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ВСТУП 

 

Аудиторська діяльність регулюється, зокрема, Законом України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. 

№2258-VIII та Міжнародними стандартами аудиту. Дані стандарти 

допомагають аудитору надавати аудиторські послуги з професійною 

компетентністю та належною ретельністю. Наявний серед них  Міжнародний 

стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити 

та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості 

і супутні послуги» розглядає відповідальність аудиторської фірми за 

розроблену та впроваджену систему контролю якості для аудиторських 

послуг. Внаслідок цього актуальність набувають практичні рекомендації 

щодо застосування Міжнародних стандартів аудиту та організаційного 

забезпечення аудиторськими фірмами внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг. 

Предметом теми є теоретико-методичні та практичні засади 

використання концептуальних підходів, методик та організаційних принципів 

в практиці професійного зовнішнього аудиту. 

 

1. Мета освітнього заходу  

 

 Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання 

аудиторів за темою є оновлення теоретичних знань та практичних навичок з 

актуальних питань застосування міжнародних стандартів аудиту та 

організаційного забезпечення внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг в  аудиторських фірмах. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

- ключові аспекти створення внутрішнього середовища аудиторської 

фірми; 

- елементи системи контролю якості аудиторських послуг, їх зміст та 

вимоги до документального оформлення; 

- основні форми мотивації працівників для орієнтації їх на результат; 

- критерії оцінки персоналу та поширені методи його оцінки для 

забезпечення аудиторської фірми компетентним персоналом; 

- коло питань, що потребують особливої уваги аудитора за збереження 

професійного скептицизму; 

- область застосування професійного судження; 

- взаємозв’язок професійного скептицизму та професійного судження; 
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- місце і роль аудиторських процедур у процесі отримання 

аудиторських доказів; 

- практику застосування аудиторських процедур; 

- алгоритм застосування  рівня суттєвості під час планування та 

виконання завдання з аудиту і формування аудиторської думки; 

- механізм інформаційного спілкування аудитора із управлінським 

персоналом у тому числі тими, кого наділено найвищими повноваженнями, 

у процесі проведення аудиту. 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

по елементу системи контролю якості «Відповідальність керівництва 

за організацію контролю якості в аудиторській фірмі»: 

- створювати ефективне середовище контрою в аудиторській фірми 

задля забезпечення якості аудиту; 

по елементу системи контролю якості «Людські ресурси»: 

- встановлювати таку політику системи оплату праці, яка б передбачала 

стимули для забезпечення якості робіт; 

- організувати процес оцінки персоналу для забезпечення аудиторської 

фірми компетентним персоналом; 

по елементу системи контролю якості «Виконання завдання»: 

- приділяти особливу увагу питанням, що потребують збереження 

професійного скептицизму; 

-  застосувати професійне судження та використовувати взаємозв’язок 

професійного скептицизму і професійного судження; 

- ефективно застосовувати відповідні аудиторські процедури у процесі 

отримання аудиторських доказів; 

- розраховувати рівень суттєвості під час планування та виконання 

аудиту та оцінки впливу ідентифікованих викривлень на сам аудит і впливу 

невиправлених викривлень на фінансову звітність; 

- ефективно використовувати механізм інформаційного спілкування із 

управлінським персоналом у тому числі тими, кого наділено найвищими 

повноваженнями, у процесі проведення аудиту. 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 

 
№ з/п Тематика програми Обсяг (кількість 

академічних 

годин*) 

Модуль 1 Ефективне контрольне середовище - must have нашого часу 

або зона відповідальності керівництва в системі контролю 

якості. 

1,5 

Модуль  2 Оцінка персоналу аудиторської компанії: відповідність, якість і 

потенціал працівників компанії 
1,0 
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Модуль  3 Професійний скептицизм як помічник належному прийняттю 

професійного судження. 

1,0 

Модуль  4 Винагорода персоналу в світлі концепції управління людськими 

ресурсами 
1,5 

Модуль  5 Сутність, місце і роль аудиторських процедур у процесі 

отримання аудиторських доказів. 
1,5 

Модуль  6 Майстерня аудитора: прийоми аудиту або практика 

застосування аудиторських процедур. 
1,0 

Модуль  7 Конструктивний процес взаємодії з управлінським персоналом 

під час аудиту 
1,5 

Модуль  8 Алгоритм отримання аудитором відповідного рівня впевненості 

через застосування  рівня суттєвості 
1,0 

Разом  10,0 

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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