
Огляд найбільш поширених помилок допущених кандидатами в 
аудитори при складанні кваліфікаційного іспиту 04 листопада 2022 року 

Узагальнені результати перевірки екзаменаційних робіт кандидатів, що 
складали кваліфікаційний іспит, полягають у наступному: 

1. В більшості екзаменаційних робіт кандидати намагалися 
вирішити всі завдання. 

2. Велика кількість кандидатів надала відповіді, що не були 
підкріплені розрахунками, не надала пояснення до розрахунків, або 
розрахунки були виконані не вірно та не супроводжувалися коментарями з 
посиланням на відповідні МСФЗ, які регулюють методичний підхід.  

3. Значна частина робіт продемонструвала невміння кандидатів 
обґрунтовувати професійні міркування конкретними математичними 
розрахунками, узагальнювати  результати аналізу у вигляді таблиць. 

4. Окрема частина кандидатів надала відповіді, що не були пов’язані 
з питаннями завдань, застосовуючи власний практичний досвід для вирішення 
питань з бухгалтерського обліку та аудиту, у завданнях, де було потрібно 
навести переліки джерел та видів інформації, які має отримати аудитор, 
замість цього надавався опис процедурних особливостей роботи аудиторської 
фірми.  

5. Практично всі кандидати припустилися помилок у розрахунках 
показників та їх відображенню в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності у: 

а) визначенні оптимального асортименту продукції, який 
забезпечить максимізацію маржинального доходу за наявності лімітуючого 
чинника, а також розрахунку прогнозної суми маржинального доходу в умовах 
оптимального асортименту; 

б) розрахунку очікуваних кредитних збитків за торгівельною 
дебіторською заборгованістю з використанням матриці забезпечення. 

6. Значна частина кандидатів виявила поверхневі знання щодо:  
а) інформації про пов’язаних осіб, яка має бути розкрита у 

фінансовій звітності;  
б) порядку консолідації фінансової інформації дочірніх підприємств 

у фінансовій звітності;  
в) видів валютного ризику, розрахунку вартості чистих грошових 

надходжень за курсами форвардного ринку та з використання хеджування 
грошового ринку; 

г) порядку визнання та відображення у фінансовій звітності подій 
після звітної дати відповідно до МСБО 10 «Події після звітної дати»; 

д) інформації про категорії виплат управлінському персоналу, яка 
має бути розкрита у примітках до фінансової звітності;  

е) суті і джерел економічного ризику, трансляційного ризику та 
транзакційного ризику для конкретного підприємства; 



ж) оцінки фінансових інвестицій відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти»; 

з) врахування змінного елемента в оцінці доходу від реалізації. 

7. Щодо напряму «Аудит» кандидати: 
а) продемонстрували невисокий рівень знань щодо поняття 

«професійний скептицизм», не могли обґрунтувати необхідність його 
дотримання під час аудиту; 

б) показали невисокий рівень обізнаності з процедурними та 
процесуальними особливостях залучення експерта управлінського персоналу 
у випадках, коли аудитор планує використання отриманих від експерта 
доказів; 

в) невдало описали порядок оцінки аудитором подій після звітної 
дати та розкриття інформації щодо подій та умов, які створюють суттєву 
невизначеність щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою 
діяльність безперервно. 

г) не навели достатній перелік аудиторських процедур, доречних для 
аудиту Звіту про рух грошових коштів. 

Найбільші складнощі у кандидатів при вирішенні тестів викликали 
питання: 

 визначення впливу високої інфляції на рівень ділової активності в 
економіці; 

 відповідальність керівництва підприємства за підготовку та 
затвердження фінансової звітності; 

 використання методу «вищої/нижчої точки» для розподілу 
загальної величини витрат на постійні та змінні;  

 розподіл витрат на обробку між незавершеним виробництвом та 
готовою продукцією з використанням методу середньозваженої; 

 аналіз переваг та недоліків калькулювання з повним розподілом 
витрат та калькулювання за змінними витратами; 

 розрахунок середньої, моди та медіани для згрупованих та 
незгрупованих даних; 

  визначенням показників звіту про рух грошових коштів за 
непрямим методом; 

 розкриття інформації про фінансові інвестиції та про інший 
сукупний дохід у консолідованій фінансовій звітності підприємства;  

 відображення впливу зміни облікової політики, облікових оцінок 
та помилок минулих років;  

 створенням резерву під знецінення запасів;  
 ситуації, в яких виникають корпоративні відносини; 
 порядок та метод визначення ринкової вартості емісійних цінних 

паперів; 
 критерії визнання правочину значним; 
 дії керівника боржника за наявності ознак банкрутства суб’єкта 

господарювання; 



 податкова знижка з ПДФО: право на застосування та обмеження; 
 визначенням об'єкта оподаткування (податком на прибуток) з 

урахуванням різниць, передбачених Податковим кодексом України; 
 визначенням бази нарахування єдиного внеску для різних 

категорій виплат; 
 операції, що не є об’єктом оподаткування та звільнені від 

оподаткування податком на додану вартість. 


