
Відведений час: 

Ознайомлення з завданнями: 15 хвилин 

Написання відповідей: 4 години 

Ці екзаменаційні завдання поділено на дві частини: 

Частина А містить 20 тестових завдань, кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. Усього 
20 балів. 

Частина Б складається з трьох бізнес-сценаріїв, два з яких оцінюються у 30 балів та один – у 
20 балів. Усього 80 балів. 

Загальна оцінка кваліфікаційного іспиту становить 100 балів. 

Не розгортайте екзаменаційне завдання, поки не отримаєте відповідну вказівку від 
інструктора. 

Не записуйте жодну з відповідей на екзаменаційних завданнях. 

Ці екзаменаційні завдання заборонено виносити з приміщення, в якому 
складатиметься іспит. 

Використовуйте зошит для відповідей кандидатів, щоб записати свої відповіді на 
кожний варіант питання. Не записуйте відповіді на титульній та зворотній сторінках 
зошита відповідей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

04 листопада 2022 року 
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Менеджер з продажу ПАТ «Річка» аналізує показники ПАТ «Струмок», яке претендує на 
укладення важливого контракту. Менеджер використовуватиме як джерела інформації звіт 
про фінансовий стан (ф. 1) і звіт про прибутки та збитки (ф. 2) ПАТ «Струмок». 

За допомогою яких звітів він знайде необхідну йому інформацію? 

Частина А - Всі 20 тестів є обов’язковими і їх потрібно вирішити. 

Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал. 

Питання 1 
 

Ліквідність Довгострокові 
зобов’язання 

Власний 
капітал 

Питома вага суми чистого прибутку 
та амортизації у чистому доході 

A ф. 1 ф. 2 ф. 2 ф. 1 
Б ф. 2 ф. 1 ф. 1 ф. 2 
В ф. 2 ф. 1 ф. 2 ф. 1 
Г ф. 1 ф. 1 ф. 1 ф. 2 

Питання 2 

Які твердження відносно впливу високої інфляції на ділову активність економіки є 
правильними? 

1. Зменшується ділова активність у видах діяльності, що потребують довгострокових 
інвестицій. 
2. Заощадження в монетарній формі скорочуються, а у формі фізичних активів зростають. 
3. Стрімке зростання обсягів кредитування підприємств. 
4. Ті, хто винні гроші, програють, а ті, кому винні гроші, виграють. 

 

А Тільки 1 та 2 
Б Тільки 2 та 3 
В Тільки 3 та 4 
Г Тільки 1 та 4 

Питання 3 

Які з наведених нижче тверджень мають бути зазначені в заяві про відповідальність 
керівництва Товариства за підготовку та затвердження фінансової звітності? 

Керівництво Товариства несе відповідальність за: 

1. Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 
внутрішнього контролю в Товаристві. 
2. Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з 
достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства та забезпечити 
відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ. 
3. Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів 
Товариства. 
4. Оприлюднення фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

А Тільки 1 та 2 
Б Тільки 2 та 4 
В 2, 3 та 4 
Г 1, 2 та 3 
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Питання 4 

ПАТ у своєму кодексі корпоративної етики повідомило всіх працівників ПАТ, що вони 
повинні з повагою ставитися один до одного та заінтересованих сторін незалежно від їх статі, 
віку, етнічного походження, сексуальної орієнтації. 

Яку ключову етичну цінність враховує ця вимога корпоративного кодексу? 
 

А Справедливість 
Б Довіра 
В Повага 
Г Чесність 

Питання 5 

Дані про витрати на обробку продукції підприємства і незавершене виробництво на початок і 
кінець звітного періоду: 

 

 Витрати на обробку 
Готовність незавершеного виробництва 
на початок періоду (50 од.),% 

70 

Вартість незавершеного виробництва 
на початок періоду, грн. 

10 200 

Витрати із запуску у виробництво 200 од. 
продукції за звітний період, грн. 

45 000 

Готовність незавершеного виробництва на 
кінець періоду (40 од.), % 

50 

Розрахуйте витрати на обробку, які відносяться до собівартості готової продукції за 
методом середньозваженої собівартості, грн. 

 

А 47 250. 
Б 49 350 
В 50 400 
Г 57 960 

Питання 6 

Підприємство застосовує метод вищої і нижчої точки для розподілу загальних витрат на змінні 
і постійні. Інформація щодо витрат і обсягу виробництва за 6 місяців року: 

 

Місяць Витрати, грн. Обсяг виробництва, од. 
Січень 57 200 10 200 
Лютий 56 800 10 000 

Березень 55 700 9 700 
Квітень 58 900 11 800 
Травень 57 400 11 100 
Червень 60 200 12 200 

Розрахуйте суму постійних витрат підприємства. 
 

А 38 240 
Б 38 840 
В 41 200 
Г 41 900 
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Питання 7 

Наведено масив даних спостережень щодо витрат на одиницю продукції, грн.: 
 

5 7 9 5 12 7 5 10 7 9 7 5 4 

У наведеному масиві даних мода дорівнює: 
 

А 4 та 5 
Б 5 та 7 
В 7 та 9 
Г 10 та 12 

Питання 8 

Оберіть правильні твердження, що розкривають переваги методу калькулювання за 
змінними витратами (директ-кост): 

1) Фінансовий результат за певний період не змінюється під впливом постійних накладних 
витрат при зміні залишків запасів; 
2) Дані про собівартість продукції, робіт, послуг, які необхідні для цілей планування 
господарської діяльності, легко можна отримати з регулярної управлінської звітності; 
3) Дані про собівартість продукції, робіт, послуг можуть бути використані для цілей 
визначення податку на прибуток; 
4) Звіт про прибутки і збитки надає інформацію про собівартість реалізованої продукції, до 
складу якої входять всі прямі і накладні виробничі витрати; 
5) Метод дозволяє отримувати інформацію для проведення аналізу беззбитковості діяльності. 

 

А 1, 2, 4 
Б 2, 4, 5 
В 1, 2, 5 
Г 2, 3, 4 

Питання 9 

Підприємство на 1 січня 2021 року мало залишок інвестицій в асоційовані підприємства 3 302 
тис. грн, на 31 грудня 2021 року – 4 917 тис. грн. У Звіті про прибутки та збитки частка в 
прибутках асоційованого підприємства за 2021 рік склала 1 363 тис. грн, а дивіденди, отримані 
від асоційованих підприємств, дорівнювали 693 тис. грн. Продажу та знецінення цих 
інвестицій у звітному році не відбувалося. 

Яким чином зазначена інформація буде наведена у Звіті про рух грошових коштів за 2021 
рік, складеному непрямим методом, тис. грн? 

 

Операційна діяльність Інвестиційна діяльність Фінансова діяльність 
А - 1 615 - 
Б (1 363) (945) 693 
В (1 363) (252) - 
Г - 693 945 

Питання 10 

1 липня 202 року група вирішила продати дочірнє підприємство, яке серед своїх необоротних 
активів мало інвестиції в акції, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
на суму 2 900 тис. грн. Дочірнє підприємство знаходилось у повній власності групи. На момент 
виконання критеріїв припиненої діяльності за МСФЗ 5 накопичений сукупний дохід 
(дооцінка) за цими інвестиціями склав 700 тис. грн. До кінця звітного року продаж ще не 
відбувся. 
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Яким чином інвестиції та відповідний накопичений інший сукупний дохід будуть 
відображені у Консолідованому звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року? 

 

 Інвестиція Накопичений інший сукупний дохід 
А за статтею поточних активів «Активи 

ліквідаційної групи, утримувані для 
продажу» 

за статтею поточних зобов’язань 
«Зобов'язання ліквідаційної групи, 
утримуваної для продажу» 

Б за статтею поточних активів «Активи 
ліквідаційної групи, утримувані для 
продажу» 

у розділі «Власний капітал, що належить 
власникам материнського підприємства» 
за статтею «Резерви ліквідаційної групи, 
утримуваної для продажу» 

В за статтею непоточних активів 
«Фінансові інвестиції» 

у розділі «Власний капітал, що належить 
власникам материнського підприємства» 
за статтею «Накопичений інший 
сукупний дохід» 

Г за статтею поточних активів «Активи 
ліквідаційної групи, утримувані для 
продажу» 

буде приєднаний до нерозподіленого 
прибутку групи 

Питання 11 

При складанні фінансових звітів ПАТ за 2021 рік було виявлено, що станом на 31 грудня 2020 
року основні засоби первісною вартістю 75 455 тис. грн були відображені як незавершені 
капітальні інвестиції (група основних засобів). Сума витрат на амортизацію цих активів мала 
становити 126 тис. грн і підлягала включенню до адміністративних витрат у 2020 році. 

Які коригування у зв’язку з виправленням цієї помилки слід зробити ПАТ при поданні 
2021 року порівняльної інформації за 2020 рік у Звіті про фінансовий стан та Звіті про 
прибутки та збитки, тис. грн? 

 

 Основні засоби Адміністративні витрати 

А Збільшити на 75 455 - 

Б Зменшити на 126 Збільшити на 126 

В - - 
Г Збільшити на 75 329 Збільшити на 126 

Питання 12 

Що з нижченаведеного про резерв під знецінення запасів є правильним? 

1. Резерв уцінки запасів створюють у сумі перевищення балансової вартості запасів (без 
урахуванням попередньо створеного резерву за окремими позиціями та партіями запасів) над 
їхньою очікуваною вартістю реалізації. 
2. Облік резерву під знецінення запасів здійснюють на контрактивному субрахунку. 
3. Аналітичний облік резерву здійснюють за номенклатурними позиціями та партіями. 
4. Створення або використання резерву під знецінення запасів не веде до коригування 
фінансового результату до оподаткування. 

 

А 1 та 2 
Б 1та 4 
В 2 та 3 
Г 3 та 4 
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Питання 13 

В якій з наведених ситуацій виникають корпоративні відносини? 
 

А Акціонерне товариство уклало договір оренди нежитлового приміщення з акціонером, 
частка якого в капіталі товариства складає більше 50 відсотків. 

Б Єдиний учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який одночасно є 
кредитором цього товариства приймає рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства шляхом спрямування до нього нерозподіленого прибутку. 

В Акціонерне товариство придбало за плату розміщені ним акції. 
Г Загальні збори акціонерів прийняли рішення про розподіл чистого прибутку на 

дивіденди. 

Питання 14 

Оберіть, яке з нижченаведених тверджень щодо визначення ринкової вартості емісійних 
цінних паперів відповідає нормам Закону України «Про акціонерні товариства»: 

 

А Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на організованих 
ринках капіталу, визначається наглядовою радою акціонерного товариства. 

Б Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на організованих 
ринках капіталу, визначається як середній курс за результатами регулярних торгів таких 
цінних паперів на відповідному організованому ринку капіталу за останні три місяці їх 
обігу. 

В Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на двох і більше 
організованих ринках капіталу та їхній середній курс за результатами торгів за останні 
три місяці обігу, на різних організованих ринках капіталу відрізняється, ринкова 
вартість цінних паперів визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

Г Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на організованих 
ринках капіталу, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за 
останні три місяці їх обігу, визначається наглядовою радою акціонерного товариства. 

Питання 15 

Яке з наведених тверджень відповідає визначенню значного правочину відповідно до 
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»? 

 

А До значних відноситься правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 33 відсотки вартості чистих активів товариства 
відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності 

Б До значних відноситься правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості чистих активів 
товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності 

В До значних відноситься правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 20 відсотків вартості чистих активів 
товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності 

Г До значних відноситься правочин, щодо якого статутом товариства встановлений 
особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на його 
вчинення залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв, що є предметом 
такого правочину. 
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Питання 16 

У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов’язаний: 
 

А надіслати кредиторам боржника повідомлення щодо ініціації процедури банкрутства. 
Б надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, 

уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак 
банкрутства. 

В надіслати органам Державної податкової служби за місцем реєстрації повідомлення 
щодо ініціації процедури банкрутства. 

Г звернутися до Господарського суду відповідної юрисдикції для відкриття 
провадження у справі про банкрутство. 

Питання 17 

Фізична особа Сергієнко Т.О. подала органу Державної податкової служби за місцем 
реєстрації річну податкову декларацію за 2021 рік для отримання податкової знижки і 
зазначила в ній конкретні суми витрат, підтверджені відповідними платіжними та 
розрахунковими документами. 

Розмір прожиткового мінімуму в Україні у 2021 році складав 
 

Період Загальний показник Працездатні особи 

з 01.01.2021 по 30.06.2021 2189 2270 

з 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 2379 

Яку максимальну суму витрат на сплату пенсійних внесків, сплачених за контрактом 
недержавному пенсійному фонду може бути дозволено врахувати у зменшення 
загального річного оподатковуваного доходу Сергієнко Т.О., одержаного за наслідками 
звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів? 

 

А 36 720 
Б 38 136 
В 38 160 
Г 39 060 

Питання 18 

ПАТ «Перемога» зареєстроване в Україні та є платником податку на прибуток. ПАТ 
«Перемога» застосовує коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, 
визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток), визначений у фінансовій звітності ПАТ 
«Перемога», за 2021 рік склав 7 470 тис. 

В бухгалтерському обліку ПАТ «Перемога» протягом 2021 року відображені такі операції, 
тис. грн.: 

 

Сума нарахованої амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів 

3 020 

Сума витрат на створення забезпечень для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат на оплату відпусток 
працівникам 

1 340 

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів 
внаслідок погашення простроченої дебіторської 
заборгованості одним з дебіторів 

620 

Уцінка інвестиції в дочірнє підприємство, розрахована за 
методом участі в капіталі 

150 
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Крім того, сума розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів 
відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу ІІІ ПКУ склала 2 810 тис. грн. 

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування на кінець 2019 року склала 4 700 тис. грн. 
Об’єкт оподаткування податком на прибуток за 2020 рік склав 1 340 тис. грн. 

Визначте за умовами завдання об’єкт оподаткування податком на прибуток за 2021 рік 
 

А 2 510 
Б 3 850 
В 7 210 
Г 7 730 

Питання 19 

Дані щодо нарахованої заробітної плати та інших видів виплат співробітникам ТОВ «Кремінь» 
за грудень 2021 року, тис. грн.: 

 

Заробітна плата, всього 452 

в тому числі заробітна плата працюючого інваліда 2-ї групи 22 

Премія за результатами Ш-го кварталу 2021 року 198 

в тому числі премія, нарахована працюючому інваліду 2-ї групи 10 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 24 

Виплати, встановлені колективним договором працівницям, які 
перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку 

32 

Визначте суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування ТОВ «Кремінь» за грудень 2021 року. Округліть отриманий результат до 
цілої одиниці. 

 

А 144 
Б 151 
В 148 
Г 146 

Питання 20 

ТОВ «Елеганс» є платником податку на додану вартість і здійснює постачання легкових 
автомобілів всім категоріям покупців, в тому числі для осіб з інвалідністю уповноваженому 
органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Оберіть з нижченаведених твердження, яке відповідає положенням Податкового Кодексу 
України: 

 

А Операції з постачання легкових автомобілів для осіб з інвалідністю уповноваженому 
органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету не є 
об'єктом оподаткування ПДВ. Сума ПДВ, сплачена під час придбання таких 
автомобілів, в тому числі тих, які ввозяться на митну територію України, не 
включається до податкового кредиту, а відноситься на витрати ТОВ «Елеганкс». 

Б Операції з постачання легкових автомобілів для осіб з інвалідністю уповноваженому 
органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету звільнені 
від оподаткування. Сума ПДВ, сплачена під час придбання таких автомобілів, в тому 
числі тих, які ввозяться на митну територію України, не включається до податкового 
кредиту, а відноситься на собівартість реалізації таких автомобілів. 



9 з 15  

В Операції з постачання легкових автомобілів для осіб з інвалідністю уповноваженому 
органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету звільнені 
від оподаткування. Сума ПДВ, сплачена під час придбання таких автомобілів, в тому 
числі тих, які ввозяться на митну територію України, в частині, що відповідає частці 
продажу таких автомобілів в загальному обсязі операцій ТОВ «Елеганс», підлягає 
врахуванню у складі зобов’язань ТОВ «Елеганс». 

Г Операції з постачання легкових автомобілів для осіб з інвалідністю уповноваженому 
органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету 
оподатковуються за нульовою ставкою. Сума ПДВ, сплачена під час придбання 
таких автомобілів, в тому числі тих, які ввозяться на митну територію України, 
включається до податкового кредиту в повній сумі. 

(20 балів) 
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Частина Б – Всі три завдання є обов'язковими і їх потрібно вирішити. 

Завдання 21 

Аудиторська фірма «Рута» здійснює аудит ПАТ «Троянда». 

При проведенні аудиту суттєвість визначена на рівні 0,5% суми доходу від реалізації. 

Витяг із фінансової звітності ПАТ «Троянда», тис. грн: 

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід) 
за 2021 і 2020 роки 

Стаття 2021 2020 

Дохід від реалізації 27 500 25 200 

Собівартість реалізації (17 400) (16 000) 

Валовий прибуток     10 100   9 200 

Адміністративні витрати (2 300) (3 500) 

Витрати на збут (1 100) (1 050) 

Інші операційні доходи 1 400 1 300 

Операційний прибуток     8 100    5 950 

Фінансові витрати (300) (200) 

Прибуток до оподаткування    7 800     5 750 

Витрати з податку на прибуток (1 404)  (1 035) 
Чистий прибуток   6 396     4 715 

Дата затвердження фінансової звітності до випуску 28.02.2022 р. 

У складі статті «Дохід від реалізації» враховано дохід в сумі 4 500 тис. грн. від продажу 
продукції ТОВ «Маркетплейс», якому було відвантажено 30.12.2021 року 900 од. продукту А 
за ціною 5 000 грн./од. Собівартість продукту А в 2021 році – 3 200 грн./од. Умови продажу за 
договором передбачають, що покупець має право на повернення продукту протягом трьох 
місяців з повним відшкодуванням. ПАТ «Троянда» здійснювало подібні операції з цим 
покупцем і може надійно оцінити, що 5% продукції, вірогідно, може бути повернута протягом 
3-х місяців. Головний бухгалтер вирішив, що оскільки можливе повернення продукції за 
договором є незначним, дохід був врахований в обліку і звітності в сумі 4 500 тис. грн. 

У січні 2022 року ПАТ «Троянда» було оголошено виплату дивідендів за 2021 рік і здійснено 
придбання дочірньої компанії ТОВ «Ромашка», рішення про яке прийняте у листопаді 2021 
року. 24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне російське вторгнення в Україну. 

При плануванні діяльності на 2022 рік фінансовим директором зібрана прогнозна інформація 
про продукцію Товариства і витрати діяльності: 

 

 Продукт А Продукт Б Продукт В 

Ціна реалізації, грн. 5 000 4 000 3 000 

Очікуваний рівень попиту, од. 2 400 2 600 3 400 

Прямі витрати на оплату праці, грн./од. 1 250 1 500 750 

Прямі матеріальні витрати, грн./од. 800 900 850 
Інші прямі змінні витрати, грн./од. 500 400 500 

Вартість 1 години праці – 250 грн./год. 

Фонд робочого часу обмежений і за прогнозом на 2022 рік складає 34 800 люд.-год. 

Постійні витрати плануються на рівні 3 100 тис. грн. в рік. 
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Питання: 

1. На підставі прогнозної інформації визначте оптимальний асортимент продукції 
Товариства, який забезпечить максимізацію маржинального доходу в 2022 році, в 
ситуації наявності лімітуючого чинника. Розрахуйте прогнозну суму сукупного 
маржинального доходу Товариства в умовах оптимального асортименту продукції. 

Примітка: бали будуть розподілені таким чином: за першу частину питання - 10 балів, за 
розрахунок – 2 бали (12 балів) 

2. Поясніть, з посиланням на МСФЗ, якої помилки припустилася головний бухгалтер у 
відображенні результатів операції з реалізації продукції ТОВ «Маркетплейс», які 
викривлення фінансової звітності ПАТ «Троянда» за 2021 рік і в якій сумі стали 
наслідком цієї помилки (7 балів) 

3. Поясніть, з посиланням на МСА, які дії повинен виконати аудитор за умови 
ідентифікації викривлень, які стали наслідком невірного відображення результатів 
операції з реалізації продукції ТОВ «Маркетплейс», і як такі викривлення вплинуть на 
думку аудитора, за умови, що всі інші ідентифіковані викривлення управлінським 
персоналом виправлені. (4 бали) 

4. Сформулюйте наступні розділи звіту аудитора щодо фінансової звітності ПАТ 
«Троянда»: 1) містить думку аудитора щодо фінансової звітності; 2) містить основу для 
висловлення такої думки. 

Примітка: бали будуть розподілені таким чином: за першу частину питання – 1 бал, за другу – 
2 бали. (3 бали) 

5. Визначте, які події, що відбулися на ПАТ «Троянда» у період між датою фінансової 
звітності та датою звіту аудитора, повинні бути враховані аудитором. Поясніть як вони 
класифікуються за вимогами МСФЗ, і як кожне з них вплине на фінансову звітність і на 
звіт аудитора, за умови релевантного розкриття цих подій. (4 бали) 

(30 балів) 
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Завдання 22 

Ви є партнером із завдання аудиторської фірми «Савчук і партнери», яка здійснює 
обов’язковий аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ «Річка» та його дочірніх 
підприємств (група) за 2021 рік, що складається за МСФЗ у тис. грн. 

Виконуючи аудиторські процедури оцінки ризиків, в тому числі внаслідок шахрайства, Ви 
обговорили з командою із завдання необхідність планувати та виконувати аудит із 
професійним скептицизмом. Менеджер із завдання з аудиту склав звіт про ідентифіковані 
ризики суттєвого викривлення фінансової звітності, і Ви обговорили з командою із завдання 
подальші конкретні дії у відповідь на ці ризики. 

Під час аудиту була отримана така облікова інформація ПАТ «Річка» за 2021 рік. 

1. У своїй обліковій політиці ПАТ «Річка» декларувало, що застосовує практичний прийом - 
розрахунок очікуваних кредитних збитків (РОКЗ) за торговельною дебіторською 
заборгованістю (ТДЗ) з використанням матриці забезпечення за МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». Для аналізу використовується інформація за попередній звітний рік. 

На 31 грудня 2020 року загальна сума ТДЗ (або продажу в кредит) склала 21 600 тис. грн, з 
якої загальна сума кредитних збитків дорівнювала 600 тис. грн (безнадійна заборгованість). 
Для створення РОКЗ була здійснена така класифікація залишків ТДЗ: 

 

 
Група прострочення 

ТДЗ 

Сума заборгованості, тис. грн 
на 31 грудня 2021 року, 

за терміном від виникнення до 
дати звітності 

на 31 грудня 2020 року, 
сума погашення у групі 

прострочення 
Не прострочена (0-30 днів) 8 000 10 000 
31-60 днів 3 500 5 000 
61-180 днів 2 800 4 000 
180-360 днів 1 700 2 000 
> 360 днів 900 -* 
Усього 16 900 21 000 

* У групі «> 360 днів» сума безнадійної заборгованості склала 600 тис. грн 

Розраховані для 2020 року рівні очікуваних кредитних збитків (заокруглені до цілих %) були 
використані керівництвом ПАТ «Річка» для визнання залишку РОКЗ на 31 грудня 2021 року. 

Аудитори погодились з періодами, на підставі яких класифіковано ТДЗ. Вони також 
визначили, що 2022 року очікується зростання певного макроекономічного показника в 
середньому на 5%, що викличне зростання очікуваних кредитних збитків на 20%. 

2. 01 липня 2010 року ПАТ «Річка» придбало 30% простих акцій ПАТ «Потічок», що 
забезпечило йому суттєвий вплив. Балансова вартість цієї інвестиції на 1 січня 2021 року 
складала 20 млн грн, тоді як справедлива вартість – 200 млн грн. 01 січня 2021 року ПАТ 
«Річка» придбало ще 50% простих акцій ПАТ «Потічок» за 250 млн грн. На цю дату 
справедлива вартість частки, яка не забезпечує контролю, складає 60 млн грн, справедлива 
вартість чистих активів – 440 млн грн 

3. ПАТ «Річка» також має асоційоване підприємство ТОВ «Струмок». Генеральний директор 
ПАТ «Річка» є одночасно генеральним директором ТОВ «Струмок». Обидва підприємства 
платять йому зарплату за надані послуги, і він має окремі контракти з кожним з них. 

4. В обліковій політиці ПАТ «Річка» зазначено, що тривалість періоду створення/ доведення 
до готовності до використання активів, з якого починається капіталізація відсотків на позики, 
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становить 6 місяців. Головний бухгалтер визначила цей термін, керуючись такими 
міркуваннями: зменшення своїх витрат часу на ведення обліку та збільшення витрат, які 
беруться для розрахунку оподатковуваного прибутку. Перше міркування є наслідком 
незадоволеності головного бухгалтера рівнем оплати його праці. До другого міркування її 
спонукав директор підприємства, який постійно вимагає оптимізувати оподаткування. 

Питання 

1. Поясніть членам команди із завдання з аудиту поняття професійний скептицизм і 
необхідність його дотримання під час аудиту. (2 бали) 

2. Наведіть і поясніть по ЧОТИРИ приклади конкретних дій у відповідь на оцінку 
аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства: а) суми визнаних 
доходів; б) кількості запасів. 

Примітка бали будуть розподілені порівну між двома частинами питання (8 балів) 

3. Оцініть відповідність облікової політики керівництва ПАТ «Річка» щодо знецінення 
торговельної дебіторської заборгованості вимогам МСФЗ 9. (2 бали) 

4. Розрахуйте суму РОКЗ, яку слід відобразити в фінансовій звітності ПАТ «Річка» за 
2021 рік. (6 балів) 

5. Поясніть, яким чином визначалась балансова вартість інвестицій в ПАТ «Потічок» в 
консолідованій фінансовій звітності ПАТ «Річка» до придбання ще 50% простих акцій 
ПАТ «Потічок». (2 бали) 

6. Поясніть та підтвердіть розрахунками, яким чином на фінансову звітність ПАТ 
«Річка» вплине придбання ще 50% простих акцій ПАТ «Потічок» 1 січня 2021 року. 

(6 балів) 

7. Поясніть, які винагороди генеральному директору ПАТ «Річка» слід розкрити у 
примітках до фінансових звітів за 2021 рік? (2 бали) 

8. До якої категорії обставин та відносин відповідно до Міжнародного кодексу етики 
професійних бухгалтерів (Частина 2 «Професійні бухгалтери в бізнесі») можна віднести 
описану в п. 4 ситуацію? Вкажіть, які потенційні загрози виникають в цій ситуації. 

(2 бали). 

(30 балів) 
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Завдання 23 

Аудиторська фірма «Аудитком» здійснює аудит ПАТ «Крокус», яке є торговим 
підприємством, що закуповує товари за імпортом в Туреччині та реалізує в Україні і Молдові. 

ПАТ «Крокус» є материнською компанією і має дочірнє підприємство в Молдові, від якого 
регулярно отримує дивіденди. 

На початку року ПАТ «Крокус» знає, що 31 березня 2022 року для проведення розрахунків з 
іноземними контрагентами необхідно забезпечити наявність на рахунку достатньої суми 
коштів в іноземній валюті – доларах США (USD), і планує свої грошові потоки. 

ПАТ «Крокус» очікує такі показники (прогноз станом на 01 січня 2022 року), грн.: 
 

 Через 1 місяць Через 3 місяці 

Очікувані грошові надходження 600 000 1 200 000 
Очікувані грошові платежі 480 000 500 000 

 
Фінансовий директор ПАТ «Крокус» зібрав інформацію щодо курсів валют (грн. за 1 USD): 

 

Спот-курс 36,5686 +/- 0,0002 

1-місячний форвардний курс 36,9315 +/- 0,0003 

3-місячний форвардний курс 37,2145 +/- 0,0004 

Відсоткові ринкові ставки для ПАТ «Крокус»: 
 

Річні відсоткові ставки Запозичення,% Депозити,% 

USD 8,0 5,0 

Гривня 16,0 12,0 
 

У своєї діяльності ПАТ «Крокус» застосовує методи управління валютними ризиками. 

Для оцінки свої фінансових інструментів управлінський персонал ПАТ «Крокус» залучає 
експерта з відповідною кваліфікацією. 

Питання: 

1. Опишіть і поясніть суть щонайменше по ОДНОМУ прикладу кожного з ТРЬОХ 
(економічний, трансляційний і транзакційний) видів валютного ризику, які мають бути 
враховані в системі управління ризиками ПАТ «Крокус» (3 бали) 

2. Розрахуйте вартість чистих грошових надходжень ПАТ «Крокус» в доларах США 
(USD): 

а) які очікуються через 1 місяць і 3 місяці за курсами форвардного ринку; (3 бали) 

б) які очікуються через 3 місяці з використанням хеджування грошового ринку. 
(4 бали) 

3. Порівняйте та надайте рекомендації, що більш доцільно використовувати ПАТ 
«Крокус»: хеджування валютних ризиків з використанням форвардного ринку чи 
хеджування грошового ринку. (1 бал) 

4. Наведіть щонайменше ДВА приклади можливих методів управління валютним 
транзакційним ризиком для ПАТ «Крокус» (пояснення наводити не потрібно). (1 бал) 

5. Наведіть приклади П’ЯТИ аудиторських процедур, які є доречними для аудиту Звіту 
про рух грошових коштів, складеного із застосуванням прямого методу. (5 балів) 
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6. Наведіть приклади ТРЬОХ дій, які, з огляду на значущість роботи експерта 
управлінського персоналу, має виконати аудитор, якщо він планує використовувати як 
аудиторські докази, інформацію, підготовлену з використанням роботи такого експерта. 

(3 бали) 

(20 балів) 

Кінець екзаменаційного 
завдання 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РІШЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

04 листопада 2022 року 
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Розділ А - (кожна правильна відповідь на питання оцінюється в 1 бали) 
 

Питання Правильна 
відповідь 

Коментар 

 
 
 

1 

 
 
 

Г 

Показники ліквідності визначаються на підставі Звіту про 
фінансовий стан (інформація про поточні активи та 
поточні зобов’язання). 
Довгострокові зобов`язання та власний каптал – також 
показники Звіту про фінансовий стан. 
Сума чистого доходу, чистого прибутку, витрат на 
амортизацію - це показники Звіту про прибутки та збитки. 
Тому правильною є відповідь Г. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

А 

Інфляція – це підвищення загального, або середнього 
рівня цін (або втрати купівельної спроможності грошей). 
За таких умов правильними є твердження 1 - зменшується 
ділова активність у видах діяльності, що потребують 
довгострокових інвестицій та 2 - заощадження в 
монетарній формі скорочуються, а у немонетарній - 
зростають. 
Негативними наслідками інфляції є скорочення обсягів 
кредитування, Тому твердження 3 помилкове. 
У зв’язку із знеціненням грошей ті, хто винні гроші, 
виграють, а ті, кому винні гроші, - програють. Тому 
твердження 4 помилкове. Отже. правильна відповідь А, яка 
включає твердження 1 та 2. 

 
 
 

3 

 
 
 

Г 

Керівництво підприємства не зобов’язане оприлюднювати 
факти шахрайства та інших зловживань. Воно має 
обов’язок розробити і підтримувати ефективну систему 
внутрішнього контролю, яка б попередила або своєчасно 
виявила шахрайство, забезпечити своєчасне та якісне 
складання фінансової звітності на основі даних 
бухгалтерського обліку та забезпечити збереження 
активів. Тому правильна відповідь Г 

 

4 

 
 

В 

Повага до прав людини, включно з правами меншин – 
визнання того, що всі люди народжуються вільними та 
рівними у своїх правах. Зазначені у Кодексі ПАТ вимоги 
відносяться до цієї ключової цінності. 
Отже, правильна відповідь В 

 
 

 
5 

 
 

 
В 

1) Вихід продукції в еквівалентних одиницях за методом 
середньозваженої собівартості, од.: 
Готова продукція + Незавершене виробництво на кінець 
періоду з урахуванням ступеня готовності = 
(50 + 200 – 40) + 40 од.* 0,5 = 210 + 20 = 230 
2) Витрати на обробку, які відносяться до собівартості 
готової продукції за методом середньозваженої 
собівартості, грн. = [(10 200 + 45 000) / 230 ] * 210 = 50 400 

 
 

6 

 
 

А 

1) Змінні витрати на одиницю, грн./од. = 
(60 200 – 55 700) / (12 200 – 9 700) = 4 500 / 2 500 = 1,8 
2) Постійні витрати, грн. = 
60 200 – 12 200 * 1,8 = 38 240 
Перевірка: 55 700 – 9 700 * 1,8 = 38 240 
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Б 

Мо́да — значення випадкової величини, що трапляється 
найчастіше в сукупності спостережень, у масиві даних – це 
5 і 7. 

 
 

 
8 

 
 

 
В 

Переваги методу калькулювання за змінними витратами 
(директ-кост) пов’язані з тим, що за цим методом 
фінансовий результат за період не змінюється під впливом 
постійних накладних витрат при зміні залишків запасів; 
дані про собівартість продукції, робіт, послуг легко можна 
отримати з регулярної управлінської звітності і метод 
дозволяє отримувати інформацію для аналізу 
беззбитковості діяльності. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

В 

Придбання інвестицій в асоційовані підприємства за рік 
4 917 – [3 302 + 1 363 - 693] = 945 (тис. грн) 
Звіт про рух грошових коштів 
Операційна діяльність: 
Коригування: 
Частка в прибутку асоційованих підприємств (1 363) 
Інвестиційна діяльність: 
Отримання дивідендів 693 
Придбання інвестицій (945) 

(252) 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Б 

За МСФЗ 5.38, активи ліквідаційної групи, класифікованої 
як утримувана для продажу, подаються окремо від інших 
активів у складі Поточних активів. Зобов'язання 
ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для 
продажу, подаються у звіті про фінансовий стан окремо від 
інших зобов'язань. Такі активи і зобов'язання не 
згортаються і надаються як єдина сума. 
Суб'єкт господарювання подає окремо будь-які сукупні 
прибутки або витрати, визнані безпосередньо в інших 
сукупних прибутках, які відносяться до непоточного 
активу (ліквідаційної групи), класифікованого як 
утримуваний для продажу. 

 

 
11 

 

 
Б 

Оскільки незавершені капітальні інвестиції є групою статті 
основні засоби, то виправлення помилки у Звіті про 
фінансовий стан на 31 грудня 2020 року буде полягатиме у 
вирахуванні ненарахованої амортизації 126 тис грн. На цю 
ж суму у порівняльному Звіті про прибутки та збитки 
мають бути збільшені Адміністративні витрати. 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

В 

1. Резерв уцінки запасів створюють у сумі перевищення 
балансової вартості запасів (з урахуванням попередньо 
створеного резерву за окремими позиціями та партіями 
запасів) над їхньою очікуваною вартістю реалізації. 
4. У разі створення резерву під знецінення запасів 
фінансовий результат до оподаткування збільшують на 
суму створеного резерву, а у разі його використання – 
зменшують. 
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В 

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних 
відносин 

«Під корпоративними відносинами маються на увазі 
відносини, що виникають, змінюються та припиняються 
щодо корпоративних прав.» 

Тільки викуп акцій власної емісії акціонерним 
товариством змінило відносини щодо корпоративних 
прав. У всіх інших випадках відносини щодо 
корпоративних прав не змінилися. 

 
14 

 
Б 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про акціонерні товариства» від 17 
вересня 2008 року № 514-VI, Стаття 8. Визначення 
ринкової вартості майна. 

 
 
 

15 

 
 
 

Г 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року 

№ 2275-VIII, Стаття 44. Значний правочин. 

«Статут товариства може встановлювати особливий 
порядок надання згоди уповноваженими на те органами 
товариства на вчинення певних правочинів залежно від 
вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні 
правочини)». 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

Б 

КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА 

Стаття 4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника 
- юридичної особи та позасудові процедури 

«У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника 
зобов’язаний надіслати засновникам (учасникам, 
акціонерам) боржника, власнику майна (органу, 
уповноваженому управляти майном) боржника відомості 
щодо наявності ознак банкрутства.» 

Всі інші відповіді не відповідають положенням Кодексу 
України з процедур банкрутства/ 

 
 
 
 
 
 

17 
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ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до 
податкової знижки. 

166.3.5. суму витрат платника податку на сплату 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) 
та пенсійних внесків, сплачених платником податку 
страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду 
…: 

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним 
контрактом з недержавним пенсійним фондом платника 
податку, … суму, визначену в абзаці першому підпункту 
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. 

169.4.1. … якщо його розмір не перевищує суми, що 
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 
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  діючого для працездатної особи на 1 січня звітного 
податкового року, помноженого на 1,4 та округленого 
до найближчих 10 гривень. 

2270 Х 1,4 = 3 178, округлено = 3 180 

3 180 х 12 = 38 160 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 

Об’єкт оподаткування податком на прибуток 
визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені 
відповідними положеннями ПКУ. Витрати на 
забезпечення відпусток працівникам не є податковою 
різницею. Від’ємне значення об’єкта оподаткування за 
2019 рік не враховується, оскільки в 2020 року об’єкт 
оподаткування, з урахуванням від’ємного значення за 
2019 рік, був позитивним. Щодо амортизації, фінансовий 
результат збільшується на суму нарахованої амортизації 
основних засобів та/або нематеріальних активів 
відповідно до НП(С)БО або МСФЗ і зменшується на суму 
амортизації, розрахованої відповідно до пункту 138.3 
статті 138 розділу ІІІ ПКУ. 

7 470 + 3 020 – 2 810 – 620 + 150 = 7 210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску 

1. Єдиний внесок нараховується: 

1) для платників, зазначених у пункті 1, частини першої 
статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній 
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, 
…, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, … що 
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату 
праці"; 

для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 
частини першої статті 4 цього Закону, - на суму… 
допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Стаття 8. Розмір єдиного внеску … 
5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 
цього Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до 
визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування 
єдиного внеску. 
3. Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, 
фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали 
спрощену систему оподаткування, в яких працюють 
особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 
відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 
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  цього Закону бази нарахування єдиного внеску для 
працюючих осіб з інвалідністю. 

ПОСТАНОВА КМУ від 22 грудня 2010 р. N 1170 «Про 
затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за 
рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується 
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 
Соціальні допомоги та виплати, встановлені 
колективним договором (працівникам, які перебувають у 
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з 
неповнолітніми дітьми тощо). 
(452 - 22) + (198 - 10) + 24 = 642 
642 х 22% = 141,24 
22 + 10 = 32 
32 х 8,41% = 2,69 
141, 24 + 2,69 = 143,93 ≈ 144 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 

197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 

197.1.3. постачання: 

в) легкових автомобілів для осіб з інвалідністю 
уповноваженому органу виконавчої влади з їх 
оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих 
бюджетів 

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до 
податкового кредиту 

199.1. У разі якщо придбані … товари… частково 
використовуються в оподатковуваних операціях, а 
частково - ні, платник податку зобов’язаний нарахувати 
податкові зобов’язання ... на загальну суму частки 
сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання 
…, яка відповідає частці використання таких товарів… 
в неоподатковуваних операціях. 

(20 балів) 
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Частина Б 

Завдання 21 

Питання 1 
 

Рішення Критерії 
оцінювання 

1. Визначення оптимального асортименту продукції 

а) Спочатку слід визначити, чи може підприємство виробити певну 
кількість продукції, щоб повністю задовільнити споживчий попит: 

Продукт А Продукт Б Продукт В 

Кількість  людино- 1 250/250 = 5 1 500/250 = 6 750/250 = 3 
годин на одиницю 
продукції 

Очікуваний рівень 2 400 2 600 3 400 
попиту, од. 

Кількість людино- 5 * 2 400 = 6 * 2 600 = 3 * 3 400 = 
годин, необхідних 12 000 15 600 10 200 
для виробництва для 
задоволення попиту 

Оскільки для виробництва всього обсягу продукції необхідно 37 800 
(12 000 + 15 600 + 10 200) людино-годин, а у Товариства за кількістю 
людино-годин є обмеження – 34 800 годин, то необхідно вирішити, 
які саме продукти варто виробляти. 

Фонд робочого часу є лімітуючим чинником. 

б) Розрахунок маржинального доходу на одну годину робочого часу 
за кожним продуктом: 

Продукт А Продукт Б Продукт В 

Ціна    реалізації,   5 000 4 000 3 000 
грн./од. 

Змінні витрати 1 250+800+500 1 500+900+400 750+850+500 
усього, грн. = 2 550 = 2 800 = 2 100 

Маржинальний 5 000 – 2 550 4 000 – 2 800 3 000 – 2 100 
дохід на = 2 450 = 1 200 = 900 
одиницю 
продукції, 
грн./од. 

Кількість 5 6 3 
людино-годин на 
одиницю 
продукції 

Маржинальний 2 450/5 = 490 1 200/6 = 200 900/3=300 
дохід на 1 
годину, грн./год. 

Рейтинг 1 3 2 

 
 
 
 
1,5 бали за 
розрахунок 

 
 
 

 
1,5 бали за 
розрахунок 

 
 
 
1 бал за пояснення 
з встановленням 
лімітуючого 
чинника 

 
 
 
 
 
 
 
1,5 бали за 
розрахунок 

1,5 бали за 
розрахунок 

 
 
 
 
 
 
 
1,5 бали за 
розрахунок 
0,5 бала за 
визначення 
рейтингу 
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Рішення Критерії 
оцінювання 

Висновок: За умов обмеженості людино-годин необхідно виробити 
максимальну кількість продукції А – 2400 од., потім продукції В – 
3 400 од., а решту часу використати на виробництво продукції Б. 

На виробництво продуктів А та В в обсязі, що задовольняє 
споживчий попит, компанією буде витрачено 22 200 години часу 
(12 000 + 10 200). 

На виробництво продукції Б залишається: 34 800 – 22 200 = 12 600 
людино-годин. 

Оскільки на виробництво одиниці продукту Б необхідно 6 годин 
часу, то максимальний обсяг продукту Б складе 2 100 одиниць. 

2. Розрахунок прогнозної суми сукупного маржинального доходу 
в умовах оптимального асортименту продукції 

Продукт А Продукт Б Продукт В 

Оптимальний      обсяг   2 400 2 100 3 400 
виробництва, од. 

Необхідна кількість 12 000 12 600 10 200 
людино-годин для 
виробництва 

Маржинальний дохід 490 200 300 
на 1 годину, грн./год. 

Сукуний 12 000*490 = 12 600*200 = 10 200*300 
маржинальний дохід, 5 880 000 2 520 000 = 3 060 000 
грн. 

Висновок: 

При забезпеченні виробництва і реалізації оптимального 
асортименту продукції (продукт А – 2 400 од., продукт Б – 2 100 
од., продукт В – 3 400 од.) прогнозна сума сукупного 
маржинального доходу Товариства буде максимальною і складе 
11 460 000 грн. (5 880 000 + 2 520 000 + 3 060 000). 

 
 
 
 

 
1 бал за висновок 
щодо оптимального 
асортименту з 
числовими 
поясненнями 

Альтернативний 
варіант розрахунку 
сукупного 
маржинального 
доходу на підставі 
даних про обсяг 
виробництва і 
маржинальний 
дохід на одиницю 
кожного виду 
продукції є 
прийнятним. 

1,5 бали за 
розрахунок 

 

0,5 бала за 
висновок, 
підтверджений 
розрахунком 

Всього – не більше 
12 балів 

Питання 2 
 

Рішення Критерії 
оцінювання 

1. Головний бухгалтер ПАТ «Троянда» не вірно визнала результати 
операції, оскільки покупець ТОВ «Маркетплейс» має право 
повернути продукт, і ціна операції містить змінний елемент, який 
може бути надійно оцінений. 

За таких умов відповідно до МСФЗ 15 змінний елемент мав бути взятий 
до уваги в оцінці доходу від реалізації, і тому сума доходу від 
реалізації ПАТ «Троянда» за угодою з ТОВ «Маркетплейс» складе: 

900 од. х 5 000 грн./од. х 0,95 = 4 275 тис. грн. 

 

0,5 бала за 
пояснення 

 
 
 
 
0,5 бала 
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4 500 тис. грн. визнається як дебіторська заборгованість покупця. 

4 500 – 4 275 = 225 тис. грн. має бути визнане як поточне 
зобов’язання з повернення коштів. 

Собівартість реалізації складе: 

900 од. * 3 200 грн./од. * 0,95 = 2 736 тис. грн. 

Також має бути визнано актив «Право на повернення» в оборотних 
активах на суму: 900 од. * 3 200 грн./од. * 0,05 = 144 тис. грн. 

Отже, викривлення вплинули на фінансову звітність таким чином: 

У Звіті про фінансовий результат (сукупний дохід) за 2021 рік 

 завищення доходу від реалізації на 225 тис. грн. і 
собівартості реалізації на 144 тис. грн. 

 завищення валового прибутку, операційного прибутку на 81 
тис. грн. (225 – 144), 

 завищення податку на прибуток на 14,6 тис. грн. (81 х 0,18) 
 завищення чистого прибутку на 66,4 тис. грн. (81 – 14,6) 

У Звіті про фінансовий стан (балансі) на 31.12.2021 

 заниження оборотних активів за статтею «Право на 
повернення активів» на 144 тис. грн. 

 заниження поточних зобов’язань з повернення активів на 
225 тис. грн. 

 завищення зобов’язань з податку на прибуток на 14.6 тис. 
грн. 

 завищення нерозподіленого прибутку на 66,4 тис. грн. 

У Звіті про власний капітал завищений нерозподілений прибуток та 
загальна сума власного капіталу на 66, 4 тис. грн. 

 

0,5 бала 
 
 
0,5 бала 

 
0,5 бала 

 
 
 
 
0,5 бала 

 
0,5 бала 

 
0,5 бала 
0,5 бала 

 
 
0,5 бала 

 
0,5 бала 

 
0,5 бала 

0,5 бала 
 
0,5 бала 
Всього не більше 
7-ми балів 

Питання 3 
 

Рішення Критерії 
оцінювання 

Аудитор має виконати такі дії: 

1)      Визначити суттєвість допущеної помилки. 

Відповідно до МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під час 
аудиту», до оцінювання впливу невиправлених викривлень 
аудитор повинен переглянути рівень суттєвості, визначений 
відповідно до МСА 320, на підтвердження його відповідності в 
контексті дійсних фінансових результатів суб’єкта господарювання. 

Розрахунок суттєвості: 

27 500 тис. грн. * 0,005 = 137,5 тис. грн. 

Відповідно до МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні 
аудиту», суттєвою вважається помилка, сума якої взята окремо або 
в сукупності з іншими викривленнями, дорівнює або є більшою ніж 

 
 
 

 
0, 5 бала за дію та 
її обґрунтування 

 
 
 
0,5 бала за 
розрахунок 
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за 137,5 тис. грн. Відповідно до МСА 450, аудитор повинен 
визначити, чи є невиправлені викривлення суттєвими самі по собі 
або взяті сукупно. Викривлення у сумі доходу, собівартості, активів 
і поточних зобов’язань перевищують рівень суттєвості. 

2) Повідомити про викривлення управлінський персонал і 
вимагати виправити це викривлення. 

Відповідно до МСА 450, аудитор повинен своєчасно повідомляти 
відповідний управлінський персонал про всі викривлення, 
акумульовані під час аудиту, якщо це не заборонено законом або 
нормативними актами. Аудитор повинен вимагати від 
управлінського персоналу виправлення цих викривлень. 

3) Повідомити про викривлення та їх вплив на думку аудитора 
(висновок у звіті) тих, кого наділено найвищими повноваженнями. 

Відповідно до МСА 450, аудитор повинен повідомити тих, кого 
наділено найвищими повноваженнями, якщо це йому не 
заборонено законодавчими або нормативними актами, про 
невиправлені викривлення та їх можливий вплив окремо або в 
сукупності на висновок у звіті незалежного аудитора. 

4) Звернутися із запитом до управлінського персоналу за 
отриманням від нього письмового запевнення про несуттєвість 
невиправлених викривлень. 

Відповідно до МСА 450, аудитор повинен звернутися із запитом 
про надання письмового запевнення до управлінського персоналу 
та, де це доречно, до тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 
що він вважає, що вплив невиправлених викривлень, взятих 
окремо або в сукупності, на фінансову звітність у цілому не є 
суттєвим. 

5) У випадку відмови управлінського персоналу від виправлення 
викривлення , яке, на думку аудитора, є суттєвим, аудитор 
повинен розглянути наскільки суттєвими або всеохопними є 
невиправлені викривлення та модифікувати свою думку щодо 
фінансової звітності в цілому залежно від того, чи є ці 
викривлення суттєвими чи всеохопними. 

Відповідно до МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», аудитор висловлює думку із 
застереженням, якщо, отримавши прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в 
сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими 
щодо фінансової звітності; 

За умовами завдання викривлення є суттєвими але не 
всеохопними. Тому аудитор надасть Звіт, в якому буде висловлена 
думка із застереженням 

0,5 бала за 
пояснення 

 
 
 
0,5 бала за дію та 
її обґрунтування 

 
 
 
 
 

0,5 бала за дію та 
її обґрунтування 

 
 
 
 
 

0,5 бала за дію та 
її обґрунтування 

 
 
 
 
 
 
 
0,5 бала за 
пояснення 

 
 
 
 
 
 
 
0,5 бала за 
висновок щодо 
виду аудиторської 
думки 

Повна назва і 
номер МСА у 
відповіді не 
вимагається, 
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 достатньо, якщо 
кандидат згадає 
посилання або на 
номер МСА або 
на його назву. 

Всього не більше 
4-х балів 

Питання 4 
 

Рішення Критерії 
оцінювання 

1) Думка із застереженням 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в 
розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, 
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Троянда» на 31 грудня 
2021 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

2) Основа для думки із застереженням 

Доходи Товариства відображені у Звіті фінансові результати 
(сукупний дохід) за 2021 рік у сумі 27 500 тис. грн. Під час 
визнання доходу від реалізації управлінський персонал не вирахував 
змінний елемент, що виник внаслідок права покупця повернути 
продукт, і такий змінний елемент, міг бути надійно оцінений, а 
оцінив дохід у повній сумі реалізації, що є відхиленням від вимог 
МСФЗ. Відповідно, управлінський персонал Товариства не вірно 
визначив собівартість реалізації, не визнав поточні зобов’язання та 
актив «Право на повернення», пов’язані з такою операцією. Записи 
Товариства свідчать, що якби управлінський персонал визнав дохід 
від реалізації за вирахуванням змінного елементу, то дохід потрібно 
було б зменшити на 225 тис.грн., а собівартість зменшити на 144 
тис. грн., потрібно було б визнати актив «Право на повернення» в 
сумі 144 тис.грн. Відповідно, поточні зобов’язання збільшилися б на 
225 тис. грн., чистий прибуток і власний капітал були б меншими на 
66,4 тис. грн. 

 

1 бал за 
формулювання 
думки (це просте 
викладення 
стандартного 
формулювання з 
МСА 705) 

 

2 бали за 
формулювання 

Стиль викладення 
може несуттєво 
відрізнятися, проте 
кандидат повинен 
продемонструвати 
вміння викласти 
лаконічно, і 
зрозуміло для 
обізнаного 
користувача підставу 
для модифікації. 
Кандидат не повинен 
робити посилання на 
конкретні стандарти, 
норми законодавства 
тощо, але повинен 
описати вплив на 
показники 
фінансової звітності, 
які є викривленими. 

Всього – не більше 
3-х балів 
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Питання 5 
 

Рішення Критерії оцінювання 

1. Події, що відбулися на ПАТ «Троянда» у період між датою 
фінансової звітності та датою звіту аудитора, і повинні бути 
враховані аудитором: 

1) Оголошена виплата дивідендів за 2021 рік; 

2) Придбана дочірня компанія ТОВ «Ромашка»; 

3) Відбулося повномасштабне російське вторгнення в Україну; 

2. Відповідно до МСБО 10 «Події після звітної дати», всі 
перелічені події свідчать про умови, що виникли після звітного 
періоду (події, які не вимагають коригування після звітного 
періоду). ПАТ «Троянда» не слід коригувати суми, визнані в 
його фінансовій звітності для відображення подій, які не 
вимагають коригування після звітного періоду. 

Відповідно до МСБО 10, якщо події, які не вимагають коригування 
після звітного періоду, є суттєвими, нерозкриття інформації може 
впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 
фінансової звітності. Відповідно, суб’єктові господарювання слід 
розкривати таку інформацію про кожну суттєву категорію 
подій, які не вимагають коригування після звітного періоду. 

Відповідно до МСФЗ 10 Якщо дивіденди оголошують після 
звітного періоду, але до затвердження фінансової звітності до 
випуску, дивіденди не визнаються як зобов’язання на кінець 
звітного періоду, тому що на той час не існує жодних зобов’язань. 
Інформацію про такі дивіденди розкривають у примітках 
відповідно до МСБО 1 “Подання фінансової звітності”. 

 
МСБО 1 визначає необхідне розкриття інформації, якщо: 
управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, 
пов’язаною з подіями або умовами, які породжують значний 
сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати 
діяльність безперервно. Події або обставини, які вимагають 
розкриття інформації, можуть виникати після звітного періоду. 
Подія повномасштабне російське вторгнення в Україну 
створює суттєву невизначеність щодо безперервності діяльності 
ПАТ «Троянда». 

Таким чином, інформація про перелічені події повинна 
розкриватися у примітках до фінансової звітності. Крім того, у 
примітці про дотримання припущення про безперервність 
діяльності розкривається інформація про суттєву 
невизначеність, яку спричиняє повномасштабне російське 
вторгнення в Україну. 

3. За умовами завдання всі перелічені події релевантно подані у 
фінансовій звітності. Таким чином не існує викривлень щодо 
подій після дати фінансової звітності, які б могли вплинути на 
думку аудитора. Думка аудитора не буде модифікована щодо 

 
 
 
 
0,5 бала за перелік 
подій 

 
 
 
0,5 бала за 
ідентифікацію типу 
подій 

 
 
 
0, 5 бала за загальне 
пояснення щодо 
розкриття 

 
 
 
0, 5 бала за пояснення 
щодо розкриття 
дивідендів 

 
 
 

 
0,5 бала за пояснення 
щодо розкриття 
суттєвої 
невизначеності 

 
 
 
 

0,5 бала за висновок 
щодо впливу на 
фінансову звітність 
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Рішення Критерії оцінювання 

розкриття інформації про події після дати фінансової звітності 
(вплив інших викривлень тут не оцінюється). 

 
Разом з тим, відповідно до МСА 570 «Безперервність», якщо 
інформація про суттєву невизначеність належно розкрита у 
фінансовій звітності, аудитор повинен висловити немодифіковану 
думку та звіт аудитора повинен містити окремий розділ під 
заголовком «Суттєва невизначеність, що стосується 
безперервності діяльності». 

0,5 бала за пояснення 
щодо впливу на думку 
аудитора 

 
 
0,5 бала за пояснення 
щодо розділу 
«Суттєва 
невизначеність…» 

 
Всього не більше 4-х 
балів 
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Завдання 22 

Питання 1 
 

Рішення Критерії оцінювання 
1) Професійний скептицизм – ставлення, що поєднує 
допитливість, уважність до обставин, які можуть вказувати 
на можливе викривлення внаслідок помилки або 
шахрайства, та критичну оцінку доказів. 

Професійний скептицизм передбачає, наприклад, особливу 
увагу до: 
- аудиторських доказів, які суперечать іншим отриманим 

аудиторським доказам; 

- інформації, яка викликає сумнів щодо достовірності 
документів і відповідей на запити, які мають 
використовуватися як аудиторські докази; 

- умов, які можуть свідчити про можливе шахрайство; 

- обставин, які припускають необхідність проведення 
аудиторських процедур додатково до процедур, яких 
вимагають МСА. 

2) Дотримання професійного скептицизму під час аудиту є 
необхідним, якщо аудитор, наприклад, має зменшити 
ризики: 

- невиявлення незвичайних обставин; 

- надмірного узагальнення під час формулювання 
висновків на основі аудиторських спостережень; 

- використання невідповідних припущень під час 
визначення характеру, часу та обсягу аудиторських 
процедур і оцінки їхніх результатів. 

Професійний скептицизм потрібний для критичної оцінки 
аудиторських доказів. Він передбачає ставлення під сумнів 
суперечливих аудиторських доказів, достовірності 
документів і відповідей на запити, а також іншої 
інформації, отриманої від управлінського персоналу та тих, 
кого наділено найвищими повноваженнями. Він також 
передбачає розгляд достатності та прийнятності отриманих 
аудиторських доказів з огляду на обставини, наприклад у 
випадку, якщо існують чинники ризику шахрайства, а 
єдиний документ, чутливий до шахрайства за своїм 
характером, є єдиним підтверджувальним доказом суттєвої 
суми у фінансовому звіті. 

1 бал за визначення та 
пояснення професійного 
скептицизму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 бал –за обґрунтування 
необхідності професійного 
скептицизму. 
Стиль викладення може 
відрізнятися, проте 
кандидати повинні 
продемонструвати розуміння 
суті професійного 
скептицизму і його 
необхідності в умовах і 
обставинах проведення 
аудиту фінансової звітності, 
зокрема для зменшення 
аудиторського ризику та під 
час збору і оцінки 
аудиторських доказів 

 
 
 

Всього не більше 2-х балів 
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Питання 2 
 

Рішення Критерії оцінювання 

а) Приклади дій у відповідь на оцінку аудитором ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства суми 
визнаних доходів: 

1) Виконання аналітичних процедур по суті, пов’язаних 
із доходом, використанням деталізованих даних, наприклад 
порівняння доходу, відображеного в звітності за місяцями, 
асортиментом виробів або сегментами бізнесу, протягом 
поточного звітного періоду з порівнянними попередніми 
періодами. Комп’ютеризовані методи аудиту можуть бути 
корисними під час ідентифікації незвичайних або 
неочікуваних зв’язків доходу або операцій. 

2) Підтвердження клієнтами певних доречних умов 
угод і відсутність побічних угод, оскільки такі умови чи 
угоди часто впливають на належний облік, і підстави для 
знижок або період, якого вони стосуються, часто погано 
задокументовані. Наприклад, це стосується критеріїв 
прийняття угоди, умов поставки та оплати, відсутності 
майбутніх або постійних зобов’язань постачальників, прав 
на повернення товару, гарантованої ціни, за якою можна 
повернути товар постачальнику і положень про 
анулювання чи відшкодування. 

3) Запити персоналу відділу збуту та маркетингу 
суб’єкта господарювання або штатних юристів, що 
стосуються продажів або відвантаження товарів наприкінці 
періоду, та їх знань про будь-які незвичайні умови, 
пов’язані з цими операціями. 

4) Фізична присутність в одному або кількох 
підрозділах на кінець періоду для спостереження за 
товарами, які відвантажують або підготовлюють для 
відвантаження (або повернень товарів, що очікують 
обробки), і виконання інших доречних процедур щодо 
закриття регістрів продажів та запасів. 

5) Для тих ситуацій, при яких операції з обліку доходу 
ініціюються, обробляються та реєструються електронними 
засобами, тестування заходів контролю для визначення, чи 
надають вони впевненість, що такі операції відбулися та 
належно записані. 

б) Приклади дій у відповідь на оцінку аудитором ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства кількості 
запасів: 

1) Перевірка інвентаризаційних відомостей суб’єкта 
господарювання для ідентифікації підрозділів або статей, 
які потребують особливої уваги під час інвентаризації або 
після неї. 

 
 
 
 
 

Вимагається навести та 
пояснити будь які з 
наведених 

а) 4 приклади щодо 
визнання доходів і 

б) 4 приклади щодо 
кількості запасів. Всього 8 
прикладів. 

За кожний приклад 1 бал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Максимально за питання (а) 
– 4 приклади 

4 х 1 = 4 бали 
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2) Спостереження підрахунку залишків у певних 
підрозділах без попередження або проведення підрахунку 
залишків у всіх підрозділах в один і той самий день. 

3) Проведення підрахунку залишків на кінець або 
наприкінці звітного періоду для мінімізації ризику 
неналежного маніпулювання протягом періоду між 
здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду. 

4) Виконання додаткових процедур під час 
спостереження залишків, наприклад більш сувора перевірка 
вмісту запакованих у коробки інвентарних об’єктів, способу 
штабелювання (наприклад, порожнини всередині штабеля) 
або маркування товарів, а також якості (тобто чистоти, 
міцності або концентрації) рідких речовин, наприклад 
парфумерних виробів або спеціальних хімікатів. При цьому 
може бути корисним використання роботи експерта. 

5) Порівняння кількості за поточний період з 
попередніми періодами за класом або категорією запасів, 
місцем розташування чи іншими критеріями або порівняння 
з кількістю запасів, підрахованою за даними обліку. 

6) Застосування комп’ютеризованих методів аудиту для 
подальшого тестування узагальнених даних щодо 
інвентаризації, наприклад сортування за номерами карток 
складського обліку для тестування заходів їх контролю або 
за серійними номерами для тестування можливості 
пропуску чи дублювання номерів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимально за питання (б) 
– 4 приклади 

4 х 1 = 4 бали 

Бали між частинами (а) і (б) 
не перерозподіляються 

 
 
 
 

Всього не більше 8-ми балів 

Питання 3 
 

Рішення Критерії оцінювання 
Основа рішення – вимоги МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

Суб'єкт господарювання має право застосовувати для 
оцінювання очікуваних кредитних збитків практичні 
прийоми, прикладом яких для ТДЗ є матриця забезпечення. 

Умовами застосування цього практичного прийом є: 

 відсутність значного компоненту фінансування; 
 закономірність отримання кредитних збитків для 

відповідної групи активів (вид клієнта (оптовий або 
роздрібний), вид продукції, географічний сегмент тощо). 

Однак суб'єкт господарювання повинен оцінювати 
очікувані кредитні збитки, використовуючи не тільки 
обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про 
минулі події, поточні умови, але й прогнози майбутніх 
економічних умов. Тому історичні рівні ОКЗ, розраховані 
для 2020 року, повинні бути скориговані на прогнозну 
інформацію. 

 
Можливість використання 
практичного прийому 

0,5 бала 
Умови використання 
практичного прийому 

0,5 бала 
0,5 бала 

 

Необхідність врахування 
прогнозної інформації 

 
0,5 бала 

 
 
Всього не більше 2-х балів 
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Питання 4 
 

Рішення Критерії оцінювання 
Основа рішення – вимоги МСФЗ 9 «Фінансові  

інструменти»  

Всі розрахунки в тис. грн 

Історичні рівні ОКЗ на 31.12.2020 (округлені до цілих %) 

 
Розрахунок історичних 
рівнів РОКЗ 

 Група 
прострочення 

ТДЗ 

Сума 
погаше 

ння 
у групі 

Кумулятивна 
сума 

погашення 

Непогашена 
кумулятивна 

сума 

Історичний 
рівень (%) 
кредитних 

збитків 

2,5 бала 

(по 0,5 бала для кожної 
групи ТДЗ або 0,5 х 5 = 2,5)  1 2 3 4 5 

 Не 10 000 10 000 21-600 – 600/21 600 ≈3  

прострочена   10 000=   

(0-30 днів)   11 600   

 31-60 днів 5 000 15 000 21 600 – 600/11 600≈5  

   15 000 =   

   6 600   

 61-180 днів 4 000 19 000 21 600 – 600/6 600 ≈9  

   19 000 =   

   2 600   

 180-360 днів 2 000 21 000 21 600 – 600/2 600≈23  

   21 000 = 600   

 > 360 днів - - 600 600/600=100  

 Усього Х Х Х Х  

Рівні ОКЗ на 31.12.2021 року 

Не прострочена 31-60 днів 61-180 днів 180-360 днів 
(0-30 днів) 

3х1,2 5х1,2 9х1,2 23х1,2 

Коригування на прогнозну 
інформацію 
2 бала 
(0,5 бала для кожної групи) 

 

Сума РОКЗ на 31.12.2022 року Розрахунок РОКЗ на 
31.12.2022 року 

 
 
 
 
 

 
1,5 бала 

 
Всього не більше 6-ти балів 

 Група прострочення 
ТДЗ 

Сума ТДЗ Скоригований 
рівень ОКЗ, % 

Сума ОКЗ  

 1 2 3 4 

 Не прострочена (0- 
30 днів) 

8 000 3,6 288 

 31-60 днів 3 500 6 210 

 61-180 днів 2 800 10,8 302 

 180-360 днів 1 700 27,6 553 

 > 360 днів 900 100,00 900 
 Усього 16 900 Х 2 253 
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Питання 5 
 

Рішення Критерії оцінювання 

Основа для рішення – МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 
та спільні підприємства» 

Інвестицію в 40% простих акцій ПАТ «Потічок» в 
консолідованій фінансовій звітності ПАТ «Річка», яка 
надала ПАТ «Річка» суттєвий вплив, слід оцінювати за 
методом участі в капталі. 

Метод участі в капіталі – це метод обліку, за яким 
інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім 
коригують відповідно до зміни частки інвестора в 
чистих активах об’єкта інвестування після придбання. 
Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в 
прибутку чи збитку об’єкта інвестування, а інший сукупний 
дохід інвестора включає його частку в іншому сукупному 
доході об’єкта інвестування. 

 
 
 
Визначення відповідного 
методу оцінки 

0,5 бала 

 
Зміст методу участі в 
капіталі 

1,5 бала 

(0,5 – первісна вартість, 0,5 
бала – коригування 
балансової вартості, 0,5 бала 
– прибуток/збиток інвестора) 

 
Всього не більше 2-х балів 

Питання 6 
 

Рішення Критерії оцінювання 

Основа для рішення – МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», МСФЗ 
10 «Консолідована фінансова звітність» 

 

Придбання ще 50% простих акцій збільшило частку 
володіння у ПАТ «Потічок» до 80%, що перетворює ПАТ 
«Річка» у материнське підприємство, а ПАТ «Потічок» - у 
дочірнє підприємство. 

Констатація зміни статусу 
ПАТ «Річка» та  ПАТ 
«Потічок» - 0,5 бала 

При поетапному об’єднанні бізнесу покупець переоцінює 
свою раніше утримувану частку участі в капіталі об’єкта 
придбання за її справедливою вартістю на дату 
придбання та визнає отримуваний прибуток або збиток, 
якщо такий існує, в прибутку чи збитку або іншому 
сукупному доході, залежно від обставин. 

Пояснення підходу до 
відображення в   обліку   – 
0,5 бала 

Розрахунок гудвілу:  

Вартість інвестиції: 
- 50% простих акцій 250 
- 30% простих акцій 200 

Справедлива вартість частки, яка не забезпечує 60 
контрою 
Справедлива вартість ідентифікованих чистих (440) 
активів ПАТ «Потічок» 
Гудвіл 70 

 
0,5 бала 
0,5 бала 
0,5 бала 

 
0,5 бала 

 
Разом 2 бала 

Відображення придбання інвестиції, яка надає контроль: 

Дт Ідентифіковані чисті активи ПАТ 440 
«Потічок» 

Відображення в обліку 
0.5 бала 
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Дт Гудвіл 70  0,5 бала 
 Кт Гроші 250 0,5 бала 
 Кт Інвестиції за методом участі в 20 0,5 бала 

 капіталі   
 Кт Прибуток від інвестицій 180 0,5 бала 
 Кт Частка, що не забезпечує контролю 60 0,5 бала 

   Разом 3 бали 
   Всього не більше 6-ти балів 

Питання 7 
 

Рішення Критерії оцінювання 
Основа для рішення – МСБО 24 «Пов’язані сторони» 

 
ПАТ «Річка» має розкривати лише винагороду, сплачену 
ним генеральному директору, і не включати винагороду, 
сплачену ТОВ «Струмок». 

 
Причина полягає в тому, що ПАТ «Струмок» є лише 
асоційованим підприємством, тому не відноситься до групи. 
Якби ТОВ «Струмок» було дочірнім підприємством, то 
розкривалися б обидві винагороди. 

 
Суб’єкт господарювання повинен розкривати інформацію 
щодо компенсації провідному управлінському персоналу, 
яка подається загальною сумою, а також окремо для 
кожної із наведених далі категорій: 

a) короткострокові виплати працівникам; 
б) виплати по закінченні трудової діяльності; 
в) інші довгострокові виплати працівникам; 
г) виплати при звільненні; 
ґ) платіж на основі акцій. 

 
 
0,5 бала 

 
 

0,5 бала 
 
 
 
 
 
 

 
1 бал (0,2 бала за кожен 
пункт) 

 
 

Всього не більше 2-х балів 

Питання 8 
 

Рішення Критерії оцінювання 
Основа рішення - Міжнародний кодекс етики для 
професійних бухгалтерів (у тому числі Міжнародні 
стандарти незалежності), частина 2 – Професійні бухгалтери 
в бізнесі 
Зазначені обставини, пов’язані з підготовкою та поданням 
інформації 

 
В описаній ситуації виникають такі загрози: 

 власного інтересу (зменшення обсягу робіт, які 
підлягають виконанню) 

 тиску (вплив на процес прийняття рішень щодо 
застосування принципу бухгалтерського обліку) 

 
 
 
 

1 бал 
 
 

0,5 бала 
 
0,5 бала 

 
Всього не більше 2-х балів 
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Завдання 23 

Питання 1 
 

1. Економічний ризик - ПАТ «Крокус» здійснює імпорт 
товарів з Туреччини і експорт в Молдову, а, отже, залежно 
від зміни курсів валют імпортовані і експортовані товари 
можуть буть дорожчі чи дешевші, і залежно від цього – 
більш або менш конкурентоспроможними на ринку. 

Суть і джерело економічного ризику полягає у зміні 
конкурентоспроможності імпорту та експорту з урахувань 
коливань валютного курсу. 

2. Трансляційний ризик – ПАТ «Крокус» є материнською 
компанією і має дочірнє підприємство в Молдові, а отже, 
складає консолідовану фінансову звітність, при тому 
трансляційний ризик позначає ефект, що може виникнути 
від перерахунку звітності дочірньої компанії з метою 
консолідації. 

Суть ризику: якщо дочірня компанія знаходиться в країні, 
валюта якої слабшає, активи цієї дочірньої компанії будуть 
дешевшати в консолідованій фінансовій звітності. Цей 
ефект є важливим, оскільки дочірня компанія сплачує 
дивіденди (а також він буває важливим у випадку наявності 
планів продати дочірню компанію). 

3. Транзакційний ризик – цей ризик виникає у ПАТ 
«Крокус» через те, що компанія безпосередньо здійснює 
імпортно-експортні операції і проводить розрахунки з 
контрагентами в іноземній валюті. 

Суть ризику: якщо обмінний курс зміниться за час, що 
минув між погодженням контракту в іноземній валюті та 
оплатою/отриманням грошових коштів, то сума контракту, 
що підлягає оплаті/одержанню у місцевій валюті, буде вже 
іншою, і більш того, – невизначеною. 

 
0,5 бала за приклад 

 
 
 
0,5 бала за пояснення 

 
 
 
0,5 бала за приклад 

 
 
 

 
0,5 бала за пояснення 

 
 
 
 
 

0,5 бала за приклад 
 
 
 
0,5 бала за пояснення 

Стиль викладення 
відповідей може НЕ 
суттєво відрізнятися, але 
кандидат має 
продемонструвати 
вміння ідентифікувати 
ризики та розуміти їх 
суть 

Всього – не більше 3-х 
балів 

Питання 2 (а) 
 

Оцінка очікуваних грошових надходжень за курсами форвардного 
ринку: 

1. Чисті грошові надходження, які очікуються через 1 місяць, грн. = 
600 000 – 480 000 = 120 000 

2. 1-місячний форвардний курс для придбання долару США для ПАТ 
«Крокус»: 36,9315 + 0,0003 = 36,9318 

 
 

0,5 бала 
 

0,5 бала 
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3. Вартість чистих грошових надходжень, які очікуються через 1 
місяць, за курсом форвардного ринку, USD = 
120 000 / 36,9318 = 3 249,23 

4. Чисті грошові надходження, які очікуються через 3 місяці, грн. = 
1 200 000 – 500 000 = 700 000 

5. 3-місячний форвардний курс для придбання долару США для ПАТ 
«Крокус»: 37,2145 + 0,0004 = 37,2149 

6. Вартість чистих грошових надходжень, які очікуються через 3 
місяці, за курсом форвардного ринку, USD = 

700 000 / 37,2149 = 18 809,67 

 
0,5 бала 

 

0,5 бала 
 

0,5 бала 
 

0,5 бала 

Всього не більше 
3-х балів 

Питання 2 (б) 
 

Оцінка очікуваних грошових надходжень через 3 місяці в умовах 
хеджування за допомогою грошового ринку: 

1. Очікувані чисті грошові надходження через 3 місяці, грн. = 700 000 

2. Відсоткова ставка для запозичень в грн. (квартальна, на 3 місяці), % 
= 16,0/4 = 4,0 

3. Кількість гривні, яку необхідно позичити зараз, щоб мати 700 000 
грн. зобов’язань через 3 місяці, грн. = 700 000/1,04 = 673 076,92 

4. Спот-курс для продажу гривні = 36,5686 + 0,0002 = 36,5688 

5. Депозит в USD із запозичень у гривнях по спот-курсу = 
673 076,92 / 36,5688 = 18 405,77 

 
 
 
6. Відсоткова ставка по депозитах в USD (квартальна, на 3 місяці), % = 
5,0 / 4 = 1,25 

7. Вартість грошових надходжень, які очікуються через 3 місяці, в 
доларах США (вартість 3-місячного депозита в USD) в умовах 
хеджування грошового ринку = 18 405,77 * 1,0125 = 18 635,84 

 
 

0,5 бала 

0,5 бала 
 

0,5 бала 
 
0,5 бала 

 
1 бал (за 
правильний вибір 
курсу 0,5 бала і 
сам розрахунок 
0,5 бала) 

0,5 бала 
 

0,5 бала 

У випадку, якщо 
кандидат 
припуститься 
арифметичної 
помилки, слід 
розглядати 
правильність 
застосованих 
формул та 
підходів. 

Всього не більше 
4-х балів 
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Питання 3 
 

За умов використання хеджування за допомогою форвардного 
ринку порівняно з хеджуванням грошового ринку ПАТ 
«Крокус» має можливість додатково отримати: 

18 809,67 – 18 635,84 = 173,83 USD 

Рекомендації: Товариству більш доцільно використовувати 
хеджування за допомогою форвардного ринку, ніж хеджування 
з використанням грошового ринку, для надходжень, які 
очікуються через 3 місяці, оскільки це дозволить збільшити його 
грошові надходження 

0,5 бала 
 
 
 

 
0,5 бала 

 

Всього не більше, ніж 1 
бал 

Питання 4 
 

Приклади можливих методів управління валютним 
транзакційним ризиком для ПАТ «Крокус»: 
- прискорення і відкладання платежів в іноземній 
валюті з урахуванням прогнозу коливань валютного курсу; 
- співвіднесення платежів в іноземній валюті за 
розрахунками з контрагентами (постачальниками і 
покупцями); 
- взаємозаліки платежів в іноземній валюті; 
- застосування форвардних валютних контрактів; 
- використання валютних ф’ючерсних контрактів; 
- хеджування грошового ринку; 
- опціони тощо. 

За кожен будь-який з 
наведених прикладів – 
по 0,5 бала 

Всього кандидат має 
навести ДВА приклади 

Приклади можуть 
відрізнятися, але 
розкривати конкретний 
метод управління 
валютним транзакційним 
ризиком 

Всього не більше 1-го 
бала 

Питання 5 
 

Аудиторські процедури, доречні для аудиту Звіту про рух 
грошових: 

1) Розрахувати показники аналізу змін (темп росту, темп 
приросту), дослідити значні коливання у порівнянні з 
попереднім періодом, зробити запит управлінському персоналу 
для отримання пояснень щодо причин значних коливань; 

2) Звірити залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 
початок та кінець періоду у звіті про рух грошових з 
показниками звіту про фінансовий стан (балансу); 

3) Перевірити, що залишки грошових коштів на початок 
періоду узгоджуються з фінансовою звітністю попереднього 
періоду; 

4) Виконати аналітичні процедури по суті для узгодження 
елементів звіту про рух грошових коштів з показниками звіту 
про прибутки та збитки (звіт про сукупні доходи) , наприклад 
надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) у звіті про рух грошових коштів і зміни дебіторської 
заборгованості у звіті про фінансовий стан (балансі), витрати 

За кожну будь-яку з 
наведених аудиторських 
процедур – по 1 балу 

Всього кандидат має 
навести П’ЯТЬ 
прикладів. 

Стиль викладення 
відповідей може 
відрізнятися, проте 
кандидат має 
продемонструвати 
розуміння доречних 
аудиторських процедур. 
Оскільки Звіт про рух 
грошових коштів є 
одним із звітів повного 
пакету фінансової 
звітності, його перевірка 
зазвичай базується на 
отриманих аудиторських 
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на оплату товару і зміни кредиторської заборгованості за 
товари, тощо; 
5) Переконатися, що грошові кошти та їх еквіваленти 
належним чином ідентифіковані та визнані; 

6) Звірити обсяги операцій на рахунках обліку грошових 
коштів у кореспонденції з бухгалтерськими рахунками за 
розрахунками з дебіторами, кредиторами іншими 
контрагентами за період з показниками звіту про рух грошових 
коштів; 

7) Перевірити, чи правильно віднесенні бухгалтерські 
рахунки до відповідних розділів звіту про рух грошових 
коштів; 

8) Перевірити правильність розрахунків або виконати 
повторні обчислення грошових потоків, які виникають 
унаслідок податків на прибуток; 

9) Перевірити, чи правильно розподілена класифікація 
грошових потоків, які виникають унаслідок податків на 
прибуток, на операційну, інвестиційну або фінансову 
діяльність; 

10) Перевірити правильність розрахунків або виконати 
повторні обчислення грошових потоків від надходження 
(витрачання) відсотків отриманих та сплачених, дивідендів 
отриманих та сплачених, відсотків за договорами фінансової 
оренди; 

11) Перевірити правильність розрахунків або виконати 
повторні обчислення грошових потоків, пов'язані з 
інвестиціями в дочірні, асоційовані компанії та спільне 
підприємство, обчислені правильно з урахуванням надходжень 
і платежів, пов’язаних з такими інвестиціями; 

12) Перевірити, що грошовий потік від фінансової 
діяльності обчислений правильно з урахуванням надходжень і 
платежів, пов’язаних з випуском цінних паперів, запозичених 
сум крім овердрафтів, з урахуванням капітального елемента в 
орендній платі за фінансову оренду, надходження від 
державних грантів; 

13) Перевірити, що класифікація надходжень і виплат за 
всіма елементами звіту узгоджується з класифікацією 
попереднього періоду на операційну, інвестиційну чи 
фінансову діяльність; 

14) Виконати огляд змін і динаміки безготівкових рахунків 
та підтвердити, що вони обчислені правильно; 

15) Підтвердити, що вплив змін валютних курсів належно 
розрахований та поданий окремо від операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності. 

16) Отримати або скласти таблиці для перевірки розкриття в 
примітках до фінансової звітності повної та прийнятної 
інформації щодо елементів звіту про рух грошових коштів 
відповідно до концептуальної основи фінансової звітності. 

доказах під час аудиту 
балансу та звіту про 
прибутки та збитки або 
сукупний дохід. Тому не 
очікується, що 
кандидати будуть 
наводити процедури для 
підтвердження 
існування, повноти та 
оцінки залишків на 
бухгалтерських рахунках 
або наявності та повноти 
операцій суб’єкта 
господарювання, 
оскільки такі процедури 
доречні для аудиту 
інших фінансових звітів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього не більше 5-ти 
балів 
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Питання 6 
 

Відповідно до МСА 500, експерт управлінського персоналу – 
фізична особа або організація з належною кваліфікацією у 
сфері, що не належить до бухгалтерського обліку або аудиту, і 
робота якої у цій сфері використовується суб’єктом 
господарювання для надання йому допомоги в складанні 
фінансової звітності. 

Складання фінансової звітності суб’єкта господарювання може 
вимагати знань у галузі, що відрізняється від бухгалтерського 
обліку або аудиту, наприклад, у сфері актуарних розрахунків, 
оцінки або технічних даних. 

Якщо інформацію, що використовуватиметься як аудиторські 
докази, було підготовлено з використанням роботи експерта 
управлінського персоналу, аудитор повинен, якщо це потрібно, 
з огляду на значущість роботи експерта для досягнення мети 
аудитора : 

1) оцінити компетентність, можливості та об’єктивність 
експерта управлінського персоналу, а також будь-які 
заходи внутрішнього контролю за його роботою в межах 
суб’єкта господарювання. Компетентність пов’язана із 
характером і рівнем знань експерта управлінського персоналу. 
Можливості стосуються здатності експерта управлінського 
персоналу використовувати свою компетентність за заданих 
обставин. Об’єктивність пов’язана із можливим впливом, який 
спричиняє упередження, конфлікт інтересів або вплив інших 
осіб на професійне чи ділове судження експерта 
управлінського персоналу. Інформація про компетентність, 
можливості та об’єктивність експерта управлінського 
персоналу може надходити з різних джерел, наприклад: 

• Особистого досвіду попередньої співпраці із цим експертом. 
• Обговорень із цим експертом. 
• Дискусій з іншими особами, які обізнані з роботою 
експерта. 
• Відомостей про кваліфікацію експерта, його членство у 
професійних 
організаціях або галузевих асоціаціях, наявність дозволу на 
роботу 
або інших форм зовнішнього визнання. 
• Опублікованих статей або книг експерта. 
• Експерта аудитора (за наявності), який допомагає аудитору 
отримувати достатні та прийнятні аудиторські докази 
стосовно інформації, підготовленої експертом від 
управлінського персоналу. 

2) отримати розуміння роботи експерта управлінського 
персоналу. Розуміння роботи експерта управлінського 
персоналу включає розуміння відповідної галузі експертних 
знань, які можна отримати разом із визначенням, чи повинен 
сам аудитор мати знання для оцінки роботи експерта 

За кожну вірно названу 
дію – по 1 балу 

Відповідь кандидата, 
щонайменше в частині, 
яка виділена жирним 
шрифтом, має бути 
максимально 
наближеною до тексту 
наведеної тут відповіді, , 
оскільки це є вимогою 
МСА. Щодо решти 
речень, вони можуть 
бути викладені простіше 
і в меншому обсязі з 
дотриманням загальної 
концепції.. 

Всього не більше 3-х 
балів 
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управлінського персоналу або йому потрібно залучити 
експерта аудитора з цією метою. 

3) оцінити відповідність використання роботи експерта 
управлінського персоналу в якості аудиторських доказів 
для відповідного твердження. Питання, що потребують 
розгляду під час оцінки прийнятності використання результатів 
роботи експерта як аудиторські докази для певного 
твердження, можуть включати: 

відповідність та обґрунтованість результатів або висновків, 
отриманих експертом, їхня сумісність з іншими 
аудиторськими доказами і відповідність їх відображення у 
фінансовій звітності; 
якщо робота експерта передбачає використання значних 
припущень і методів – їхня застосовність та обґрунтованість; 
якщо робота експерта передбачає значне використання 
первинних даних – застосовність, повнота і точність таких 
даних. 


