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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

За сприяння ООН та Організації Європейської економічної спів-
дружності у 1973 р. було засновано Комітет з Міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку (КМСБО) з метою розробки та публікації 
стандартів бухгалтерського обліку, яких необхідно дотримуватися 
при складанні фінансових звітів в усьому світі. На сьогодні КМСБО 
розроблено 39 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(МСБО), серед яких є стандарти загальнометодологічного спряму-
вання і такі, що стосуються окремих об’єктів та сфер діяльності.

У 1977 р. у Мюнхені було створено Міжнародну федерацію бух-
галтерів, сферою діяльності якої є розробка етичного, освітнього та 
аудиторського напрямів у бухгалтерському обліку. У складі ради Фе-
дерації є Комітет міжнародної аудиторської практики, на який покла-
дено обов’язок випуску за дорученням ради Федерації міжнародних 
стандартів аудиту і супутніх робіт. Нині Комітет розробив 29 стан-
дартів аудиту та 4 стандарти аудиту і супутніх робіт.

Мета вивчення дисципліни — оволодіти теоретичними знаннями 
та практичними навичками ведення бухгалтерського обліку відповід-
но до Міжнародних стандартів; оволодіти теоретичними знаннями 
про аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Основні завдання вивчення дисципліни:
• оволодіти термінологією бухгалтерського обліку відповідно до 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
• вивчити теоретичні основи Міжнародних стандартів бухгал-

терського обліку;
• оволодіти практичними навичками складання фінансової звіт-

ності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку;

• оволодіти теоретичними та практичними знаннями щодо адап-
тації Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у вітчиз-
няну практику обліку;

• дати порівняльну характеристику Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку з національним Положенням (стандар-
тами) бухгалтерського обліку (П(С)БО);

• оволодіти термінологією аудиту відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту;
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• знати основні теоретичні положення Міжнародних стандартів 
аудиту;

• уміти використовувати Міжнародні стандарти аудиту на прак-
тиці.

Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами тео-
ретичних знань з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 
аудиту, виконання практичних завдань з кожної теми та індивідуаль-
ної роботи.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 дисципліни 

“МіжНАрОдНі  СТАНдАрТИ  ОбЛіКу  і  АудИТу”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

змістовий модуль і. Міжнародні стандарти обліку

1 Концепції та стандарти фінансового обліку

2 Обробка  бухгалтерської інформації та  підготовка  
фінансових звітів

3 Облік активів та зобов’язань

4 Облік доходів та витрат

5 Грошові кошти

6 Акціонерний капітал

7 Консолідовані фінансові звіти

8 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та 
подібних фінансових установ

9 Аналіз фінансової звітності за допомогою коефіцієнтів

змістовий модуль іі. Міжнародні стандарти аудиту

10 Загальна характеристика аудиту

11 Відповідальність аудиторів

12 Основні якісні аудиторські характеристики інформації

13 Аудиторські процедури
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1 2

14 Аудит фінансової звітності

15 Міжнародні стандарти для спеціалізованих сфер і супутних 
послуг (МССП)

Разом годин: 54

ЗМіСТ  САМОСТіЙНОЇ  рОбОТИ 
з дисципліни 

“МіжНАрОдНі  СТАНдАрТИ  ОбЛіКу  і  АудИТу”

змістовий модуль і. Міжнародні стандарти обліку

Тема 1. Концепції та стандарти фінансового обліку

Завдання для самостійного вивчення
 1. Діяльність Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (КМСБО).
 2. Мета фінансових звітів.
 3. Якісні характеристики інформації, наведеної у фінансових зві-

тах.
 4. Визначення та порядок визнання елементів фінансових звітів.
 5. Концепції збереження капіталу.
 6. Призначення, основні користувачі та види бухгалтерського облі-

ку і звітності в ринковій економіці.

Теми рефератів

 1. Концептуальна основа МСБО: мета фінансових звітів; якісні ха-
рактеристики інформації, наведеної у фінансових звітах; визна-
чення та порядок визнання елементів фінансових звітів; концеп-
ції збереження капіталу.

 2. Призначення, основні користувачі та види бухгалтерського облі-
ку і звітності в ринковій економіці.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність і значення діяльності Комітету з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку.
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 2. Охарактеризувати концептуальну основу МСБО.
 3. Охарактеризувати діяльність Постійного комітету з тлумачення.
 4. Охарактеризувати призначення, основних користувачів та види 

бухгалтерського обліку і звітності в ринковій економіці.
Література [2; 6; 8; 15; 18–20]

Тема 2. Обробка  бухгалтерської інформації та  підготовка 
фінансових звітів

Завдання для самостійного вивчення
 1. Принципи підготовки фінансової звітності.
 2. Рахунки і бухгалтерські проводки.
 3. Фінансові звіти та їх взаємозв’язок.
 4. Господарські операції, що підлягають обліку.
 5. Складання скоригованого попереднього балансу.
 6. Закриття рахунків і складання балансу після закриття рахунків.
 7. Консолідовані фінансові звіти.
 8. Примітки до фінансових звітів.

Теми рефератів

 1. Принципи підготовки фінансової звітності.
 2. Фінансові звіти та їх взаємозв’язок.
 3. МСБО 1 Подання фінансових звітів. Адаптація до вітчизняної 

практики бухгалтерського обліку.
 4. МСБО 26 Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечен-

ня. Адаптація до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.
 5. МСБО 27 Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у 

дочірні компанії. Адаптація до вітчизняної практики бухгал-
терського обліку.

 6. МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції. Адаптація 
до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність принципів підготовки фінансової звітності.
 2. Охарактеризувати порядок складання фінансових звітів та їх 

взаємозв’язок.
 3. Розкрити сутність рахунків і бухгалтерських проводок.
 4. Розкрити сутність консолідованих фінансових звітів.
 5. Розкрити сутність приміток до фінансових звітів.
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 6. Охарактеризувати МСБО 1 Подання фінансових звітів.
 7. Охарактеризувати МСБО 26 Облік і звітність щодо програм 

пенсійного забезпечення.
 8. Охарактеризувати МСБО 27 Консолідовані фінансові звіти та 

облік інвестицій у дочірні компанії.
 9. Охарактеризувати МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіпе-

рінфляції.
Література [2; 8; 15; 18–20]

Тема 3. Облік активів та зобов’язань

Завдання для самостійного вивчення
 1. Визначення, оцінка та класифікація активів.
 2. Особливості оцінки, обліку та відображення у звітності необорот-

них активів.
 3. Визначення балансової вартості необоротних активів залежно від 

джерела їх надходження.
 4. Знос та амортизація необоротних активів.
 5. Облік, оцінка та відображення у звітності оборотних активів.
 6. Склад оборотних активів.
 7. Системи та методи оцінки і списання оборотних активів.
 8. Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань.
 9. Класифікація довготермінових зобов’язань.
 10. Облік та відображення у фінансовій звітності довготермінових 

зобов’язань.
 11. Облік короткотермінових зобов’язань.

Теми рефератів

 1. Особливості оцінки, обліку та відображення у звітності необорот-
них активів.

 2. Знос та амортизація необоротних активів.
 3. Облік, оцінка та відображення у звітності оборотних активів.
 4. Системи та методи оцінки і списання оборотних активів.
 5. Визначення, оцінка,  класифікація та облік зобов’язань.
 6. МСБО 2 Запаси. Адаптація до вітчизняної практики бухгал-

терського обліку.
 7. МСБО 4 Облік амортизації. Адаптація до вітчизняної практики 

бухгалтерського обліку.
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 8. МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів. Адаптація до вітчизняної 
практики бухгалтерського обліку.

 9. МСБО 10 Непередбачені події та події, які відбулися після дати 
балансу. Адаптація до вітчизняної практики бухгалтерського об-
ліку.

 10. МСБО 16 Основні засоби. Адаптація до вітчизняної практики 
бухгалтерського обліку.

 11. МСБО 17 Оренда. Адаптація до вітчизняної практики бухгал-
терського обліку.

 12. МСБО 21 Вплив змін валютних курсів. Адаптація до вітчизняної 
практики бухгалтерського обліку.

 13. МСБО 23 Витрати на позики. Адаптація до вітчизняної практики 
бухгалтерського обліку.

 14. МСБО 25 Облік інвестицій. Адаптація до вітчизняної практики 
бухгалтерського обліку.

 15. МСБО 28 Облік інвестицій в асоційовані компанії. Адаптація до 
вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

 16. МСБО 31 Фінансова звітність про частки у спільних підприємс-
твах. Адаптація до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

 17. МСБО 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання. Адапта-
ція до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

 18. МСБО 36 Зменшення корисності активів. Адаптація до вітчизня-
ної практики бухгалтерського обліку.

 19. МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та активи. 
Адаптація до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

 20. МСБО 38 Нематеріальні активи. Адаптація до вітчизняної прак-
тики бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати сутність, оцінку та класифікацію активів.
 2. Охарактеризувати порядок обліку, оцінки та відображення у звіт-

ності оборотних активів.
 3. Дати характеристику системам та методам оцінки і списання обо-

ротних активів.
 4. Дати характеристику порядку визначення, оцінки та класифіка-

ції зобов’язань.
 5. Охарактеризувати порядок обліку довготермінових зобов’язань.
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 6. Охарактеризувати порядок обліку короткоотермінових 
зобов’язань.

 7. Охарактеризувати МСБО 2 Запаси.
 8. Охарактеризувати МСБО 4 Облік амортизації.
 9. Охарактеризувати МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів.
 10. Охарактеризувати МСБО 10 Непередбачені події та події, які від-

булися   після дати балансу.
 11. Охарактеризувати МСБО 16 Основні засоби.
 12. Охарактеризувати МСБО 17 Оренда.
 13. Охарактеризувати МСБО 21 Вплив змін валютних курсів.
 14. Охарактеризувати МСБО 23 Витрати на позики.
 15. Охарактеризувати МСБО 25 Облік інвестицій.
 16. Охарактеризувати МСБО 28 Облік інвестицій в асоційовані ком-

панії.
 17. Охарактеризувати МСБО 31 Фінансова звітність про частки у 

спільних підприємствах.
 18. Охарактеризувати МСБО 32 Фінансові інструменти: розкриття 

та подання.
 19. Охарактеризувати МСБО 36 Зменшення корисності активів.
 20. Охарактеризувати МСБО 37 Забезпечення, непередбачені 

зобов’язання та активи.
 21. Охарактеризувати МСБО 38 Нематеріальні активи.

Література [2; 8; 15; 18; 19]

Тема 4. Облік доходів та витрат

Завдання для самостійного вивчення
 1. Визначення та оцінка доходів і витрат.
 2. Класифікація доходів та витрат.
 3. Прибуток на акцію.
 4. Звітність з обліку доходів та витрат.

Теми рефератів

 1. Визнання доходів на момент поставки товарів, після поставки то-
вару та  від надання послуг.

 2. Звітність з обліку доходів та витрат, а також прибутку на акцію.
 3. МСБО 8 Чистий прибуток або збиток за період; суттєві помилки 

та зміни в обліковій політиці. Адаптація до вітчизняної практики 
бухгалтерського обліку.
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 4. МСБО 9 Витрати на дослідження та розробки. Адаптація до віт-
чизняної практики бухгалтерського обліку.

 5. МСБО 11 Будівельні контракти. Адаптація до вітчизняної прак-
тики бухгалтерського обліку.

 6. МСБО 12 Облік податків на прибуток. Адаптація до вітчизняної 
практики бухгалтерського обліку.

 7. МСБО 15 Інформація, що відображає вплив зміни цін. Адаптація 
до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

 8. МСБО 18 Дохід. Адаптація до вітчизняної практики бухгал-
терського обліку.

 9. МСБО 33 Прибуток на акцію. Адаптація до вітчизняної практики 
бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати порядок визначення та оцінки доходів і вит-
рат.

 2. Охарактеризувати класифікацію доходів та витрат.
 3. Охарактеризувати порядок  визначення прибутку на акцію.
 4. Розкрити сутність звітності з обліку доходів та витрат.
 5. Охарактеризувати МСБО 8 Чистий прибуток або збиток за пе-

ріод; суттєві помилки та зміни в обліковій політиці.
 6. Охарактеризувати МСБО 9 Витрати на дослідження та розроб-

ки.
 7. Охарактеризувати МСБО 11 Будівельні контракти.
 8. Охарактеризувати МСБО 12 Облік податків на прибуток.
 9. Охарактеризувати МСБО 15 Інформація, що відображає вплив 

зміни цін.
 10. Охарактеризувати МСБО 18 Дохід.
 11. Охарактеризувати МСБО 33 Прибуток на акцію.

Література [2; 11; 14; 18–20]

Тема 5. Грошові кошти

Завдання для самостійного вивчення
 1. Грошові кошти та їх еквіваленти.
 2. Грошові кошти від операційної діяльності.
 3. Грошові кошти від інвестиційної діяльності.
 4. Грошові кошти від фінансової діяльності.
 5. Звітність про рух грошових коштів на нетто-основі.
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 6. Іноземна валюта, відсоток і дивіденди.
 7. Інвестиції в дочірні, асоційовані компанії та спільні підприємс-

тва.
 8. Не грошові операції.

Теми рефератів

 1. Грошові кошти та їх еквіваленти від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності.

 2. Методи складання Звіту про рух грошових коштів.
 3. МСБО 14 Облік за сегментами.
 4. МСБО 19 Виплати працівникам. Адаптація  до  вітчизняної прак-

тики бухгалтерського обліку.
 5. МСБО 20 Облік державних гарантів і розкриття інформації про 

державну допомогу. Адаптація до вітчизняної практики бухгал-
терського обліку.

 6. МСБО 34 Проміжна фінансова звітність. Адаптація до вітчизня-
ної практики бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність грошових коштів та їх еквівалентів.
 2. Дати характеристику грошовим коштам від операційної, інвести-

ційної та фінансової діяльності.
 3. Охарактеризувати звітність про рух грошових коштів на нетто-

основі.
 4. Розкрити сутність іноземної валюти, відсотку і дивідендів.
 5. Розкрити сутність інвестицій у дочірні, асоційовані компанії та 

спільні підприємства.
 6. Визначити сутність не грошових операцій
 7. Охарактеризувати МСБО 14 Облік за сегментами. Адаптація до 

вітчизняної практики бухгалтерського обліку.
 8. Охарактеризувати МСБО  19  Виплати  працівникам.
 9. Охарактеризувати МСБО 20 Облік державних гарантів і роз-

криття інформації про державну допомогу.
 10. Охарактеризувати МСБО 34 Проміжна фінансова звітність.

Література [2; 8; 15; 18–20]

Тема 6. Акціонерний капітал

Завдання для самостійного вивчення
 1. Сутність і типи акціонерного капіталу.
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 2. Облік витрат на випуск акцій.
 3. Облік операцій з акціями.
 4. Додатково внесений капітал.
 5. Облік інвестицій в асоційовані компанії.
 6. Звітність про власний капітал.

Теми рефератів

 1. Акціонерний капітал — джерело фінансування діяльності ком-
паній.

 2. Сутність і облік операцій з акціями.
 3. Звітність про власний капітал.
 4. МСБО 22 Об’єднання компаній. Адаптація до вітчизняної прак-

тики бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність акціонерного капіталу.
 2. Охарактеризувати види операцій з акціями.
 3. Дати характеристику звітності про власний капітал.
 4. Охарактеризувати МСБО 22 Об’єднання компаній.

Література [2; 8; 15; 18–20]

Тема 7. Консолідовані фінансові звіти

Завдання для самостійного вивчення
 1. Сутність і методи консолідації.
 2. Сфера застосування консолідованих фінансових звітів.
 3. Вплив зміни валютних курсів.
 4. Фінансова звітність про частки у спільні підприємства.

Теми рефератів

 1. Ідея консолідації і критерії зведення фінансових звітів.
 2. Вплив зміни валютних курсів.
 3. Фінансова звітність про частки у спільні підприємства.
 4. МСБО 24 Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін. Адапта-

ція до вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність зведення фінансових звітів.
 2. Охарактеризувати сферу застосування консолідованих фінансо-

вих звітів.
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 3. Розкрити сутність впливу зміни валютних курсів.
 4. Дати характеристику фінансової звітності про частки у спільні 

підприємства.
 5. Охарактеризувати МСБО 24 Розкриття інформації щодо по-

в’язаних сторін.
Література [2; 8; 15; 18–20]

Тема 8. розкриття інформації у фінансових звітах банків 
та подібних фінансових установ

Завдання для самостійного вивчення
 1. Фінансові звіти банків та подібних фінансових установ.
 2. Непередбачені події та зобов’язання, включаючи позабалансові 

статті.
 3. Збитки від позик та авансів.
 4. Банківські ризики.
 5. Операції між пов’язаними сторонами.

Теми рефератів

МСБО 30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та 
подібних фінансових установ. Адаптація до вітчизняної практики 
бухгалтерського обліку.

Питання для самоконтролю

 1. Дати характеристику фінансової звітності банків та подібних фі-
нансових установ.

 2. Розкрити сутність непередбачених подій та зобов’язань, включа-
ючи позабалансові статті.

 3. Охарактеризувати операції між пов’язаними сторонами.
 4. Охарактеризувати МСБО 30 Розкриття інформації у фінансових 

звітах банків та   подібних фінансових установах.
Література [2; 8; 15; 18–20]

Тема 9. Аналіз фінансової звітності за допомогою 
коефіцієнтів

Завдання для самостійного вивчення
 1. Призначення та основні види аналітичних коефіцієнтів.
 2. Первинні фінансові коефіцієнти.
 3. Вторинні аналітичні коефіцієнти, що відображають результати 

господарської діяльності компанії.
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 4. Адаптація міжнародного досвіду до вітчизняної практики обліку 
та аналізу фінансової звітності.

Теми рефератів

Аналіз фінансових звітів за допомогою коефіцієнтів.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати  призначення та основні види аналітичних 
коефіцієнтів.

 2. Розкрити сутність первинних фінансових коефіцієнтів.
 3. Розкрити сутність  вторинних аналітичних коефіцієнтів, що ві-

дображають результати господарської діяльності компанії.
Література [6]

змістовий модуль іі. Міжнародні стандарти аудиту

Тема 10. Загальна характеристика аудиту

Завдання для самостійного вивчення
 1. Концептуальна основа фінансової звітності.
 2. Концептуальна основа аудиту та супутніх послуг.
 3. Рівні впевненості.
 4. Аудиторська перевірка.
 5. Супутні послуги.
 6. Мета аудиторської перевірки.
 7. Загальні принципи аудиторської перевірки.
 8. Обґрунтована впевненість.
 9. Відповідальність за фінансові звіті.
 10. Форма та зміст робочих документів.
 11. Конфіденційність, забезпечення зберігання й утримування робо-

чих документів та право власності на них.
 12. Загальний план аудиторської перевірки.
 13. Програма аудиторської перевірки.

Теми рефератів

 1. МСА 120 Концептуальна основа Міжнародних стандартів.
 2. МСА 200 Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фі-

нансових звітів.
 3. МСА 230 Документація.
 4. МСА 300 Планування.
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 5. МСА 402 Аудиторські міркування стосовно суб’єктів  господарю-
вання, які звертаються до організацій, що надають послуги.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати концептуальну основу фінансової звітності.
 2. Охарактеризувати концептуальну основу аудиту та супутніх пос-

луг.
 3. Розкрити мету аудиторської перевірки.
 4. Дати характеристику загальних принципів аудиторської перевір-

ки.
 5. Охарактеризувати форму та зміст робочих документів.
 6. Визначити сутність загального плану аудиторської перевірки.
 7. Розкрити сутність програми аудиторської перевірки.
 8. Охарактеризувати МСА 120 Програма аудиторської перевірки.
 9. Охарактеризувати МСА 200 Мета та загальні принципи ауди-

торської перевірки фінансових звітів.
 10. Охарактеризувати МСА 230 Документація.
 11. Охарактеризувати МСА 300 Планування.
 12. Охарактеризувати МСА 402 Аудиторські міркування стосовно 

суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що на-
дають послуги.

Література [4; 5; 7; 8–10; 12–14; 16; 17]

Тема 11. Відповідальність аудиторів 

Завдання для самостійного вивчення
 1. Аудиторська фірма. 
 2. Окремі аудиторські перевірки. 
 3. Шахрайство та помилки, їх характеристика.
 4. Відповідальність аудитора.
 5. Ризик невиявлення. 
 6. Оцінка і характер викривлень та їх вплив на висновок аудитора.
 7. Неспроможність аудитора  виконати зобов’язання.
 8. Терміни і форми  повідомлення інформації з питань аудиту най-

вищому управлінському персоналові.

Теми рефератів

 1. MCA 220 Контроль якості аудиторської роботи. 
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 2. МСА 240 Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та по-
милок під час аудиторської перевірки фінансових звітів. 

 3. МСА 260 Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому 
управлінському персоналові.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність шахрайства та помилки. 
 2. Розкрити сутність відповідальності аудитора.
 3. Розкрити сутність ризику невиявлення. 
 4. Охарактеризувати MCA 220 Контроль якості аудиторської робо-

ти.
 5. Охарактеризувати МСА 240 Відповідальність аудитора за роз-

гляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фі-
нансових звітів. 

 6. Охарактеризувати МСА 260 Повідомлення інформації з питань 
аудиту найвищому управлінському персоналу.

Література [4; 5; 7–10; 12–14; 16; 17]

Тема 12. Основні якісні аудиторські характеристики 
інформації 

Завдання для самостійного вивчення
 1. Взаємозв’язок між суттєвістю й аудиторським ризиком. 
 2. Оцінка наслідків викривлень.   
 3. Аудиторські докази.
 4. Врахування ризику при одержанні доказів.
 5. Відбір статей для тестування з метою одержання аудиторських 

доказів.
 6. Статистичний та не статистичний підходи до вибірки.
 7. Обсяг вибірки.
 8. Відбір статей вибірки.
 9. Здійснення аудиторської процедури.
 10. Оцінка результатів вибірки.
 11. Характер облікових оцінок.
 12. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але до опуб-

лікування фінансових звітів.
 13. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.
 14. Процедури, які виконує головний аудитор.
 15. Обсяг і мета внутрішнього аудиту.



17

 16. Відносини між внутрішнім аудитом і зовнішнім аудитором.
 17. Розуміння і попередня оцінка внутрішнього аудиту.
 18. Оцінка і перевірка роботи внутрішнього аудиту.
 19. Визнання необхідності використання  роботи експерта.
 20. Оцінка роботи експерта. 

Теми рефератів

 1. МСА 320 Суттєвість в аудиті.
 2. МСА 530 Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової пе-

ревірки.
 3. МСА 560 Подальші події.
 4. МСА 600 Використання  роботи іншого аудито¬ра.
 5. МСА 610  Розгляд роботи внутрішнього аудиту.
 6. МСА 620 Використання  роботи експерта.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати взаємозв’язок між суттєвістю й аудиторським 
ризиком. 

 2. Розкрити сутність оцінки наслідків викривлень.  
 3. Охарактеризувати аудиторські докази. 
 4. Охарактеризувати контроль за реєстрацією платника податку.
 5. Розкрити сутність статистичного та не статистичного підходу до 

вибірки.
 6. Розкрити сутність здійснення аудиторської процедури.
 7. Охарактеризувати процедури, які виконує головний аудитор.
 8. Розкрити сутність обсягу і мети внутрішнього аудиту.
 9. Розкрити сутність оцінки роботи експерта. 
 10. Охарактеризувати МСА 320 Суттєвість в аудиті.
 11. Охарактеризувати МСА 530 Аудиторська вибірка та інші проце-

дури вибіркової перевірки.
 12. Охарактеризувати МСА 560 Подальші події.
 13. Охарактеризувати МСА 600 Використання  роботи іншого ауди-

тора.
 14. Охарактеризувати МСА 610 Використання  роботи іншого ауди-

тора.
 15. Охарактеризувати МСА 620 Використання  роботи експерта.

Література [4; 5; 7–10; 12–14; 16; 17]
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Тема 13. Аудиторські процедури 

Завдання для самостійного вивчення
 1. Достатні та відповідні аудиторські докази.
 2. Аудиторські процедури  для одержання аудиторських доказів.
 3. Оцінка вартості та розкриття інформації про довгострокові інвес-

тиції.
 4. Інформація за сегментами.
 5. Взаємозв’язок процедур зовнішнього підтвердження й оцінюван-

ня аудитором властивого ризику та ризику контролю.
 6. Розробка запиту про зовнішнє підтвердження.
 7. Застосування позитивних та негативних підтверджень.
 8. Характер та цілі аналітичних процедур.
 9. Аналітичні процедури як процедури по суті.
 10. Ступінь достовірності аналітичних процедур.
 11. Дослідження незвичайних статей.  

Теми рефератів

 1. МСА 500 Аудиторські докази.
 2. МСА 501 Аудиторські докази: додаткові міркування  щодо окре-

мих статей.
 3. МСА 505 Зовнішні підтвердження.
 4. МСА 510 Перші завдання: залишки на  початок періоду.
 5. МСА 520 Аналітичні процедури.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати достатні та відповідні аудиторські докази.
 2. Розкрити сутність аудиторських процедур  для одержання ауди-

торських доказів.
 3. Розкрити сутність інформації за сегментами.
 4. Охарактеризувати достатні та відповідні аудиторські докази.
 5. Розкрити сутність характеру та цілей аналітичних процедур.
 6. Охарактеризувати дослідження незвичайних статей. 
 7. Охарактеризувати МСА 500 Аудиторські докази.
 8. Охарактеризувати МСА 501 Аудиторські докази: додаткові мір-

кування  щодо окремих статей.
 9. МСА 505 Зовнішні підтвердження.
 10. МСА 510 Перші завдання: залишки на  початок періоду.
 11. МСА 520 Аналітичні процедури.

Література [4; 5; 7–10; 12–14; 16; 17]
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Тема 14. Аудит фінансової звітності 

Завдання для самостійного вивчення
 1. Оцінка результатів аудиторських процедур. 
 2. Розуміння процесу визначення оцінок за справедливою вартіс-

тю.
 3. Оцінювання відповідності оцінок за справедливою вартістю.
 4. Розкриття інформації про справедливу вартість.
 5. Основні елементи аудиторського  звіту.
 6. Аудиторський висновок.
 7. Модифіковані  висновки.
 8. Обставини, які можуть призвести  до висловлення іншої думки, 

ніж безумовно-позитивна.
 9. Порівняльні фінансові звіти.
 10. Наявність  іншої інформації після дати  аудиторського висновку.
 11. Висновки щодо компонентів фінансових звітів.
 12. Висновок щодо узагальнених фінансових звітів.
 13. Загальні принципи завдання з огляду.
 14. Планування та виконання завдання, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації.

Теми рефератів

 1. МСА 540 Аудиторська перевірка облікових оцінок. 
 2. МСА 545 Аудит  оцінок за справедливою вартістю та розкриття 

інформації.
 3. МСА 570 Безперервність.
 4. МСА 700  Аудиторський висновок про фінансову звітність.
 5. МСА 710 Порівняльні дані.
 6. МСА 720 Інша інформація в документах, що містять перевірені 

фінансові звіти.
 7. МСА 800 Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту 

спеціального призначення.
 8. МСА 2400 Завдання з огляду фінансових звітів.
 9. МСА 3000 Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації.
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Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність оцінки результатів аудиторських процедур.
 2. Розкрити сутність оцінювання відповідності оцінок за справед-

ливою вартістю.
 3. Охарактеризувати основні елементи аудиторського  звіту.
 4. Охарактеризувати порівняльні фінансові звіти.
 5. Охарактеризувати МСА 540 Аудиторська перевірка облікових 

оцінок. 
 6. Охарактеризувати МСА 545 Аудит  оцінок за справедливою вар-

тістю та розкриття інформації.
 7. Охарактеризувати МСА 570 Безперервність.
 8. Охарактеризувати МСА 700  Аудиторський висновок про фінан-

сову звітність.
 9. Охарактеризувати МСА 710 Порівняльні дані. 
 10. Охарактеризувати МСА 720 Інша інформація в документах, що 

містять перевірені фінансові  звіти.
 11. Охарактеризувати МСА 800 Аудиторський висновок при вико-

нанні завдань з аудиту спеціального призначення.
 12. Охарактеризувати МСА 2400 Завдання з огляду фінансових 

звітів.
 13. Охарактеризувати МСА 3000 Завдання з надання впевненості, 

що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.
Література [4; 5; 7–10; 12–14; 16; 17]

Тема 15. Міжнародні стандарти для спеціалізованих сфер 
і супутніх послуг (МССП)   

Завдання для самостійного вивчення
 1. Процедури перевірки прогнозної фінансової інформації.
 2. Висновок щодо перевірки прогнозної фінансової інформації.
 3. Мета і загальні принципи завдання з погоджених процедур.
 4. Мета і загальні принципи завдання з підготовки інформації.

Теми рефератів

 1. МСА 3400 Перевірка прогнозної фінансової інформації.
 2. МССП 4400 Завдання з виконання погоджених процедур стосов-

но фінансової інформації.
 3. МССП 4410 Завдання з підготовки фінансової інформації.
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Питання для самоконтролю

 1. Перевірка правомірності застосування спрощеної системи облі-
ку.

 2. Методика перевірки нарахування податків і внесення їх у бю-
джет.

 3. Перевірка дотримання нормативних актів щодо застосування 
єдиного податку на підприємницьку діяльність.

 4. Охарактеризувати МСА 3400 Перевірка прогнозної фінансової 
інформації.

 5. Охарактеризувати МССП 4400 Завдання з виконання погодже-
них процедур стосовно фінансової інформації.

 6. Охарактеризувати МССП 4410 “Завдання з підготовки фінансо-
вої інформації.

Література [4; 5; 7–10; 12–14; 16; 17]
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