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ВСТУП 

 

Особливістю виконання завдань з аудиту фінансової звітності є 

застосування аудитором професійного судження щодо окремих питань 

аудиту та предметів дослідження. Основним же, у застосуванні, є професійне 

судження аудитора щодо вибору форми думки стосовно фінансової звітності, 

що була об’єктом аудиту, оскільки якість виконання завдання визначається 

саме максимальною обґрунтованістю висловленої аудитором думки у звіті 

незалежного аудитора. 

Предметом  теми є підвищення професійного рівня аудиторів з питань 

формування професійного судження при виконанні завдань з аудиту 

фінансової звітності. 

 

1. Мета освітнього заходу  

 

Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання 

аудиторів за темою є систематизація та аналіз  вимог  Міжнародних 

стандартів аудиту щодо застосування професійного судження в аудиті та 

набуття аудиторами нових професійних компетентностей щодо формування 

професійного судження щодо окремих питань аудиту. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

   роль професійного судження у процесі виконання завдання з аудиту 

та чинники, які впливають на формування професійного судження аудитора; 

  види професійних суджень та їх застосування у процесі виконання 

завдання з аудиту  

  предмети аудиту, стосовно яких аудитор повинен сформувати локальні 

судження ( проміжні висновки); 

 елементи методики формування професійного судження, їх сутність 

та  доцільність застосування у процесі аудиту; 

 фактори, які впливають на ризик невиявлення. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 визначати перелік рішень, у процесі прийняття яких, зумовлена 

потреба застосування професійного судження; 

 дотримуватись логічного зв’язку між цілями, діями та 

сформованими судженнями у процесі аудиту; 

     формувати локальні судження (проміжні висновки) щодо предметів 

дослідження; 

  обирати більш доцільні прийоми отримання  прийнятних (якісних) 
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аудиторських доказів у тій чи іншій ситуації; 

  визначати перелік факторів, які впливають на  ризик невиявлення  та 

обирати заходи з метою зменшення їх впливу. 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/

п 

Тематика програми Обсяг (кількість академічних 

годин*) 

Лекції Практичні 

заняття 

Разом  

1 Концептуальні основи формування професійного 

судження в аудиті 

1 - 1 

2 Організаційне забезпечення процесу формування 

доказовості професійного судження в аудиті 

2 - 2 

3 Методичні аспекти формування локальних 

суджень ( проміжних висновків) аудитора у 

процесі виконання завдання з аудиту 

2 2 4 

4 Практика зменшення ризиків у процесі 

формування професійного судження в аудиті 

1 2 3 

Всього академічних годин 6 4 10 

Тривалість  10 годин відповідно до 

розкладу 

*1 академічна година = 45 хвилин  
 

4. Форми та місце проведення  

безперервного професійного навчання 

 

Безперервне професійне навчання аудиторів проводиться в очному 

(аудиторному) або дистанційному (вебінарному) форматі. 

Навчання в очній формі проводиться в аудиторному форматі за 

адресами: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3, м. Київ, вул. Загородня, 15 

або на території замовників (у разі проведення у корпоративному форматі). 

Дистанційна (вебінарна) форма навчання може здійснюватися з 

використанням платформи дистанційного навчання Moodle або через 

вебінарні платформи (MicrosoftTeams, Myownconference, Etutorium, Zoom, 

BIZON 365 та ін.). 
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