
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
«ПАЛАТА АУДИТОРІВ І БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ» 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ З 

БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ 

за темою:  

ОБЛІК І АУДИТ: АКТУАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ АУДИТОРІВ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Київ - 2020 



ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
«ПАЛАТА АУДИТОРІВ І БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ» 

 
 

2 
 

Укладачі: Харламова Олена Вікторівна, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія 

сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор 

Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з 

питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за 

МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської 

громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, 

експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, 

ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-

PROFESSIONAL, сертифікований аудитор; 

Новіченко Людмила Степанівна, доцент кафедри фінансового 

обліку за МСФЗ та П(С)БО  ПВНЗ “Міжнародна академія 

сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, кандидат економічних наук, 

доцент, сертифікований аудитор; 

Манько Надія Федорівна, директор ТОВ «АФ «Надійність», член 

Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління 

Асоціації платників податків у Вінницькій області,  експерт з питань 

аудиту, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор; 

Рубітель Ольга Юріївна, інспектор Комітету з контролю якості 

Аудиторської палати України, розробник внутрішньофірмових 

стандартів аудиторських фірм, постановник та інтегратор систем 

контролю якості аудиторських послуг, експерт з питань аудиту, 

AССА DipIFR, сертифікований аудитор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

               ГС «ПАБУ», 2020 рік 



ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
«ПАЛАТА АУДИТОРІВ І БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ» 

 
 

3 
 

ВСТУП 

 

Програма безперервного професійного навчання аудиторів 

направлена на розширення та оновлення теоретичних знань, практичних 

навичок з питань організації та методології бухгалтерського обліку,складання 

фінансової звітності відповідно до П(С)БО; ведення обліку та формування 

фінансової звітності за МСФЗ; актуальних питань аудиту; формування 

професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту; 

актуальних питань застосування міжнародних стандартів аудиту та 

організаційного забезпечення внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг в  аудиторських фірмах. 

 

1. Мета освітнього заходу  

Метою програми освітнього заходу з безперервного професійного 

навчання аудиторів є підвищення професійного рівня сертифікованих 

аудиторів шляхом розширення та оновлення теоретичних знань, набуття 

нових знань та практичних навичок щодо актуальних питань організації 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до 

П(С)БО;  актуальних питань організації бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ; сучасної концепції аудиту; 

формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань 

з аудиту; застосування міжнародних стандартів аудиту з метою 

забезпечення дотримання якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності відповідно до діючого законодавства. 

 

2. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість академічних 

годин*) 

Лекції Практичні 

заняття 

Разом  

Модуль 1. Актуальні питання організації та методології бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності відповідно до П(С)БО 

ЗМ1 Огляд актуальної редакції та змін Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» 

1 - 1 

ЗМ2 Особливості обліку і формування інформації у 

фінансовій звітності про активи і зобов’язання 

підприємств 

1 1 2 

ЗМ3 Особливості обліку і формування інформації у 

фінансовій звітності про доходи і витрати 

підприємств 

1 1 2 

ЗМ4 Методологічні питання підготовки фінансової 

звітності за П(С)БО  

1 2 3 

Разом за модулем1 4 4 8 

Модуль 2. Актуальні питання організації та методології бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ 
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ЗМ1 Огляд нових стандартів, актуальної редакції, змін і 

доповнень до МСФЗ 

2 - 2 

ЗМ2 Особливості вибору облікових політик для цілей 

МСФЗ-звітності. Типові порушення в 

бухгалтерському обліку за МСФЗ 

2 - 2 

ЗМ3 Проблемні питання обліку і відображення у 

фінансовій МСФЗ-звітності активів і  зобов’язань: 

аналіз та рекомендації 

1 1 2 

ЗМ4 Проблемні питання обліку і відображення у 

фінансовій МСФЗ-звітності доходів і витрат: аналіз та 

рекомендації 

1 1 2 

Разом за модулем 2 6 2 8 

Модуль 3. Сучасна концепція аудиту: організація та методика 

ЗМ1 Аналіз концептуальної основи завдань з надання 

впевненості, визначення критеріїв оцінювання 

предмета завдання та основних характеристик 

елементів завдання 

1 - 1 

ЗМ2 Організаційно – методичні підходи формування 

аудиторських доказів у процесі виконання завдань з 

аудиту 

2 - 2 

ЗМ3 Практика застосування критеріїв оцінки достатності 

аудиторських доказів з метою обґрунтування думки 

у звіті незалежного аудитора 

2 1 3 

ЗМ4 Звіт незалежного аудитора в контексті МСА та 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 

1 1 2 

Разом за модулем 3 6 2 8 

Модуль 4. Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 

ЗМ1 Концептуальні основи формування професійного 

судження в аудиті 

1 - 1 

ЗМ2 Організаційне забезпечення процесу формування 

доказовості професійного судження в аудиті 

2 - 2 

ЗМ3 Методичні аспекти формування локальних суджень ( 

проміжних висновків) аудитора у процесі виконання 

завдання з аудиту 

2 1 3 

ЗМ4 Практика зменшення ризиків у процесі формування 

професійного судження в аудиті 

1 1 2 

Разом за модулем 4 6 2 8 

Модуль 5. Путівник аудитора: практичні рекомендації застосування Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

ЗМ1 Сутність, місце і роль аудиторських процедур у 

процесі отримання аудиторських доказів 

2 - 2 

ЗМ2 Прийоми аудиту або практика застосування 

аудиторських процедур 

1 1 2 

ЗМ3 Конструктивний процес взаємодії з управлінським 

персоналом під час аудиту 

2 - 2 

ЗМ4 Алгоритм отримання аудитором відповідного рівня 

впевненості через застосування  рівня суттєвості 

1 1 2 

Разом за модулем 5 6 2 8 

Всього академічних годин 29 11 40 

Тривалість  40 годин відповідно до розкладу 

*1 академічна година = 45 хвилин  
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3. Очікувані результати навчання  

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

- актуальні зміни норм Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність», Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та податкового законодавства;  

- актуальні зміни в П(С)БО та МСФЗ та їх вплив на організацію 

бухгалтерського обліку та фінансову звітність; 

- формат фінансової звітності за П(С)БО та приміток до неї; 

- особливості відображення у фінансовій МСФЗ-звітності окремих 

операцій і об’єктів обліку; 

- порядок трансформації фінансової звітності відповідно до вимог 

МСФЗ; 

- загальні підходи до організації процесу аудиту;  

- види професійних суджень та їх застосування у процесі виконання 

завдання з аудиту;   

- методику формування аудиторських доказів;  

- елементи системи контролю якості аудиторських послуг, їх зміст та 

вимоги до документального оформлення; 

- теоретичні та практичні аспекти застосування аудиторських процедур; 

- алгоритм застосування  рівня суттєвості під час планування та 

виконання завдання з аудиту і формування аудиторської думки. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти:  

- застосовувати оновлені положення П(С)БО та МСФЗ;  

- перевіряти правильність формування показників фінансовій звітності, 

складеної за вимогами П(С)БО та приміток до неї; 

- визначати необхідність застосування МСФЗ для конкретного 

підприємства;  

- розробляти план переходу та трансформаційні процедури при 

впровадженні МСФЗ;  

- вирішувати складні і проблемні питання відображення у фінансовій 

МСФЗ-звітності окремих операцій і об’єктів обліку; 

- дотримуватись логічного зв’язку між цілями, діями та сформованими 

судженнями у процесі аудиту; 

- формувати локальні судження (проміжні висновки) щодо предметів 

дослідження; 

- проводити аудиторську оцінку достатності сформованих аудиторських 

доказів; 

- формувати звіт незалежного аудитора з врахуванням останніх змін та 

доповнень; 
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- створювати ефективне середовище контрою в аудиторській фірми 

задля забезпечення якості аудиту; 

- організувати процес оцінки персоналу для забезпечення аудиторської 

фірми компетентним персоналом; 

- ефективно застосовувати відповідні аудиторські процедури у процесі 

отримання аудиторських доказів. 

 

4. Форми та місце проведення  

безперервного професійного навчання 

 

Програма включає 5 модулів, які забезпечують диференціацію процесу 

безперервного професійного навчання аудиторів, а саме, дозволяють 

підвищити кваліфікацію з питань П(С)БО, МСФЗ, аудиту тощо. Аудитори 

мають можливість брати участь в освітніх заходах з безперервного 

професійного навчання за цією програмою в повному обсязі або за 

окремими модулями. 

Безперервне професійне навчання аудиторів проводиться в очному 

(аудиторному)  або дистанційному (вебінарному) форматі (шляхом 

проведення лекційних і практичних занять) з використанням методичних 

матеріалів за Програмою навчання, розроблених лекторами ГС «ПАБУ».  

Місце проведення навчання в очній формі: м. Киїів, вул. 

Малопідвальна, 10. 

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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