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ВСТУП 

Предметом програми освітнього заходу є теоретико-методичні та практичні аспекти проведення узгоджених 

процедур з перевірки бухгалтерського обліку за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку та показників податкової звітності з урахування останніх законодавчих змін, тенденцій податкових 

перевірок, для вчасної ідентифікації фінансових та податкових ризиків. 

Даний курс спрямований на вивчення особливостей перевірки аудитором або ревізором бухгалтерського 

обліку, показників податкової звітності при виконанні процедур та актуалізації знань останніх законодавчих 

змін в сфері обліку та податків. Курс сформує у слухачів комплекс знань і навичок для ідентифікації 

фінансових та податкових ризиків при виконанні узгоджених процедур. 

Мета курсу ‒ актуалізація знань слухачів в частині особливостей проведення узгоджених процедур з перевірки 

бухгалтерського обліку, показників податкової звітності та вміння правильної підготовки результативного 

документу за результатами таких процедур. 

Даний курс підходить не тільки для аудиторів, які безпосередньо виконують узгоджені процедури з перевірки 

обліку та податкової звітності, а й для працівників бухгалтерської, економічної і фінансової служб, 

управлінських фахівців, які зможуть актуалізувати свої знання в частині законодавчих змін, зрозуміти 

особливості обліку і внутрішнього контролю об’єктів бухгалтерського обліку в результаті чого виявити та 

оцінити на подальшу діяльність підприємства фінансових та податкових ризиків, також курс підходить і для 

аудиторів, які надають інші послуги, ніж узгоджені процедури. 

 

МЕТА ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ 

Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання аудитора за темою є підвищення 

професійного рівня аудиторів, фахівців внутрішнього контролю, ревізорів для набуття необхідних теоретичних 

знань з проведення узгоджених процедур з перевірки бухгалтерського обліку, показників податкової звітності. 

Завдання, пов’язані з практичною реалізацією мети: 

 актуалізація знань в сфері бухгалтерського та податкового законодавства; 

 вивчення базових теоретичних підходів до виконання узгоджених процедур; 

 оволодіння знаннями щодо вимог МСА при виконанні узгоджених процедур; 

 вивчення методики проведення узгоджених процедур з перевірки бухгалтерського обліку показників 

податкової звітності; 

 вивчення особливостей перевірки об’єктів бухгалтерського обліку при проведенні узгоджених 

процедур; 

 набуття практичних навичок перевірки податкової звітності; 

 набуття практичних навичок в частині оцінки фінансових та податкових ризиків при проведенні 

узгоджених процедур; 

 набуття практичних навичок щодо складання результативного документу за результатами виконання 

проведення узгоджених процедур з перевірки бухгалтерського обліку показників податкової звітності; 

 

 

 

 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчивши програму курсу аудитори будуть чітко розуміти: 

 Особливості перевірки обліку на підприємствах, які ведуть його на підставі Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. 

 Особливості узгодження та перевірки показників податкової звітності. 

 Порядок виявлення та оцінки податкових ризиків для підприємства. 

 Останні зміни в законодавстві сфери обліку та оподаткування, підходи контролюючих органів. 

 Порядок складання результативного документу за результатами виконання проведення узгоджених 

процедур з перевірки бухгалтерського обліку та показників податкової звітності. 

 

ЗМІСТ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ З БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ) 

№ 

з/п 

Складові програми Обсяг 

(кількість 

академічних 

годин) 

1 Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємств: особливості 

перевірки в сучасних умовах господарювання 

2 

2 Останні зміни в бухгалтерському та податковому законодавстві: акцент податкових 

перевірок 

4 

3 Особливості перевірки бухгалтерського обліку необоротних активів: акценти 

перевірки, типові помилки та їх вплив на податковий облік 

4 

4 Перевірка обліку запасів: акценти перевірки, типові помилки та їх вплив на 

податковий облік 

2 

5 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій: 

акценти перевірки, типові помилки та їх вплив на податковий облік 

2 

6 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку касових та безготівкових 

операцій: акценти перевірки, типові помилки та штрафні санкції 

2 

7 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку власного капіталу: акценти 

перевірки, типові помилки та їх вплив на податковий облік 

2 

8 Контроль правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з контрагентами: 

акценти перевірки, типові помилки та їх вплив на податковий облік 

4 

9 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку по розрахункам за кредитами 

та позиками: акценти перевірки, типові помилки та їх вплив на податковий облік 

2 

10 Аналіз правильності ведення бухгалтерського обліку забезпечень: акценти перевірки, 

типові помилки та їх вплив на податковий облік 

2 

11 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків по оплаті праці 2 

12 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку доходів, доходів майбутніх 

періодів та результатів діяльності: акценти перевірки, типові помилки та їх вплив на 

податковий облік 

2 

13 Аналіз правильності ведення бухгалтерського обліку витрат, виробничої собівартості, 

витрат майбутніх періодів: акценти перевірки, типові помилки та їх вплив на 

податковий облік 

2 

14 Перевірка правильності нарахування податку на прибуток підприємств: акценти 

перевірки, ризикові операції, остання практика податкових перевірок 

4 

15 Аналіз правильності нарахування податку на додану вартість: акценти перевірки, 

ризикові операції, остання практика податкових перевірок 

4 

16 Перевірка правильності нарахування податку на доходи фізичних осіб, військового 

збору та єдиного соціального внеску: акценти перевірки, ризикові операції, остання 

практика податкових перевірок 

4 

17 Аналіз правильності нарахування інших податків та зборів: акценти перевірки, 

ризикові операції, остання практика податкових перевірок 

2 

18 Складання та оформлення результативного документу за результатами виконання 

проведення узгоджених процедур з перевірки бухгалтерського обліку, показників 

податкової звітності 

2 

 Тривалість відповідно до розкладу 6 днів по 8 годин: 48 

 

 



ФОРМИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Безперервне професійне навчання аудиторів проводиться в очному (аудиторному) або дистанційному 

(вебінарному) форматі. 

Навчання в очній формі проводиться в аудиторному форматі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44А, 

офіс 733, або на території замовників у разі проведення у корпоративному форматі. 

 

Дистанційна (вебінарна) форма навчання буде проводитись на вебінарній платформі eTutorium  та Zoom. 
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