сума балів тестових завдань * 80% 

Перелік допоміжних матеріалів: конспект лекцій, навчальні посібники, 

довідкові матеріали з дисципліни 

«Фінансовий форенсік» 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Формат питання так / ні: 

1. Чи є вірним твердження: «Форенсік допомагає сформувати доказову базу 

для цілей підприємства, врегулювати досудові та судові конфлікти та 

суперечки?» 

2. Метою фінансового форенсік - є підвищення довіри до звітності компанії 

щодо її повноти, безперервності, прозорості, достовірності, наявності 

первинної документації та її відповідності проводкам у системі обліку. 

3.  Гудвіл - один з методів альтернативного врегулювання спорів за участю 

третьої, нейтральної, неупередженої, не зацікавленої в даному конфлікті 

сторони. 

 

Формат питання з однією вірною відповіддю: 

4. Які досить підходи застосовуються під час проведення форенсік-

експертизи? 

5. Яка перевірка ефективна з точки зору отримання оперативної інформації 

про стан справ на підприємстві? 

6. Який з перерахованих методів не відноситься до найпопулярніших методів 

форенсік-експертизи? 

7. Під фінансовою недоцільністю розуміють… 

8. Який з перерахованих методів перевірки вважається найбільш 

трудомістким? 

9. Який із підходів відноситься до спеціальних методів на основі 

математичних моделей? 

10. Що з перерахованого можна віднести до недоброчесних дій щодо ведення 

бізнесу? 



11. Який метод полягає у найбільш ефективній перевірці в частині отримання 

повної та правдивої інформації, безпосередньо з першоджерела шляхом 

людей працюючих на підприємстві? 

12. Під поняттям «фінансова недоцільність» розуміють… 

 

Формат питання множинного вибору: 

13. Виберіть вірні твердження (вкажіть всі вірні відповіді): 
1. Форенсік виступає, свого роду інструментом поєднання критичних поглядів на всі 

аспекти ведення бізнесу 

2. Форенсік виступає, свого роду інструментом поєднання ідентифікації кластерів, що 

працюють неефективно 

3. Форенсік виступає, свого роду інструментом поєднання судових та досудових 

конфліктів 

4. Форенсік виступає, свого роду інструментом поєднання регламентів, що не 

виконуються 

14. У компаній, у яких співробітники здійснюють шахрайство, є низка 

загальних ознак (вкажіть всі вірні відповіді): 
1. Відсутня нормативно-правова база 

2. Відсутня система внутрішніх контролів зловживань на підприємстві  

3. Відсутня система поваги до працівників 

4. Відсутня база постачальників. 

15. За теорією Крессі, вчинення фінансового шахрайства можливе за 

одночасного виконання трьох умов, які є трьома сторонами трикутника: 

(вкажіть всі вірні варіанти відповіді): 
1. Наявність сильного бажання вкрасти 

2. Наявність можливості крадіжки 

3. Наявність мотивів скоєння крадіжки 

4. Наявність морального виправдання скоєних злочинів 

5. Всі відповіді вірні 
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