
Огляд найбільш поширених помилок допущених кандидатами в 

аудитори при складанні кваліфікаційного іспиту, оголошеного поза 

екзаменаційною сесією, 24 вересня 2021 року 

 

Узагальнені результати перевірки екзаменаційних робіт кандидатів, що 

складали кваліфікаційний іспит, полягають у наступному: 

1. В цілому кандидати намагалися вирішити всі завдання. 

2. Частина кандидатів надала відповіді, що не були пов’язані з 

питаннями завдань, помилково змішуючи положення Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартів аудиту 

(МСА), а також необхідний практичний досвід для вирішення питань 

бухгалтерського обліку та виконання аудиторських завдань. 

3. Практично всі кандидати допустили помилки при розрахунку 

коефіцієнтів фінансового стану. Більшість кандидатів неправильно вказували 

формули коефіцієнтів оборотності, неправильно застосовували порядок 

розрахунку середнього значення дебіторської та кредиторської 

заборгованостей, виручки, а також недостатньо точно описували значення 

розрахованих коефіцієнтів. 

4. Досить невдало кандидати наводили процедури, які виконують 

аудитори щодо ідентифікованих тверджень стосовно дебіторської 

заборгованості, і так само невдало коментували події після звітної дати і їх 

вплив на фінансову звітність, , зокрема невірно розраховували відповідні 

показники під впливом таких подій. 

5. Більшість кандидатів виявили поверхневі знання щодо обліку 

фінансових інвестицій. Відсутні та неповні пояснення щодо правил 

відображення в обліку інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю 

6. Найбільший відсоток невиконання стосується завдання з 

переоцінки гудвілу, що виник при придбанні дочірніх компаній, а також 

розрахунку показників звіту про прибутки та збитки за результатами 

операцій з інструментами капіталу. 

7. У більшості робіт розрахунки виконані невірно або відсутні. 

Кандидати виконували розрахунки лише в чернетці і не відтворювали їх у 

відповідях на питання іспиту. Крім цього, розрахунки не супроводжувалися 

коментарем з посиланням на відповідний МСФЗ, що регулює методичний 

підхід до розрахунків. 

8. Недостатньо розкритими залишилися питання планування та 

проведення аудиту, тип роботи аудитора за видом компонента аудиту, 

невпевнено, а й часто неправильно, кандидати вказували номери та назви 

МСА, зокрема обмежувалися зазначенням МСА з планування та 

аудиторських доказів та принципів бухгалтерського обліку, що не забезпечує 

отримання відповідних балів. 

 



Найбільші складнощі у кандидатів при вирішенні тесті викликали 

питання, пов’язані з: 

 управлінням трудовими ресурсами підприємства; 

 визначенням типу застосованої вибірки; 

 розрахунком показників беззбитковості та методики 

калькулювання готової продукції; 

 прийняттям рішень за підсумками інвентаризації; 

 впливом чинників знецінення на строк використання балансової 

вартості основного засобу; 

 порядком виправлення помилок у фінансовій звітності; 

 порядком ведення реєстру корпоративних прав; 

 переліком законодавчих актів, які регулюють провадження у 

справах про банкрутство;  

 принципами податкового законодавства; 

 розрахунком показників податкової декларації з ПДВ. 

 

Під час виконання ситуаційних завдань у кандидатів значні труднощі 

викликали: 

 розрахунки коефіцієнтів, застосованих в аналітичних процедурах 

оцінки ризиків; 

 оцінка гудвілу та оцінка за справедливою вартістю акцій та 

облігацій; 

 прийняття клієнта та задання і узгодженням умов завдання з 

аудиту; 

 планування процедур аудиту фінансової звітності; 

 розрахунок прогнозних фінансових звітів та аналіз дотримання 

умов ковенанту. 


