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ВСТУП 

 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», який вступив в дію 01 жовтня 2018 року, покликаний докорінно 

змінити засади аудиторської діяльності в України, через встановлення 

принципово нової системи її регулювання і нагляду, а також посилення 

вимог до суб’єктів аудиторської діяльності. Більшість норм Закону стосуються 

саме дотримання правових засад проведення обов’язкового аудиту та 

аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

але при цьому не  містять завершених правових механізмів в сфері 

організації процесу аудиту,  з метою отримання достатньої кількості якісних 

аудиторських доказів для обґрунтування сформованої аудитором думки у 

звіті незалежного аудитора, що значно ускладнює застосування теорії у 

практиці аудиту, спричиняє ризики висловлення аудитором необґрунтованої 

думки щодо фінансової звітності, яка була об’єктом аудиту, а також знижує 

інформативність звіту незалежного аудитора для його користувачів. 

Предметом  теми є підвищення професійного рівня аудиторів з питань 

організаційно – методичного забезпечення формування аудиторських 

доказів  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 формування аудиторських доказів у процесі 

здійснення аудиту, визначення критеріїв оцінки  достатності доказів для 

формування думки у звіті незалежного аудитора  та набуття аудиторами 

нових професійних компетентностей щодо організації та методичного 

забезпечення процесу оцінки достатності  сформованих аудиторських 

доказів. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати: 

     основні відмінності між завданням з надання обґрунтованої 

впевненості та іншими завданнями з надання впевненості; 

 етапи виконання завдань з аудиту, методичне  та інформаційне 

забезпечення формування аудиторських доказів в розрізі етапів виконання 

завдання; 

 методику оцінки достатності аудиторських доказів; 

 структуру, зміст та інформаційне наповнення звіту незалежного 

аудитора, з урахуванням вимог законодавчих та нормативних актів. 
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Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 здійснювати ідентифікацію завдань з надання впевненості; 

 обрати напрям, за яким буде виконуватись завдання з аудиту; 

 сформувати методику виконання завдання та визначитися із 

джерелами отримання  інформації на кожному етапі виконання завдання. 

 здійснити оцінку достатності сформованих аудиторських доказів з 

метою обґрунтування думки у звіті незалежного аудитора. 

 обрати форму аудиторської думки, з урахуванням критеріїв оцінки 

досягнення обґрунтованої впевненості.  

 підготувати та скласти звіт незалежного аудитора щодо фінансової 

звітності, яка була об’єктом аудиту. 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість академічних 

годин*) 

Лекції Практичні 

заняття 

Разом  

1 Аналіз концептуальної основи завдань з надання 

впевненості, визначення критеріїв оцінювання 

предмета завдання та основних характеристик 

елементів завдання. 

1 - 1 

2 Організаційно – методичні підходи формування 

аудиторських доказів у процесі виконання завдань 

з аудиту. 

2 - 2 

3 Практика застосування критеріїв оцінки 

достатності аудиторських доказів з метою 

обґрунтування думки у звіті незалежного аудитора. 

2 2 4 

4 Звіт незалежного аудитора в контексті МСА та ЗУ « 

Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

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). 
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Дистанційна (вебінарна) форма навчання може здійснюватися з 

використанням платформи дистанційного навчання Moodle або через 

вебінарні платформи (MicrosoftTeams, Myownconference, Etutorium, Zoom, 

BIZON 365 та інш.). 

 

5. Рекомендована література 
 

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21 грудня 2017 № 2258-VIII // Сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

2. Концептуальна основа фінансової звітності. Рекомендація 

РМСБО від 01.09.2010. URL: 

https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pd

f 

3.  Манько Н.Ф. Критерії оцінки доказовості аудиторського 

судження/ Н.Ф. Манько //Траєкторія науки. - 2018. - Том 4. - № 12. - С. 

1021-1030. URL: 

https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/579/590  

4. Манько Н.Ф. Інформаційне забезпечення проміжних висновків 

аудитора у процесі виконання завдання з аудиту / Н.Ф. Манько // Науковий 

економічний журнал «Інтелект ХХІ». Серія: Бізнес та інтелектуальний капітал. - 

2018. - № 5 -. C.131-137. 

5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років // Сайт 

Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu 

6. Посібник із застосування міжнародних стандартів аудиту під час 

аудиту малих та середніх підприємств / Пер. з англ. Шульман М. К. – 

Тернопіль: Астон, 2015. – 624 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf
https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/579/590
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu

