
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

06-02-259М 
 

 

Конспект лекцій  
 

з навчальної дисципліни  
«Фінансовий контроль»  

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»  

 спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  
 денної та заочної  форм навчання 

 

 

 

 

 

Рекомендовано 

науково-методичною радою  
з якості ННІЕМ 

Протокол № 1 від 04.01.2021 р. 
 
 

 

 

 

Рівне – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної  
форм навчання [Електронне видання] / Антонюк О. Р. – Рівне : 

НУВГП, 2021. – 74 с. 
 

Укладач: Антонюк О. Р., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту. 

 

Відповідальний за випуск: Позняковська Н. М., к.е.н., доцент,  

завідувач кафедри обліку і аудиту. 

 

Керівник групи забезпечення 

к.е.н., професор                                                                Зубілевич С. Я. 

 

ЗМІСТ 

 

 

1.  Загальні положення вивчення навчальної дисципліни .....................3 

2.  Конспект лекцій за темами.…................. ……………………………5  

3. Список  основних використаних та рекомендованих  джерел до 
вивчення навчальної дисципліни…………………….…………….. . .68 

    Додаток…………………………………………………………….......72 

                                       

 

                                                               










 Антонюк О. Р., 2021 

 НУВГП, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Загальні положення вивчення 

навчальної дисципліни 

 
Навчальна дисципліна «Фінансовий контроль» призначена до 

вивчення здобувачам вищої освіти спец. 071 «Облік і оподаткування» 
ОПП «Облік і оподаткування» та є однією з професійно орієнтованих 
дисциплін, що дозволяє набути компетентності та результати з 
фінансового контролю суб’єктів державного та підприємницького 
сектору економіки. В процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої 
освіти другого (магістерського) рівня набудуть вміння організовувати 
процес контролю суб’єктів господарювання, реалізовувати його на 
практиці та вдосконалювати методики проведення контролю у 
державному та підприємницькому секторах економіки.  

Методика та практичні навички здійснення фінансового контролю 
є невід’ємним складником формування професійної компетентності. 
Програма передбачає комплексне навчання методики та організації 
здійснення фінансового контролю суб’єктів державного та 
підприємницького секторів економіки в рамках компетентного 

підходу. Дисципліна «Фінансовий контроль» має міждисциплінарний 
характер, дані щодо структури дисципліни наведено у табл. 1, 2.  

 Таблиця 1 

Опис навчальної дисципліни 

«Фінансовий контроль» для здобувачів денної форми навчання 

 
Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів-

4,5 

Галузь знань: 07 
Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

Модулів – 2, 

самостійна робота 

Спеціальність: 071 

 «Облік і 
оподаткування» 

Рік підготовки: 1-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація : - Семестр: 2 
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Загальна кількість 
годин: 135 год. 
Тижневих годин: 
аудиторних - 4 год. 
самостійна робота -6 

год. 

Рівень вищої освіти: 
другий 

(магістерський) 

Лекції: 24 год. 

  Практичні: 22 год. 
Лабораторні: - 
Самостійна робота: 89 
год. 
Форма  контролю: залік 

 

Таблиця 2 

Опис навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» для здобувачів 
заочної форми навчання 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 
4,5 

Галузь знань: 07 
Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

Модулів – 2, 

самостійна робота 

Спеціальність: 071 

 «Облік і 
оподаткування» 

Рік підготовки: 1-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація: - Семестр: 2 

  

Загальна кількість 
годин: 135 год. 
Тижневих годин: 
аудиторних - 1 год. 
самостійна робота -9 

год. 

Рівень вищої освіти: 
другий  

(магістерський) 

Лекцій: 2 год. 

  Практичні: 10 год. 

  Самостійна робота: 123 
год. 

  

  Форма  контролю: залік 

 

Продовження табл. 1 
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1. Конспект лекцій за темами 

 

 Тема 1. Система фінансового контролю в Україні 
 

1. Сутність та види фінансового контролю. 
2. Завдання державного фінансового контролю. 
3. Зміст незалежного аудиторського контролю. 

 

1. У спеціалізованій літературі існує багато визначень фінансового 
контролю. Фінансовий контроль є одним з видів фінансової діяльності 
держави з перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності 
шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів 
контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій 
діяльності. Він спрямований на перевірку дотримання встановлених 
лімітів, правильності й доцільності дій керівників усіх рівнів і органів 
управління, оцінку ризиків та фінансового стану суб’єктів 
господарювання.  

В залежності від суб'єктів, що здійснюють фінансовий контроль, 
він поділяється на:  

-державний фінансовий контроль - проводять державні органи 
влади і управління, який  також поділяється на загальнодержавний і 
відомчий. Загальнодержавний контроль має надзвичайно велике 
значення, від його організації та дієвості багато в чому залежать 
шляхи економічного розвитку суспільного виробництва, рівень 
добробуту населення, масштаби тіньової економіки і економічних 
злочинів. Суб’єктами здійснення загальнодержавного контролю є 

Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державна 
фіскальна службаУкраїни, Державна аудиторська служба України та 
інші органи; 

-відомчий фінансовий контроль застосовується тільки по 
відношенню до підвідомчих підприємств та організацій, проводиться 
контрольно-ревізійними підрозділами міністерств і відомств. В 
останні роки у зв'язку з ліквідацією великої кількості міністерств, 
появою підприємств нових форм власності масштаби відомчого 
фінансового контролю значно скоротилися; 

-громадський фінансовий контроль - здійснюють громадські 
організації; 

- аудит, який залежно від виду є державним аудитом (за видами) та 
незалежним, що здійснюється суб’єктами аудиторської діяльності. 
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     2. Конкретні завдання державного фінансового контролю  
виконують: 

 Державна служба фінансового моніторингу України; 

 Державна казначейська служба України ; 

 Державна аудиторська служба України ; 

 Державна фіскальна служба України;  

 Державна податкова служба; 

 Державна митна служба; 

  інші контролюючі органи. 
Найважливіше місце серед органів, які проводять 

загальнодержавний контроль, належить Державній фіскальній службі 
України та Державній фінансовій інспекції (з 2015 року – Державна 
аудиторська служба). «Основним завданнями Державної фіскальної 
служби України є реалізація та внесення на розгляд Міністра фінансів 
пропозицій щодо державної податкової політики та політики у сфері 
державної митної справи, а також щодо державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та 
митного законодавства. До завдань Державної фіскальної служби 
належить здійснення в межах повноважень, передбачених законом, 
контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових 
фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної 
політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Окрім того, державної 
політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з 
правопорушеннями під час застосування законодавства з питань 
сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за 
своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в 
установлений законом строк та дотриманням порядку проведення 
готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю 
ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів» 

[6].      

3. Державний фінансовий аудит полягає у перевірці та аналізі 
органом державного фінансового контролю фактичного стану справ 
щодо законного та ефективного використання державних чи 
комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності 
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю. Результати 
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державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються в 
аудиторському звіті державних аудиторів.  

     Основними завданнями Рахункової палати: 

 організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням 
видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням 
бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових 
фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням; 

 здійснення контролю за утворенням і погашенням 
внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності 
та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-

фінансових ресурсів; 
 контроль за фінансуванням загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального і національно-

культурного розвитку, охорони довкілля; 
 контроль за дотриманням законності щодо надання Україною 

позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним 
організаціям, передбачених у Державному бюджеті України; 

 контроль за законністю та своєчасністю руху коштів 
Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в 
установах Національного банку України та уповноважених банках; 

 аналіз встановлених відхилень від показників Державного 
бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також 
про удосконалення бюджетного процесу в цілому; 

 регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів 
про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення 
внутрішнього та зовнішнього боргу України, про результати 
здійснення інших контрольних функцій [30]. 

     Нормативна регламентація сутності незалежної аудиторської 
перевірки викладена у Міжнародних стандартах контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА 
200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 
відповідно до міжнародних стандартів аудиту») та Законі України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (від 
21.12.2017 р.) [21, 27]. 

Аудиторська перевірка, відповідно до МСА 200, має на меті 
підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової 
звітності [21 ]. Це досягається через висловлення аудитором думки 
про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах 
відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового 
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звітування. «Застосовна концептуальна основа фінансового звітування 
(applicable financial reporting framework) – концептуальна основа 
фінансового звітування, прийнята управлінським персоналом та в разі 
потреби тими, кого наділено найвищими повноваженнями, при 
складанні фінансової звітності, яка є прийнятною з огляду на характер 
суб’єкта господарювання та цілі фінансової звітності або яка 
вимагається законодавством чи нормативними актами. Застосовна 
концептуальна основа фінансового звітування часто охоплює 
стандарти фінансового звітування, визначені уповноваженою чи 
визнаною організацією, яка встановлює стандарти, або законодавчими 
чи нормативними вимогами. У деяких випадках концептуальна основа 
фінансового звітування може охоплювати як стандарти фінансового 
звітування, визначені уповноваженою чи визнаною організацією, яка 
встановлює стандарти, так і законодавчими або нормативними 
вимогами» [21].  

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» (від 21.12.2017 р. із змінами), «аудит – 

аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і 
показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової 
звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта 
господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність 
та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 
аспектах вимогам національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності 
або іншим вимогам» [27]. В аудиторській думці йдеться про 
фінансову звітність у цілому, тому аудитор не несе відповідальності за 
виявлення викривлень, які не є суттєвими для фінансової звітності у 
цілому. Взагалі викривлення, в тому числі пропуски, вважаються 
суттєвими, якщо вони, індивідуально або в сукупності, впливатимуть 
на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової 
звітності. Судження про суттєвість пов’язане із показниками звітності 
та супутніми обставинами. На судження про суттєвість впливає 
розуміння аудитором потреб користувачів фінансової звітності у 
фінансовій інформації, а також величина або характер викривлення чи 
їхнє поєднання.  

«Аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у 
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання 
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аудиторських послуг» [27]. 

Об’єктом аудиту є фінансова звітність підприємства: (Баланс 
(форма №1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух 
грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма №4), 
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5). 

Суб’єктом  аудиту є незалежний аудитор. Аудит здійснюється 
незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами. 

 

 Тема 2. Напрямки та методичні  особливості державного 
фінансового контролю 

1. Суб’єкти та основні напрями державного фінансового контролю. 
2. Основні форми і методи державного фінансового контролю. 
 

 1.Стан справ субєкта державного сектору відображається в 
бухгалтерському обліку, який є частиною процесу управління 
державними фінансами. Для того щоб управляти, потрібно 
контролювати, а для того щоб контролювати, треба виміряти. 
Правильне забезпечення фінансової діяльності та ведення обліку 
впливає на розвиток не лише окремо взятої установи, а й держави в 
цілому. 

 Бюджетні установи (субєкт державного сектору)  – «...органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 
організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю 
утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого 
бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими» [3].  

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві 
відповідно до ст. 8 Закону № 996 [8] належать до компетенції його 
власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) 
відповідно до законодавства та установчих документів. Важливим 
елементом системи  контролю є  об'єкт  контролю. У сфері державних 
фінансів об'єктом контролю виступають процеси формування і 
використання фінансових ресурсів державного сектору. Зміна 
контролюючої системи під впливом сучасних соціально-економічних 
трансформацій безпосереднім чином торкнулася об'єктів  державного 
фінансового контролю у напрямі їх суттєвого ускладнення. Розвиток 

ринкових відносин в Україні та конкурентного середовища 

супроводжується появою підприємств різних форм власності, зміною 
джерел фінансових ресурсів, їх складу та структури, принципів їх 
використання, а також принципів кредитування, ціноутворення, 
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грошових розрахунків. У цих умовах з'явилося багато нових об'єктів 
державного фінансового контролю, які потребують належної уваги з 
боку держави.  

 Основні напрямки державного фінансового контролю пов’язані зі 
здійсненням контролю за: 

 законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю та цільовим 
призначенням і використанням державних фінансових 
ресурсів (у тому числі бюджетних дотацій, субвенцій, кредитів 
тощо);  

  схоронністю, правильністю збереження і обслуговування, за 
законністю і правильністю користування, доцільністю та 
ефективністю розпорядження матеріальними цінностями 
(ресурсами) держави, ефективністю використання паливно-

енергетичних ресурсів, станом схоронності та дотриманням 
законності, раціональним використанням матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву тощо;  

 законністю, доцільністю та ефективністю використання і 
розпорядження державними майновими правами (правами 
власності на акції підприємств тощо);  

 законністю, правильністю та ефективністю розпорядження 
нематеріальними об'єктами державної власності (які 
створюють фінансові ресурси);  

 станом та використанням державних запасів і резервів;  
 використанням планових завдань з надання державних послуг 

і дотримання нормативів фінансових витрат з надання цих 
послуг;  

 забезпеченням фінансової безпеки держави (у бюджетному 
процесі);  

 забезпеченням конкурентних умов у всіх сегментах 
внутрішнього ринку (конкурентного середовища);  

 законністю і правильністю надання та використання 
податкових, митних та інших фінансових пільг і переваг, які 
надаються суб'єктам господарювання;  

 обігом державних коштів в кредитній системі;  
 організацією грошового обігу в цілому;  
 повнотою та своєчасністю виконання банківською системою 

відповідних операцій з перерахування бюджетних коштів;  
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 дотриманням головними розпорядниками, розпорядниками та 
отримувачами бюджетних коштів умов виділення, розподілу, 
отримання, використання і повернення державних коштів;  

 правильним та економічно обґрунтованим розподілом всіх 
видів платежів затвердженого бюджету, правильністю і 
обґрунтованістю розрахунків кошторису призначень;  

 повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням виконання 
доходних і видаткових статей державного і місцевих 
бюджетів, а також повноти і достовірності відповідної 
звітності;  

 доцільністю застосування державою зовнішніх і внутрішніх 
позик, їх цільовим призначенням і ефективністю 
використання;  

 станом, обслуговуванням та погашенням державного 
зовнішнього і внутрішнього боргу;  

 іншими напрямками. 

2.Важливою ознакою класифікації державного фінансового 
контролю є форма його здійснення. Під формами фінансового 
контролю слід розуміти окремі сторони виявлення змісту фінансового 
контролю залежно від часу здійснення контрольних дій. Формами 
фінансового контролю є попередній (превентивний), поточний  і 
наступний (ретроспективний). Розмежування цих форм залежить від 

часу здійснення контрольних дій із процесами формування і 
використання фінансових ресурсів. Попередній (превентивний) 
фінансовий контроль є найефективнішою формою фінансового 
контролю,  оскільки  вона дає  змогу запобігти виникненню недоліків, 
перевитрат і витрат фінансових ресурсів, порушенню законодавства, 
оскільки здійснюється до проведення фінансових або господарських 
операцій. Поточний фінансовий  контроль  є  частиною  процесу 
оперативного фінансового управління і регулювання фінансово-

господарської діяльності підприємств, організацій, установ. Він 
проводиться в процесі здійснення фінансово-господарських операцій. 

Наступний фінансовий контроль здійснюється після  виконання 
фінансових операцій за  певні минулі  періоди  часу шляхом вивчення 
даних обліку і звітності, планової, нормативної документації; 
Попередній, поточний і наступний фінансовий контроль 
взаємопов'язані і доповнюють один одного. 

Метод фінансового контролю –  це цілеспрямована діяльність задля 
виконання завдання та досягнення мети контролю шляхом 
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застосування прийомів та інструментарію контролю, що дає змогу 
здійснювати контрольні дії та заходи суб’єктам державного 
фінансового  контролю відносно об’єкта  за  предметом  контролю.   

Методи фінансового контролю, як конкретні прийоми його 
проведення, поділяються на документальні (ревізії і перевірки) і 
натуральні (інвентаризація, лабораторний аналіз, контрольний обмір, 
контрольний запуск сировини у виробництво тощо).  

Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємства, установи, організації, 
дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю 
обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, витрат, 
привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, 
попередження фінансових зловживань.  

Перевірка - це обстеження і визначення окремих ділянок 
фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, 
організації або їх підрозділів.  

Ревізії бувають:  
 комплексні, що охоплюють всі сторони діяльності 

підприємства; 
 часткові (охоплюють лише окремі сторони); 
 тематичні (одночасно проводяться в однотипних 

установах по певному переліку питань); 
 планові і позапланові; 
 суцільні і вибіркові (в залежності від повноти 

залучення документів). 
В роботі контролюючих органів застосовуються також і непрямі 

методи контролю. Зміст непрямих методів полягає у відстеженні 
операцій, пов'язаних з господарською діяльністю платників податків, 
за допомогою інформації, отриманої з джерел інших, ніж звіти, 
декларації, записи і регістри бухгалтерського обліку. Проводиться 
ретельний аналіз отриманої інформації з метою визначення доходу і 
відповідного розміру податкових зобов'язань. Джерелами інформації 
можуть бути дані, отриманні в установленому порядку від органів 
державної влади, в тому числі митних органів, органів внутрішніх 
справ, банківських установ; звітні документи платника податку, що 
перевіряється; результати попередніх перевірок; обстежень 
виробничих, складських, торговельних та інших приміщень; відомості 
отримані від третіх осіб.  
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 Тема 3. Державний фінансовий аудит 
 

1. Сутність та нормативна регламентація державного фінансового 
аудиту. 

2. Види державного фінансового аудиту. 
 

1. Державна аудиторська служба України – центральний орган 
виконавчої влади у формі інспекції, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів 
України та який реалізує державну політику у сфері державного 
фінансового контролю. До складу органів Державної аудиторської 
служби України належать Держаудитслужба та її міжрегіональні 
територіальні органи: Північний офіс Держаудитслужби, Північно-

східний офіс Держаудитслужби, Південний офіс Держаудитслужби, 
Західний офіс Держаудитслужби, Східний офіс Держаудитслужби.  

Відповідно до Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 лютого 2016 року № 43 основними завданнями Держаудитслужби є 

забезпечення реалізації державної політики у сфері державного 
фінансового контролю, здійснення державного фінансового контролю, 
спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, 
результативного використання та збереження державних фінансових 
ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії 
бюджетних коштів, надання у передбачених законом випадках 
адміністративних послуг. У 2019 році функція формування політики, 
яка була в Держаудитслужби, була передана до Міністерства фінансів 
України). Окрім того, відповідно до Порядку функціонування 
національної системи управління та контролю за виконанням спільних 
операційних програм прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства 2014-2020, затвердженого постановою Уряду 
України від 11 липня 2018 р. № 554, Держаудитслужба виконує окремі 
завдання щодо контролю за використання коштів бенефіціарів за 
програмами прикордонного співробітництва.  

Державний фінансовий аудит є різновидом державного 
фінансового контролю, він полягає у перевірці та аналізі органом 
державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо 
законного та ефективного використання державних чи комунальних 
коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 
бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
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функціонування системи внутрішнього контролю. Основні напрямки 
державного фінансового аудиту у взаємозв’язку з основними 
нормативними документами регулювання наведено у табл. 3. 

Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка 
викладаються у звіті. 

Таблиця 3 

Нормативні документи з регламентації державного 
фінансового аудиту  та їх призначення 

 
№ 
з/п  

Назва  нормативного 
документа 

Дата та 
номер 

документа 

Зміст регламентації 

1 2 3 4 

1  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту виконання 
бюджетних програм» 

 10 серпня 
2004 р., 
№ 1017 

Визначаються 
організаційні аспекти  
проведення аудиту 
виконання бюджетних 
програм за кошти 
державного та місцевих 
бюджетів  

2  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту місцевих бюджетів» 

12 травня 
2007 р., 
№ 698 

 Порядок дій з перевірки 
формування (складення, 
розгляд, затвердження) і 
виконання місцевих 
бюджетів  

3  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту державних 
(регіональних) цільових 
програм» 

 29 серпня 
2018 р., 
№ 692 

 Методичні та 
організаційні питання 
розроблення і виконання 
державних (регіональних) 
цільових програм  
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 

4  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту інвестиційних 
проектів»  

 12 

вересня 
2018 р., 
№ 740 

 Аудит реалізації 
інвестиційних проектів  

5  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту Пенсійного фонду 
України, фондів 
загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування» 

 27 грудня 
2018 р., 
№ 1147 

Порядок проведення  
аудиту використання 
коштів Пенсійного фонду 
України, фондів 
загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування  

6  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту діяльності суб'єктів 
господарювання»  

27 березня 
2019 р., 
№ 252 

 Організаційні положення 
аудиту використання 
державних та/або 
комунальних коштів і 
майна, інших активів 
держави 

7  «Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її 
міжрегіональними 
територіальними органами 
державного фінансового 
аудиту використання 
інформаційних технологій»  

22 травня 
2019 р., 
№ 517 

 Порядок реалізації  та 
виконання аудиту 
використання 
інформаційних технологій  

 
2. Аудит виконання бюджетних програм - оцінка виконання 

результативних показників (затрат, продукту ,ефективності, якості) 
бюджетних програм та ефективності їх виконання (економність, 
продуктивність, результативність). 
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Аудит діяльності суб'єктів господарювання - аналіз та оцінка 
фінансово-господарської діяльності суб'єкта контролю, та 
ефективності використання  ним державних чи  комунальних ресурсів. 

Аудит виконання місцевих бюджетів - оцінка стану формування і 
рівня виконання  місцевих бюджетів. 

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» «моніторинг 
закупівлі - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері 
публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання 
порушенням законодавства у сфері публічних закупівель»[9]. 

Перевірка закупівель у замовників проводиться за місцезнаходженням 
юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем розташування 
об'єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка, і полягає у 
документальному та фактичному аналізі дотримання замовником 
законодавства про закупівлі. Результати перевірки закупівель 
викладаються в акті перевірки закупівель.   

Основним документом, який регламентує цей захід державного 
фінансового контролю є «Порядок проведення перевірок закупівель 
Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами», затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 ( із змінами).  

Моніторинг закупівель спрямований на аналіз дотримання 
замовником законодавствау сфері публічних закупівель на всіх 
стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження 
та аналізу інформації за допомогою електронної системи закупівель. 

Перевірка закупівель спрямована на аналіз дотримання замовником 
законодавства у сфері публічних закупівель  на всіх стадіях процедури 
закупівлі шляхом систематичного спостереження та аналізу 
інформації за допомогою електронної системи закупівель. 

 

 Тема 4. Внутрішній фінансовий контроль в Україні 
 

1. Мета внутрішнього фінансового контролю. 
2. Середовище контролю. 
3. Процедури контролю. 
4. Вивчення системи внутрішнього контролю. 
5.  Фінансове управління та контроль (ФУК) в державному 

секторі. 
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1. Характер організації системи внутрішнього контролю 
підприємств різний, проте існує необхідний мінімум вимог до неї. При 
розробці ефективної системи внутрішнього контролю керівництво 

переслідує такі цілі: 
- забезпечення надійною інформацією; 
- збереження активів і документів підприємства; 
- забезпечення ефективності господарської діяльності; 
- забезпечення вказаним обліковим принципам. 

Ступінь складності системи внутрішнього контролю залежить від 
окремих факторів, які можна  згрупувати у три групи: 

1) фінансові (вартість використання засобів контролю, ресурсів, 
що є в наявності); 

2) організаційні (характер та складність операцій підприємства, 
розмір підприємства, організаційна структура, структура облікових 
систем); 

3) кадрові (штат облікового та іншого адміністративного 
персоналу, компетентність облікового та управлінського персоналу). 

Організація задовільної системи внутрішнього контролю 
безпосередньо пов’язана із фінансовими витратами або вартістю 
використання конкретних засобів контролю, які зіставляються із 
потенційними втратами у випадку їх відсутності. Так, на малих 
підприємствах вплив фінансового фактору має велике значення. 
Наприклад, адміністрація імовірно не буде збільшувати штат 
бухгалтерів, щоб поліпшити розподіл обов’язків і тим самим 
підвищити надійність облікової системи. З цієї ж причини на цих 
підприємствах застосування складних систем внутрішнього контролю 
неможливо. Невеликі фірми, як правило не мають достатньо штату, 
ресурсів, знань для організації задовільної системи внутрішнього 

контролю. 
Аудитор повинен впевнитись у функціонуванні системи реєстрації 

та обробки інформації, оцінити її адекватність, як основи для складання 
фінансової звітності. У літературі з аудиту традиційно виділяють три 
елементи системи внутрішнього контролю: середовище контролю 
(умови проведення контролю),  система бухгалтерського обліку, 
процедури контролю. 

2. Наявність середовища контролю обумовлюється впливом 
факторів, які визначають умови для ведення бухгалтерського обліку та 
організації внутрішнього контролю. Щоб зрозуміти й оцінити 
середовище контролю необхідно розглянути зовнішні та внутрішні 
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фактори впливу на нього. До зовнішніх факторів впливу належать 
загальний стан економіки, нестабільність законодавства, регулювання 
обліку, підпорядкованість підприємства та інші фактори 

Середовище контролю – це дії, заходи і процедури, які 
відображають загальне відношення адміністрації, директорів  і 
власників до контролю і важливість контролю для цього суб’єкта 
господарювання. Щоб зрозуміти  і оцінити середовище контролю, 
аудитору необхідно розглянути наступні найбільш важливі складові 
елементи цього середовища. Сюди входять: філософія і стиль роботи, 
організаційна структура підприємства, склад і особливості діяльності 
керівництва, діяльність ради директорів, методи розподілу прав і 
повноважень, особливості політики і діяльності персоналу 
підприємства, методи контролю керівництва (управлінські методи 
контролю).  

Аудитор одержує інформацію про середовище контролю, щоб 
визначити, чи є воно сприятливим для ведення ефективної роботи 
системи бухгалтерського обліку і реалізації процедур контролю або ж 
сприяє навмисному  викривленню фінансової інформації. 

Дії адміністрації чітко показують співробітникам установи 
(підприємства)  їх відношення до контролю. Філософія і стиль роботи 
виражаються  у відношенні до багатьох елементів, включаючи ризики, 

пов’язані з господарськими операціями, складанням звітів по 
фінансовій діяльності та досягнення цілей пов’язаних з нею. Якщо 
керівництво переважно здійснюється одним або двома особами, їх 
філософія і стиль роботи, будуть мати особливий вплив на умови 
проведення перевірки. 

Усі підприємства, які займаються бізнесом мають організаційну 
структуру, у рамках якої планується, здійснюється і контролюється їх 
діяльність. Звичайно в рамках організаційної структури здійснюються 
також основні інформаційні зв’язки. Вивчивши організаційну 

структуру, аудитор може розуміти управлінські і функціональні 
зв’язки у господарській системі і те, як можуть виконуватись 
контрольно-орієнтовані заходи і процедури. 

Організаційна структура впливає на методи розподілу прав і 
обов’язків. Згідно теоретичних умов ефективної системи 
внутрішнього контролю чотири види функцій повинні входити у 
обов’язки різних підрозділів або різних службовців бухгалтерії. Це -  

санкціонування господарських операцій, реєстрація господарських 
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операцій, забезпечення збереження активів у ході господарських 
операцій, виконання процедур контролю. 

Рівень досконалості організаційної структури підприємства 

частково залежить від його розмірів. Аудитор повинен скласти думку 
про ефективність організаційної структури підприємства, виходячи із 
його розмірів та спеціалізації. Якщо співробітники підприємства є 
компетентними і заслуговують на довіру, то навіть при певних 
слабких сторонах контролю все одно буде забезпечена надійність 
фінансової звітності. Чесні і ефективно працюючі люди можуть 
підтримувати високий рівень контролю. 

Після розгляду факторів, які впливають на умови проведення 
контролю, аудитор повинен зробити загальний висновок про те, чи 
дозволяють умови ефективно вести бухгалтерський облік і 
здійснювати контроль, а також наскільки велика ймовірність 
навмисного викривлення інформації  про фінансову діяльність зі 
сторони управлінської ланки. Якщо аудитор встановлює 
сприятливість умов проведення контролю, то існує менший ризик 
того, що заходи і процедури контролю будуть неефективними і 
менший ризик викривлення інформації. Такий висновок дозволить 
аудитору визначити особливості, час і масштаб реалізації інших 
процедур аудиторської перевірки. 

Середовище контролю включає знання аудитора про організаційну 
структуру, методи, які використовує клієнт для передачі повноважень 
і відповідальності та методи, що використовуються в управлінні для 
спостереження за контрольною системою. Наприклад, на малих 
підприємствах контрольне середовище значною мірою є 
відображенням характеристик малого бізнесу. Якісні характеристики 
малих підприємств мають вагоме значення для аудитора. Для 
типового малого підприємства характерно:  

- концентрація власності та функцій контролю у однієї або 
декількох осіб; 

- обмежений розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії з 
причини незначної чисельності працюючих; 

- власник, керівник мають обмежені знання бухгалтерського 
обліку; 

- персонал малого підприємства має доступ до активів. 
Важливою виступає така характеристика системи внутрішнього 

контролю, як сумісність обов’язків. Якщо одній особі буде надано 
право і санкціонувати господарські операції й відображати їх в 
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облікових регістрах та здійснювати контроль за ними, то імовірність 
виникнення помилок і зловживань буде достатньо високою. Бажано 
також, щоб на підприємстві між персоналом не було особистих 
контактів, які б виходили за межі функціональних обов’язків осіб, які 
здійснюють облік і контроль, або родинних зв’язків. Для малих 
підприємств приватної форми власності характерна наявність 
родинних зв’язків. Основною особою при здійсненні процедур 
внутрішнього контролю на невеликому підприємстві є його керівник 
(або власник – керівник). Тому, при оцінці ризику контролю, а потім і 
ризику невиявлення помилок аудитор повинен визначити ступінь 
участі власника або керівника у здійсненні облікових та контрольних 
функцій, а також оцінити його компетентність. Активне залучення 
власника у процес управління підприємством можна розглядати, як 
додатковий засіб контролю, якщо власник є чесним і компетентним. 
За умов протилежних характеристик власника це слід розцінювати, як 
фактор ризику. Вимоги щодо компетентності та чесності містяться і в 
окремих нормативних документах. Аудитору важливо дослідити 
рівень освіти, досвіду та кваліфікації працівників бухгалтерії.  

Під час вивчення елементу «система бухгалтерського обліку» 

аудитору необхідно визначити: 
- основні типи господарських операцій, які здійснює 

підприємство; 
- порядок обробки інформації про господарські операції; 
- порядок і особливості представлення фінансової звітності. 

Щоб зрозуміти структуру облікової системи аудитор визначає : 
а) основні типи господарських операцій, які здійснює дане 

підприємство; 
б) яким чином оцінюються операції; 
в) типи і характер бухгалтерських записів; 
г) яким чином обробляється інформація про господарські операції 

з початку і до кінця, включаючи ступінь і характер використання 
комп’ютерів; 

д) характер і конкретні особливості процесу представлення 
фінансової звітності. 

Аудитор повинен одержати уяву про походження інформації  по 
господарським операціям через систему бухгалтерського обліку 
клієнта. Формування такої уяви передбачає розгляд основних класів  
господарських операцій, ознайомлення з ключовими процедурами 
бухгалтерського обліку, бухгалтерськими регістрами і звітністю. У 
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процесі формування  і документування аудитор визначає, наскільки 
ефективно організована і працює система бухгалтерського обліку. 
Оцінку системи бухгалтерського обліку аудитор проводить шляхом 
аналізу інформації по господарським операціям. 

3.Третім елементом системи внутрішнього контролю, який 
доповнює середовище контролю і систему обліку є контрольні 
процедури. Процедури контролю – це політика і процедури на додаток 
до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для 
досягнення конкретних цілей суб’єкта господарювання. 
Узагальнюючи дослідження з приводу процедур контролю у 
вітчизняній та зарубіжній літературі, можна виділити велику кількість 
таких методів і правил. До них належать: адекватний розподіл 
обов’язків, наявність ефективних процедур санкціонування, 
документування, обмежений доступ до активів, робочий план 
рахунків, фактичний контроль за активами, здійснення незалежних 
перевірок, інші процедури контролю. 

Виділяють наступні заходи контролю: 

 звітність, перевірка й підтвердження результатів звірянь; 
 перевірка арифметичної точності записів; 
 контроль за прикладними програмами та середовищем 

комп’ютерних інформаційних систем; 
 ведення й перевірка контрольних рахунків і пробних балансів; 
 візування документів  і контроль за документами; 
 порівняння внутрішніх даних із зовнішніми джерелами 

інформації; 
 інвентаризація; 
 обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів; 
 порівняння та аналіз фінансових даних із сумами бюджету. 

На склад процедур контролю впливають обсяг, ступінь складності 
та особливості бізнесу, а також специфіка умов проведення контролю 
і системи бухгалтерського обліку, включаючи метод обробки даних.  

Для аудитора важливе значення має належний розподіл обов’язків, 
який дозволяє уникнути як навмисних, так і ненавмисних помилок. 
Це: 
- розподіл матеріальної відповідальності і функцій ведення 

бухгалтерського обліку; 
- розподіл санкціонування операцій і матеріальної відповідальності 

по відповідним активам; 
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- розподіл відповідальності за здійснення господарських операцій і    
відповідальності за ведення їх обліку. 
Організаційна структура підприємства повинна забезпечувати 

адекватний розподіл обов’язків і одночасно – ефективність 
господарської діяльності та інформаційних зв’язків. Розподіл 
обов’язків в різних організаціях може мати суттєві відмінності. 
Ефективність внутрішнього контролю передбачає відповідний 
розподіл обов’язків між тими, хто здійснює процедури 
бухгалтерського обліку і контролю, і тими, хто працює з активами. 
Якщо людині надано право санкціонування операцій і відображення їх 
в облікових регістрах та здійснення контролю за збереженням майна, 
то ступінь ризику виникнення збитків в результаті зловживань і 
незаконного привласнення коштів була б занадто високою. 
Відсутність потрібного розподілу обов’язків у комплексі із 
недостатністю внутрішніх засобів контролю у суб’єктів 
господарювання може призвести до виникнення зловживань і 
помилок. 

Розподіл обов’язків на різних підприємствах може мати суттєві 
відмінності. Значною мірою це залежить від організаційної структури 
та чисельності співробітників на підприємстві.  

Ступінь складності та ефективності системи внутрішнього 

контролю певного суб’єкта господарювання залежить від багатьох 
чинників. Несумісність обов’язків – це така їх комбінація, при якій 
працівник, що здійснив помилку або ненавмисно викривив 
інформацію, може приховати цей факт у ході діяльності. Обов’язки 
повинні бути розподілені так, щоб ніхто із службовців не виконував 
дві або більше із функцій санкціонування, реєстрації господарських  
операцій, забезпечення збереження активів в ході господарських 
операцій та контрольні процедури. Якісна система документування і 
обліку повинна забезпечувати суцільне документальне оформлення 
усіх господарських операцій.  

Під санкціонуванням розуміють видачу дозволу на здійснення 
господарської операції. Порядок санкціонування господарських 
операцій визначається відповідними нормативними документами.  

Система внутрішнього контролю не може бути абсолютно 
досконалою через низку обмежень. Так, завжди існує можливість 
помилки внаслідок людського фактору – через недбалість, 
неуважність, неправильне розуміння інструкцій. Не виключена і 
можливість зловживань з боку посадових осіб, змови представників 
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управлінського персоналу або працівників між собою всередині 
підприємства або з представниками третіх (зовнішніх) сторін, що 
призведе до зловживань. До уваги слід брати фінансовий фактор, адже 
керівництво не піде на витрати пов’язані зі здійсненням внутрішнього 
контролю, якщо вони будуть перевищувати очікувані вигоди.  

Розробляючи загальний план аудиторської перевірки, аудитор 
повинен оцінити бізнес-ризик на рівні фінансового звіту. Розробляючи 
програму аудиторської перевірки, аудитор повинен установити 
зв’язок такої оцінки з суттєвими залишками на рахунках і класами 
операцій на рівні тверджень або припустити високий рівень 
властивого ризику щодо твердження. Розробляючи аудиторський 
підхід, аудитор бере до уваги попередню оцінку ризику контролю (в 
поєднанні з оцінкою бізнес-ризику), щоб визначити відповідний ризик 
невиявлення, який може бути прийнятним для тверджень у 
фінансових звітах, та щоб визначити характер, час і обсяг процедур по 
суті.   

У процесі аудиту фінансової звітності аудитора цікавить лише та 
політика й ті процедури в системах бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю, які стосуються тверджень у фінансових 
звітах.  

4.Вивчення системи внутрішнього контролю клієнта і оцінка 
ризику контролю важливі для аудитора, вони спеціально включені  у 
загальноприйняті принципи аудиту. При складанні плану проведення 
аудиторської перевірки слід належним чином ознайомитись із 
структурою внутрішнього контролю і визначити характер, час і 
масштаб проведення перевірки. Щоб покластись  на яку-небудь із 
систем внутрішнього контролю, аудитор повинен дослідити та 

оцінити цю систему, а також провести перевірку її функціонування. 
При вивченні системи бухгалтерського обліку аудитору слід 

визначити і зрозуміти основні класи операцій, що здійснюються 
суб’єктом господарювання, санкціонування таких операцій, суттєві 
облікові записи, підтверджувальні документами й рахунки у 
фінансових звітах, процес ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності – від моменту ініціювання суттєвих операцій (та 
інших подій) до моменту їх внесення до фінансових звітів. 

Аудитор повинен отримати відомості про наявність (або 
відсутність) процедур контролю. Як правило, аудитор отримує 
розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, 
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використовуючи  попередній досвід роботи із суб’єктом 
господарювання  й доповнюючи його : 
 запитами до відповідних представників управлінського персоналу, 

середньої ланки управління та інших співробітників на різних 
рівнях організаційної структури суб’єкта господарювання; 

 вивчення документації замовника (напр., положення про 
організацію роботи відділів, посадові інструкції та схеми 
організації виробництва); 

 перевіркою створених документів і здійснених записів у процесі 
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю; 

 спостереженням за діяльністю та операціями суб’єкта 
господарювання, включаючи спостереження за організацією 
комп’ютерних операцій, управлінням персоналом і характером 
обробки операцій. 

При вивченні системи внутрішнього контролю аудитор застосовує 
прийом опитування. Вміння аудитора спілкуватись і вступати у 
довірливу розмову з персоналом клієнта є дуже важливою умовою 
успішного вивчення системи внутрішнього контролю. Агресивність, 
надмірна настирливість з боку аудитора може призвести до того, що 
службовці клієнта не будуть повідомляти інформацію добровільно та 
добросовісно, внаслідок чого аудитор може скласти невірну думку 
про систему внутрішнього контролю. 

Щоб отримати достатньо інформації на основі опитування аудитор 
повинен: 

1) пояснити працівникам клієнта мету дослідження; 
2) уникати повторних опитувань; 
3) бути коректним при призначенні зустрічі із службовцями 

(зустріч краще призначати у зручний для них час); 
4) вміти лаконічно записувати відповіді, виділяючи головне; 

  5)  опитування не повинні проводитись аудитором без досвіду, 
особливо коли зі сторони клієнта у опитуванні приймає участь 
високопосадовець. 

В залежності від ступеню складності систем бухгалтерського 
обліку і внутрішнього контролю суб’єкта перевірки, можна 
використовувати різні методи документування знань про систему 
внутрішнього контролю. Вибір необхідних методів документального 
оформлення є виключно предметом особистого судження та вибору 
аудитора. Знання про систему внутрішнього контролю оформлюються 
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аудитором у вигляді письмових звітів, анкет, контрольних переліків і 
блок-схем. Форма і обсяг цієї документації залежить від розміру і 
структури підприємства, кількості видів діяльності, порядку ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві і структури системи 
внутрішнього контролю. Як правило, що складніша система обліку і 
внутрішнього контролю і більший обсяг аудиторських процедур, то 
більший обсяг документації аудитора. 

Описовий звіт – це письмова характеристика системи внутрішнього 
контролю клієнта. Описовий звіт, як правило, використовується у тих 
випадках, коли система внутрішнього контролю проста і легко 
піддається опису. Аудитори часто використовують описове 
відображення інформації, особливо при нескладних системах 
внутрішнього контролю, так як воно вважається економічним. 
Правильний описовий звіт про облікову систему і пов’язані з нею 
контрольні процедури включає чотири характеристики: 
- походження кожного документу і кожного запису у системі; 
- існуюча технологія обробки документів; 
- місце кожного документа і кожного запису в системі; 
- контрольні процедури, які мають відношення до оцінки ризику 

контролю. 
В аудиторській практиці застосовуються анкети, у які включають 

питання, що дають змогу одержати інформацію з процедур обліку та 
визначити наявність чи відсутність процедур контролю. Питання 
анкет дозволяють отримати знання про санкціонування операцій, 
розподіл повноважень і обов’язків, процедури обліку і контролю. 
Анкети, як правило, розробляють стосовно окремих елементів 
системи внутрішнього контролю. Процедури контролю вивчають за 
допомогою окремих анкет по відношенню до окремих класів операцій. 
Можливість застосування типових анкет дозволяє аудитору 
економити витрати часу на збір потрібної інформації, прискорює 
процес документування знань про систему внутрішнього контролю. 

Найпростіша форма анкети внутрішнього контролю являє собою 
перелік традиційних питань про засоби контролю, наявність яких 
аудитор сподівається виявити в тій чи іншій галузі . При розробці 
анкет слід керуватись наступними узагальненнями: 

 анкета повинна мати чітку назву, яка відображає її призначення та 
зміст ; 

 питання повинні відповідати меті дослідження; 
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 питання слід формулювати так, щоб відповідь на них була «Так» 
чи «Ні»; 

 питання бажано формувати таким чином, щоб відповідь «Так» 
свідчила про позитивні моменти в системі внутрішнього контролю 
підприємства.                                                                                             

Блок-схеми доречно застосовувати лише на великих та середніх 

підприємствах. Вони відображають здійснення облікових і 
контрольних процедур за допомогою спеціальних символів та дають 
можливість наглядного представлення хронологічної послідовності 
обліку на підприємстві. Блок-схема складається у формі таблиці, у 
якій по горизонталі послідовно вказують підрозділи і посади осіб, які 
беруть участь у облікових і контрольних процедурах, а по вертикалі – 

операції документообороту. Порівняно з іншими формами 

документування застосовувати блок-схему є неекономічно з точки 

зору витрат (необхідність розробки, дотримання спеціальних 
символів, акуратності при виконанні креслень тощо). Виходячи з 
цього, рекомендується застосовувати анкети, описи та їх комбінацію.  

Після отримання та належного документування знань про систему 
внутрішнього контролю клієнта аудитор повинен зробити оцінку цих 
знань, яка дозволить йому спланувати аудит і розробити ефективний 
підхід до його проведення. Удосконалюючи підхід до проведення 
аудиторської перевірки, аудитор враховує свою попередню оцінку 
ризику невідповідності внутрішнього контролю (разом з оцінкою 
властивого ризику), для того, щоб визначити припустимий розмір 
ризику невиявлення невідповідностей у певних статтях фінансової 
звітності та визначити характер, термін і обсяг тестів для 
підтвердження статей фінансової звітності. Під час дослідження 
системи обліку і внутрішнього контролю аудитор оцінює ризик 
невідповідності внутрішнього контролю для усіх суттєвих операцій. 
Попередня оцінка ризику контролю стосовно певних класів операцій 
та показників звітності може бути високою до тих пір, поки аудитор 
не буде готовий визнати систему внутрішнього контролю такою, що 
своєчасно попереджує, виявляє і виправляє суттєві помилки, а також 
спланувати проведення тестів перевірки на відповідність систем 
внутрішнього контролю з метою підтвердження зроблених попередніх 
оцінок. Якщо аудитор зробить висновок, що процедури перевірки з 
метою отримання знання і уявлення про систему бухгалтерського 
обліку і внутрішнього контролю свідчать про доцільність і 
ефективність внутрішньої політики підприємства і вони відповідають 
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окремим твердженням фінансової звітності, він може використати ці 
докази для оцінки ризику внутрішнього контролю і визначити його 
рівень як незначний. Щоб підтвердити кожну зроблену оцінку 
низького або середнього рівня ризику контролю аудитор повинен 
обов’язково провести тести на відповідність системи внутрішнього 
контролю. Чим менший ризик контролю, визначений аудитором, то 
більше підтверджень йому треба отримати стосовно того, що 
структура і системи обліку і внутрішнього контролю працюють 
ефективно.  

Аудитор не може визначити ступінь надійності внутрішнього 
контролю ґрунтуючись лише на його попередній оцінці. Попередня 
оцінка включає дослідження і опис системи внутрішнього контролю, 
однак зберігається велика ймовірність того, що внутрішній контроль 
здійснюється неефективно. Щоб оцінити його ефективність, аудитор 
повинен розробити серію перевірок, мета яких – виявити дієвість 
контролю по відношенню до реальних операцій. Так, нарахування і 
виплата заробітної плати перевіряється шляхом вивчення відповідних 
документів (починаючи від табеля обліку відпрацьованого часу та 
закінчуючи розрахунково-платіжною відомістю/ відомістю на виплату 
заробітної плати). Мета такої перевірки – впевнитись, що всі санкції і 
погодження дійсно мали місце. 

Тести на відповідність внутрішнього контролю здійснюються з 
метою отримання аудиторських доказів його ефективності: структури 
систем обліку і внутрішнього контролю, що означає, наскільки ця 
структура попереджає, виявляє і своєчасно виправляє істотні 
помилки; функціонування внутрішнього контролю протягом всього 
періоду перевірки. 

При виявленні істотних недоліків у структурі або функціонуванні 
систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю аудитору 
слід повідомити про це керівництво відповідного рівня управління. 
Повідомлення керівництву про істотні помилки необхідно 
представити у письмовому вигляді. Проте, якщо аудитор вважає за 
доцільне, можна надати усне повідомлення керівництву, але 
зафіксувати його в аудиторській робочій документації. 

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України «внутрішнім 
аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення системи 
управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, 
неефективного та нерезультативного використання бюджетних 
коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 
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розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери його управління, та яка передбачає 
надання незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення 
внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі 
керівника утворює самостійний структурний підрозділ  внутрішнього  
аудиту, що  є  підпорядкованим  і  підзвітним  безпосередньо  такому 
керівнику» [3].  

5. Фінансове управління і контроль (ФУК)  є одним із трьох стовпів 
Європейської концепції державного внутрішнього фінансового 
контролю (ДВФК).ФУК розуміється як система, що забезпечує 
планування, використання та контроль за фінансовими ресурсами з 
метою ефективного та результативного досягнення поставлених перед 
установою цілей. 

Процес ФУК є безперервним та стосується керівників усіх рівнів  
та працівників установи, а заходи ФУК, що діють в установі повинні в  
першу чергу забезпечити керівнику достатні гарантії того, що 
установа досягне поставлених цілей, її діяльність буде ефективною і 
результативною, у відповідному правовому полі, а звіти (фінансові та 
не фінансові, внутрішні та зовнішні) міститимуть надійну інформацію. 

ФУК у державних установах повинен бути організований та 
реалізований таким чином, щоб керівництво (вищого, середнього, 
операційного рівнів) несло відповідальність за досягнення визначених 
цілей відповідно до виділеного бюджету та наявних ресурсів. При 
цьому, керівництво має бути підзвітне про досягнуті результати і 
використаний  бюджет та інші ресурси. Таким чином, управлінська 
відповідальність  щодо економного, ефективного, результативного та 
законного витрачання ресурсів є ключовим принципом ФУК. Без 
управлінської відповідальності неможливо досягти результатів 
удосконалення системи ФУК, і навпаки, без належної системи ФУК не 
можливо забезпечити систему управлінської підзвітності щодо 
досягнення цілей у економний, ефективний, результативний та 
законний способи. 

Керівник є відповідальним за систему ФУК в організації, при 
цьому це його пряма відповідальність. Керівники фінансового, 
бухгалтерського, підрозділів не несуть прямої відповідальності за 
впровадження заходів ФУК. їх роль полягає у сприянні керівнику 
установи щодо розробки стандартів, забезпечення інформацією, 
наданні рекомендацій та, за необхідності, забезпечення аналітичної 
підтримки. Саме керівник бюджетної установи відповідальний за 
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використання бюджетних коштів, взяті зобов’язання відповідно до 
визначених цілей та завдань. 

 

 

 Тема 5. Організація незалежного аудиту фінансової 
звітності 

 

1. Мета та критерії оцінювання фінансової звітності. 
2. Організація незалежного аудиту фінансової звітності. 
3. Звіт незалежного аудитора. 

 

1.Об’єктом аудиторської перевірки є фінансова звітність, яка має 
бути підготовлена відповідно до концептуальної основи. Тому 
аудитор, який прагне провести аудит належним чином, має розуміти  
концептуальну основу складання фінансової звітності та вимоги, які 
ставляться до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності.  

Метою перевірки фінансової звітності аудитором є висловлення 
думки про достовірність цієї звітності та її подання відповідно до 
встановлених принципів і правил. Фінансова звітність – це 
відображення керівництвом підприємства фінансового стану і 
результатів діяльності суб’єкта господарювання. Ця звітність містить 
у собі твердження керівництва, які стосуються активів, зобов’язань, 
господарських операцій і подій. Мету аудиту деталізують цілі або 
завдання аудиту, які полягають у одержанні аудиторських свідчень 
щодо відповідності звітності встановленим критеріям. 

Основною і найбільш важливою, відповідальною й трудомісткою 
частиною роботи аудитора є отримання аудиторських доказів за 
предметом перевірки. Для досягнення мети аудиту, аудитор повинен 
зібрати інформацію – аудиторські докази, які допоможуть йому 
обґрунтувати свою думку щодо достовірності фінансової звітності або 
іншої інформації за результатами виконання інших аудиторських 
послуг. Щодо критеріїв оцінювання інформації, в першу чергу, слід 
звернутись до положень та термінологічного апарату, який наведено у 
МСА. Відповідно до МСА, «критерії – контрольні показники, які 
використовуються для оцінки або визначення предмета перевірки, 
включаючи контрольні показники подання та розкриття інформації, 
якщо це доречно» [21]. Досить часто в спеціальній літературі та в 
аудиторській практиці, вживається поняття «критерії», і воно 
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найбільш повно відповідає внутрішньому змісту питання, яке 
розглядається.  

Питання критеріїв достовірності фінансової звітності тісно 
пов’язане із отриманням аудиторських доказів відносно достовірності 
фінансової звітності. Для досягнення мети аудиту аудитор повинен 
зібрати інформацію – аудиторські докази, які допоможуть йому 
обґрунтувати свою думку щодо достовірності фінансової звітності. 
Аудиторськими доказами вважають лише інформацію відносно 
достовірності показників фінансової звітності. Можуть існувати різні 
формальні або менш формальні критерії для одного й того ж самого 
предмета перевірки (табл. 4). 

Таблиця 4 

Зміст критеріїв оцінювання фінансової звітності за МСА [21] 
Критерій Зміст 

Доречність Критерій сприяє висновкам, що допомагають 
визначитись користувачам у процесі прийняття рішень. 

Повнота Критерії є достатньо повними, якщо не пропущені 
важливі чинники, які можуть впливати на висновки в 
контексті обставин завдання. Повні критерії містять за 
потреби, контрольні показники для подання й 
розкриття  інформації. 

Достовірність Достовірні критерії уможливлюють обґрунтовану 
послідовну оцінку чи визначення предмета перевірки, 
включаючи, якщо це доречно, подання та розкриття 
інформації, якщо вони застосовуються за подібних 
обставин однаково кваліфікованими фахівцями-

практиками. 
Нейтральність Нейтральні критерії сприяють неупередженим 

висновкам. 
Зрозумілість Зрозумілі критерії сприяють висновкам, що є чіткими, 

вичерпними та тлумачення яких не може значно 
відрізнятись. 

 

Твердження, які аудитор використовує при розгляді різних типів 
потенційних викривлень, що можуть мати місце за підсумком 
виконання аудиту фінансової звітності, чітко визначені та належать до 
категорій за ознаками класів операцій та подій, а також періодом або 
станом на певну дату складання фінансової звітності (табл. 5).  

Наразі ідентифікація критеріїв виконання завдань з надання 
впевненості набуває різних ознак залежно від мети цих критеріїв, що і 
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становить предмет наукового вивчення. Завдання з надання 
впевненості включають як завдання з підтвердження, в яких інша 
сторона, відмінна від практикуючого фахівця, вимірює або оцінює 
предмет завдання на відповідність критеріям, так і завдання з 
безпосереднього вивчення, в яких практикуючий фахівець вимірює 
або оцінює предмет завдання  

                                                  Таблиця 5 

Твердження, які аудитор використовує при розгляді різних типів 
потенційних викривлень під час аудиту фінансової звітності * 

 
Твердження щодо класів операцій та 
подій, а також пов’язаних розкриттів 

протягом періоду аудиту 

Твердження щодо залишків рахунків та 
відповідних розкриттів на 

кінець періоду 

Настання  операції та події, які 
були зареєстровані або 
розкриті, дійсно мали 
місце і стосуються 
суб’єкта 
господарювання 

Існування  активи, зобов’язання та 
власний капітал наявні 

Повнота  всі операції та події, які 
повинні реєструватися, 
були зареєстровані, а всі 
пов’язані розкриття, які 
необхідно було 
включити у фінансову 
звітність, було включено 

Права та 
зобов’язання   

суб’єкт господарювання 
має або контролює права на 
активи, а зобов’язання є 
зобов’язаннями суб’єкта 
господарювання 

Точність   суми та інші дані, 
пов’язані із 
зареєстрованими 
операціями і подіями, 
були записані 
правильно, а пов’язані 
розкриття були 
відповідно виміряні й 
викладені 

Точність, 
оцінка та 
розподіл  
 

 

активи, зобов’язання та 
власний капітал включені 
до фінансової звітності у 
відповідних сумах, усі 
пов’язані з цим 
коригування щодо оцінки 
або розподілу належно 
зареєстровані, а пов’язані 
розкриття було відповідно 
виміряні та 

викладені 
Закриття 
періоду 

операції та події були 
зареєстровані у 
правильному 
обліковому періоді 

не 
застосовується 

не застосовується 
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Продовження табл. 5 
Твердження щодо класів операцій та 
подій, а також пов’язаних розкриттів 

протягом періоду аудиту 

Твердження щодо залишків рахунків та 
відповідних розкриттів на 

кінець періоду 

Подання  операції та події відповідно 
узагальнені або деталізовані 
й чітко викладені, а пов’язані 
розкриття є релевантними та 
зрозумілими в контексті 
вимог застосовної 
концептуальної основи 
фінансового звітування 

Подання  активи, зобов’язання та участь 
у капіталі відповідно 
узагальнені або деталізовані та 
чітко викладені, а пов’язані  
розкриття є релевантними і 
зрозумілими в контексті вимог 
застосовної концептуальної 
основи фінансового звітування 

*Складено з використанням МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» 
[21] 

 

на відповідність критеріям. Критерії – це контрольні показники, які 
використовуються для оцінки або визначення основного предмета 
перевірки.  

Прийнятний предмет завдання можна ідентифікувати, виміряти чи 
оцінити відносно застосовних критеріїв, у ідентифікації яких слід 
звертатись до базового регламентуючого документа – Міжнародного 
стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації».  

Розглянемо детальніше сутність окремих завдань аудиту. Одне із 
завдань аудиту пов’язано із твердженням адміністрації підприємства 
про те, що всі господарські операції знайшли своє відображення у 
фінансовій звітності. Прикладами невідповідності зазначеному 
твердженню «повноти» можуть бути: неповне відображення 
надходження товарно-матеріальних цінностей, відсутність записів про 
реалізацію продукції, незафіксований вексель. Такі помилки інколи 
виникають внаслідок недостатніх знань у бухгалтерів методології 
обліку, а отже, невідображення незрозумілих для них операцій. 

Викривлення в обліку можуть бути також наслідком протиправних дій 
керівництва підприємства, яке прагне приховати певні результати 
діяльності, наприклад, дохід від реалізації з метою ухилення від 
сплати податків.  

Адміністрація стверджує, що фінансова звітність побудована на 
правильній оцінці активів, пасивів, власного капіталу, доходів і 
витрат. Помилки в оцінці нерідко мають методологічний характер, бо 
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вони є результатом незнання чи неправильної інтерпретації діючих 
нормативних положень.  

Твердження адміністрації щодо відповідного розподілу пов’язані з 
розподілом операцій за обліковими періодами. Активи і зобов’язання 
мають визнаватись, а доходи, витрати та інші результати 
господарських операцій  враховуватись у відповідних періодах. 
Частіше помилки  виникають у записах господарських операцій, які 
пов’язані із закінченням календарного року, тобто операціях за 
грудень, січень, хоч зустрічаються помилки і протягом року. Такі 
помилки пов’язані з порушенням термінів закриття рахунків: коли 
рахунок закривають до звітної дати і операцію звітного року 
відображають на рахунках наступного року; в іншому разі рахунок 
закривають після звітної дати, а операції які потрібно було 
відобразити в наступному періоді, включають у рахунки звітного 
року. Типовими помилками є: наприкінці грудня враховуються 
рахунки-фактури на реалізацію продукції, яка фактично відвантажена 
в січні; грошові надходження враховуються на кінець тижня 
(наприклад, п’ятницю 2 січня), а останнє надходження за рік має 
враховуватись 31 грудня. 

У ході аудиторської перевірки аудитори обов’язково 
підтверджують право клієнта на володіння активами, адже на практиці 
трапляються такі помилки, як відображення одержаних матеріальних 
цінностей до моменту переходу права власності на них і навпаки, 
невідображення матеріалів у дорозі, право власності на які вже 
перейшло до покупця; неоприбуткування невідфактурованих 
поставок; облік реалізації за виставленими рахунками, продукція за 
якими ще не відвантажена. Більша частина активів балансу має не 
тільки існувати, але й належати власникам, щоб їх можна було 
включити у фінансову звітність. Так само і зобов’язання мають до 
когось відноситись. З цією метою аудитор перевіряє твердження 
адміністрації  про права і зобов’язання. 

Проводячи перевірку, слід встановити, чи дані, які показані в 
звітах, як активи підприємства, представляють його  майнові права, а 
дані вказані як заборгованість – зобов’язання. Найтиповішою 
помилкою є включення в баланс майна, на яке підприємство не має 
права власності, наприклад, основних засобів, узятих в оренду; 
товарів, одержаних на комісію, консигнацію. Помилки в правовому 
обґрунтуванні призводять до невиправданого завищення показників 
звітності. 
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Твердження адміністрації про відображення і розкриття стосуються 
того, чи відображені господарські операції на відповідних рахунках і 
чи правильно представлені ці рахунки у фінансовій звітності. Похибки 
у представленні інформації трапляються через неправильне 
перенесення сальдо рахунків у звітні форми. 

Твердження адміністрації про наявність полягають у тому, що 
дійсно на дату балансу існували активи, зобов’язання та капітал, 
включені в певний Баланс, і що протягом облікового періоду дійсно 
були отримані доходи і витрати, включені у Звіт  про фінансові 
результати. 

Завданням аудиторської перевірки є встановлення реальності 
існування активів, зобов’язань і капіталу та здійснення операцій, що 
привели до одержання доходів і витрат. Аудитори підраховують 
основні засоби, кошти та товарно-матеріальні цінності, 
підтверджують дебіторську заборгованість, перевіряють витрати і 
доходи, щоб визначити чи реально існують наявні активи 
підприємства, пасиви і капітал та чи дійсно вказані господарські 
операції мали місце.        

 2.При вирішенні питання про початок роботи з клієнтом або 
продовження співпраці існуючим клієнтом необхідно влаштовувати 
свої господарські відносини на засадах незалежності аудиторської 
фірми, її спроможності правильно надати послугу і впевнитися у 
чесності та порядності керівництва клієнта. При виборі аудиторською 
фірмою (аудитором) клієнта необхідно враховувати його особливості 
залежно від організаційно-правових форм та від форм власності, а 
також від сфери діяльності, а також вимоги нормативних документів. 
Модель реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
передбачає ведення єдиного Реєстру, відомості до якого вносяться 
Аудиторською палатою України та який складається з таких розділів: 

 аудитори; 
 суб’єкти аудиторської діяльності; 
 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності; 
 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

Призначення аудиторів фінансової звітності – це укладання угоди, 
договору на здійснення аудиторських послуг та/або прийняття 
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рішення щодо укладання угоди уповноваженими органами 
керівництва потенційного клієнта. 

Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів акціонерні 
товариства можуть отримати з мережі Internet, у тому числі з сайтів 
аудиторів, Аудиторської палати України, де наведено реєстри 
аудиторів, Спілки аудиторів України, а також з періодичних  видань, 
довідників, рейтингів тощо. 

Суб’єктам господарювання при вивченні пропозицій та інформації 
щодо діяльності аудиторів рекомендується звернути увагу на: 
- строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку 

аудиторських послуг; 
- кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, 

їхній професійний досвід; 
- внесення до відповідних реєстрів аудиторів та аудиторських 

фірм,які мають право проводити аудит, що ведеться АПУ; 
- наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження 

різних форм навчання в професійних організаціях або інших 
структурах; 

- рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали 
аудиторські послуги; 

- публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму, 
так і про її співробітників; 

- членство  аудиторів у громадських професійних організаціях; 
- інша інформація. 
       Важливим при доборі та призначенні аудиторів є відсутність 
конфлікту інтересів та дотримання усіх аспектів незалежності та 
вимог статті Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність. Слід виконувати вимоги і стандартів: МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності», МСА 200 «Загальні цілі незалежного 
аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту», МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту», МСА 250 
«Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту 
фінансової звітності», МСА 260 (переглянутий) «Повідомлення 
інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями», МСА 
315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 
викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні 
аудиту», МСА 402 «Положення щодо аудиту суб’єкта 
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господарювання, що користується послугами організації, що надає 
послуги», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 600 «Особливі 
положення щодо аудитів фінансової звітності групи (включаючи 
роботу аудиторів компонентів)» ,МСА 610 (переглянутий в 2013 р.) 
«Використання роботи внутрішніх аудиторів», МСА 620 
«Використання роботи експерта аудитора».  

«На підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять 
конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 
призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності цього підприємства. Для проведення конкурсу підприємство, 
що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити 
порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні 
критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, 
які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності.Відповідальність за проведення конкурсу 
покладається на аудиторський комітет підприємства, що становить 
суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено 
відповідні функції. Аудиторський комітет або інший орган 
(підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні 
пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за 
встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки 
процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості 
послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть 
участь у конкурсі. За результатами конкурсу аудиторський комітет 
представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта 
(суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати 
щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської 
діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності» 
Закон України. 

Важливим етапом добору та призначення аудиторів є визначення 
вартості аудиторських послуг. 

Укладанню договору на проведення аудиту повинна передувати 
попередня домовленість про аудиторську перевірку, яка знаходить 
своє документальне відображення. Стандарт аудиту МСА 210 
«Узгодження умов завдань з аудиту» підкреслює необхідність 
погодження умов перевірки між аудитором і замовником. Однією з 
цілей узгодження умов завдання з аудиту є уникнення непорозуміння 
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щодо належної відповідальності управлінського персоналу та 
аудитора. В інтересах як суб’єкта господарювання, так і аудитора 
необхідно, щоб аудитор надсилав листа-угоду про проведення аудиту 
до початку аудиту для уникнення непорозумінь стосовно аудиту. 
Форма та зміст листа-угоди про проведення аудиту можуть 
змінюватися для кожного суб’єкта господарювання.  

Аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор може надати 

неправильний аудиторський висновок відносно фінансової звітності 
замовника, тобто сформувати неправильну думку і як наслідок 
скласти помилковий висновок про відсутність суттєвих помилок, тоді 
як вони реально є. Концепція аудиторського ризику пов’язана з двома 
чинниками: 

-ризиком того, що суттєві помилки матимуть місце взагалі; 
-ризиком того, що будь-які суттєві помилки, які були, залишаються 

невиявленими. 
Мета застосування концепції аудиторського ризику полягає у тому, 

щоб визначити і використати такі процедури аудиторської перевірки, 
які дозволять звести до мінімального рівня аудиторський ризик. 
Оцінка аудиторського ризику має особливе значення, так як 
безпосередньо впливає на обсяг процедур аудиту.  

Аудиторський ризик, який існує при проведенні аудиторської 
перевірки поділяється на два види: ризик суттєвого викривлення та 
ризик невиявлення (рис. 1). Перший вид ризику не підлягає контролю 
зі сторони аудитора. Аудитор оцінює ризик суттєвого викривлення, 

який має відношення до підприємства, але не може його змінити. 
Ризик невиявлення може контролюватись аудитором шляхом вибору і 
проведення відповідних перевірок, спрямованих на конкретні 
висновки за операціями. 

Ризик суттєвого викривлення у фінансових документах має два 
аспекти: властивий ризик, бізнес-ризик та ризик контролю. Існування 
властивого ризику обумовлено характеристиками підприємства-

клієнта і умовами навколишнього середовища його діяльності, які 
неможливо перевірити засобами внутрішнього контролю. Схильність 
до цього ризику може виникати або з причини умов, які впливають на 
підприємство в цілому, або у зв’язку з характеристикою конкретних 
ділових операцій або рахунків. Порядок дій аудитора з оцінки ризиків 
під час аудиторської перевірки регламентується МСА 315  
(переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 
викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його ризику 
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суттєвого викривлення щодо класів операцій, залишків 

 
середовища» [21].  «Бізнес ризик - це ризик викривлення залишку на 
рахунку (або класу операцій), який може бути суттєвим, окремо або 
разом з викривленням залишків на інших рахунках (або класів 
операцій), якщо припустити відсутність відповідних заходів 
внутрішнього контролю» [21]. Бізнес-ризик повинен розглядатись 

Ризик помилок діяльності аудиторської 
фірми (аудитора) 

(ймовірність пред’явлення претензій аудиторам з 
боку клієнтів та інших зацікавлених сторін в 

результатах аудиту і небезпечність виникнення 
фінансових збитків) 

Аудиторський ризик 
(ризик надання неправильного звіту незалежним аудитором) 
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Рис. 1. Структура аудиторського ризику згідно МСА 
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аудиторами як на рівні фінансових звітів, так і по відношенню до 
класу операцій. Бізнес-ризик може мати безпосередні наслідки для 
рахунків і розкриття інформації на рівні тверджень або на рівні 
фінансової звітності.  

Наприклад, бізнес-ризик, пов’язаний зі зменшенням клієнтської 
бази, може збільшити ризик суттєвого викривлення, пов’язаний з 
оцінкою дебіторської заборгованості. Проте цей ризик, особливо у 
поєднанні зі скороченням економіки, може також мати довгострокові 
наслідки, які аудитор враховує при оцінці прийнятності припущення 
щодо безперервності. Питання про те, чи призведе бізнес-ризик до 
виникнення ризику суттєвого викривлення, розглядається з 
урахуванням умов, у яких перебуває суб’єкт господарювання. 

До бізнес-ризику на рівні фінансових звітів  також відносять: 
 чесність управлінського персоналу; 
 досвід і знання управлінського персоналу, а також зміни в його 

складі за період (напр., недосвідченість управлінського 
персоналу); 

 незвичайний тиск на управлінський персонал (напр., обставини 
внаслідок яких управлінський персонал може схилитися до 
викривлення фінансових звітів);характер бізнесу суб’єкта 
господарювання (напр., потенційна можливість технологічного 
складність структури його капіталу, значущість зв’язаних сторін); 

 фактори, що впливають на галузь, до якої належить суб’єкт 
господарювання (напр., економічні та конкурентні умови, 
спричинені фінансовими тенденціями й показниками, а також 
зміни в технології, споживчому попиті та в обліковій політиці, 
спільній для цієї галузі). 

Індивідуальний бізнес-ризик - це схильність рахунку або класу 

операцій до суттєвих неточностей і помилок без прийняття в 
розрахунок структури  контролю. Чинниками цього ризику є: 
 складність основних операцій та інших подій, що можуть 

потребувати використання роботи експерта; 
 чутливість активів до втрат та незаконного привласнення; 
 здійснення незвичайних і складних операцій, особливо наприкінці 

або ближче до кінця звітного періоду. 
Основою розуміння аудитором умов і характеристик внутрішнього 

контролю є знання бізнесу клієнта і галузі діяльності, до якої цей 
бізнес відноситься, виконання аналітичних процедур, розуміння 
операцій підприємства. Деякі аспекти внутрішнього ризику не 
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обмежені лише певними операціями або рахунками, але залежать від 
факторів, які впливають поза підприємством і пов’язані з діловим 
оточенням. Під час оцінки бізнес-ризику слід з’ясувати основні умови, 
які можуть збільшити імовірність помилок і шахрайства.  

Умови бізнес-ризику не  завжди можуть бути проконтрольовані 
підприємством: вони включають зміни в загальних умовах ведення 
бізнесу, зміни у законодавстві та інші економічні фактори. 
Прикладами останніх є спад промисловості, який характеризується 
банкрутствами, іншими проявами фінансової нестабільності та 

недостатністю фінансової гнучкості, який може вплинути на 
реалізацію основних засобів або викликати виникнення боргів, 
підштовхнути керівництво або інший персонал до навмисного 
викривлення даних у фінансових звітах. Оцінюючи бізнес-ризик 
аудитор повинен врахувати важливі фактори, а саме: характер бізнесу 
клієнта, чесність адміністрації, мотиви поведінки клієнта, операції із 
взаємопов’язаними сторонами, нетрадиційні операції, рівень 
компетенції облікового персоналу, грошова сума сальдо рахунків, 
обсяг сукупності, склад сукупності, результати попереднього аудиту, 
початковий або повторний аудит (рис. 4.2). Можна очікувати, що 
помилки, виявлені під час аудиту в попередніх роках, стануться і під 
час аудиту у звітному періоді. Це пояснюється тим, що багато 
помилок по своїй суті системні, а клієнт не завжди поспішає вносити 
зміни для їх усунення. Здійснюючи аудит у клієнта протягом 
декількох років, аудитори накопичують досвід і знання про 
імовірність помилок у його звітності. Відсутність результатів за 
попередні роки змушує аудиторів приймати більший рівень 
внутрішньогосподарського ризику для першого аудиту ніж для 
повторного. Імовірність привласнення коштів компанії може бути, 

коли недостатньо чітко контролюються грошові кошти, ліквідні цінні 
папери або товари. За наявності великих можливостей для 
привласнення коштів підприємства рівень властивого ризику 
збільшується. Звичайно аудитори очікують більшої кількості помилок 
в сальдо тих рахунків, які виражені більшою сумою, тому слід 
встановлювати більш високий рівень бізнес-ризику і передбачати 
більшу кількість свідчень. У більшій сукупності зустрінеться більше 

помилок, ніж у малій, тому бізнес-ризик вище. 
     Аудитор повинен оцінити усі перераховані вище фактори бізнес- 

ризику і вирішити, який саме з цих факторів важливий для 
конкретного сегмента аудиту. Фактори властивого ризику різняться 
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залежно від замовника аудиту. Так, управління малим підприємством 
здійснюється однією особою або невеликою групою людей. 
Домінуюча роль власника малого підприємства або власника, який 
одночасно є керуючим (директором) цього підприємства є важливим 
фактором властивого ризику та водночас контрольного середовища. 
Аудиторська оцінка його впливу визначається знаннями особливостей 
бізнесу підприємства та безпосередньо роллю власника-керівника. 
Прикладами інших умов і подій, які можуть підвищити ризик 
контролю є: 

- концентрація власності та функцій контролю у однієї або 
декількох осіб; 

- невелика кількість осіб апарату управління; 
- власник (- керівник) має особливі мотиви для перекручення 

даних фінансової звітності, що поєднується з можливістю 
зробити це; 
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- власник (- керівник) не робить розмежувань між особистими 
фінансовими операціями та операціями підприємства. 

Ризик внутрішнього контролю являє собою оцінку дієвості системи 
внутрішнього контролю клієнта з погляду її спроможності запобігати 
або виявляти помилки. «Ризик контролю – це ризик того, що 
викривленню залишку на рахунку (або класу операцій), які могли б 
виникнути і які могли б бути суттєвими, окремо або разом із 
викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій, не 
можна буде своєчасно запобігти, або виявити і виправити його) за 
допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 

Ризик не виявлення – це ризик того, що аудиторські процедури по 
суті не виявлять викривлення залишку на рахунку (або класу 
операцій), які можуть бути суттєвими, окремо або разом з 
викривленнями залишків на інших рахунках (або класів операцій)» [ 

21]. Ризик невиявлення означає міру готовності аудитора визнати, що 
проведені ним аудиторські процедури стосовно конкретних об’єктів 
не дадуть змоги знайти помилки, що перевищують гранично 
допустимий розмір.  

Сумарний аудиторський ризик - це комбінація різних видів ризику 
по кожному судженню, яке відноситься до певного рахунка або групи 
рахунків бухгалтерського обліку. Частіше використовується розгляд 
аудиторського ризику для конкретних суджень, пов’язаних з 
конкретними бухгалтерськими рахунками, групами рахунків або 
класами операцій. 

Ризик пов'язаний з вибіркою, і ризик, не пов'язаний з вибіркою, 
можуть впливати на компоненти аудиторського ризику. Наприклад, 
проводячи тести контролю, аудитор може не виявити похибок у 
вибірці й дійти висновку, що ризик контролю є низьким, тоді як 
рівень похибок у генеральній сукупності є насправді недопустимо 
високим (ризик, пов'язаний з вибіркою) або можуть мати місце 
похибки у вибірці, які аудитор не зміг виявити (ризик, не пов'язаний з 
вибіркою). Наприклад, аудитор може обрати невідповідну аналітичну 
процедуру (ризик, не пов'язаний з вибіркою) або виявити лише 
незначні викривлення при детальному тестуванні тоді, коли 
викривлення в генеральній сукупності перевищують допустимий 
підсумок (ризик, пов'язаний з вибіркою). Ризик, пов'язаний з 
вибіркою, можна зменшити шляхом збільшення обсягу вибірки, а 
ризик не пов'язаний з вибіркою, можна зменшити шляхом належного 
планування завдань аудитора, контролю та перевірки. 
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Мета планування – це звернення уваги аудитора на найважливіші 
напрями аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш 
ретельно. Планування допомагає аудитору належним чином 
організовувати свою роботу та здійснювати нагляд за роботою 
асистентів аудиторів, які беруть участь у перевірці, а також 
координувати роботу, яку виконують фахівці інших професій. 
Характер планування, план і програми аудиту залежать від 
організаційної форми, розміру і виду діяльності клієнта. 

Здійснюючи планування аудиторської перевірки фінансових звітів, 
аудиторам слід враховувати положення і рекомендації, які наведені у 
МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», МСА 315 
(переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 
викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні 
аудиту», МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту», МСА 220 
«Контроль якості аудиту фінансової звітності» вказує на те, що після 
звернення потенційного клієнта до аудиторської фірми з пропозицією 
провести аудит фінансової звітності, останній слід надіслати такому 
клієнту лист-угоду, в якому викласти мету та обсяг аудиторської 
перевірки, ступінь відповідальності аудитора та керівництва клієнта, 
погодити відповідні організаційні питання, тощо. Відповідно до 
міжнародної практики лист-угода документує та підтверджує 
прийняття призначення аудитором на проведення аудиту, містить усі 
суттєві домовленості сторін щодо майбутньої перевірки. Пропозиція 
укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір 
особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною, у разі її прийняття. 
Надіславши лист-угоду клієнту та отримавши згоду його керівництва 
з умовами проведення аудиту, аудиторська фірма матиме всі 
юридичні підстави для проведення попереднього планування. 

Планування процесу аудиторської перевірки слід виконувати щодо 
усіх замовників аудиту, проте обсяг планування залежить від розміру 
суб’єкта господарювання, складності аудиторської перевірки. 

Процес планування здійснюється у декілька етапів: 
1. Попереднє планування: 

 направлення листа-угоди; 
 розуміння бізнесу підприємства-клієнта 

 ознайомлення з організацією і веденням бухгалтерського  
обліку 
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 оцінка можливості проведення аудиту 

 оформлення і підписання договору 

 визначення необхідного складу і кваліфікаційного  рівня 
фахівців, термінів роботи, організаційних питань. 

2. Розробка загального плану аудиторської перевірки: 
 визначення цілей і завдань аудиту 

 оцінка суттєвості 
 оцінка внутрішнього контролю 

 оцінка аудиторського ризику 

 вибір аудиторського підходу 

 визначення  обсягу робіт і графіка проведення аудиту 

 формування бюджету часу 

 оформлення загального плану аудиторської перевірки 

3. Розробка програм аудиту: 
 підготовка програм тестів контролю 

 підготовка програм  аудиторських процедур по суті 
4. Складання меморандуму планування.  

Завершальним етапом аудиту є складання звіту незалежного 
аудитора щодо фінансової звітності. Висловленням своєї думки 
аудитор забезпечує впевненість користувачів інформації в тому, що 
звітність є достовірною. Звіт є офіційним документом, засвідчується 
підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), складається у 
встановленому порядку і містить у собі висновок стосовно 
достовірності звітності, повноти і відповідності чинному 
законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку 
фінансово-господарської діяльності. Звіт незалежного аудитора – 

документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та 
передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності 
фінансової звітності або іншої інформації концептуальним  основам, 
які використовувались при  її складанні. Концептуальними основами 
можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та 
положення суб’єктів господарювання, інші джерела. 

Аудиторський звіт призначений для широкого кола користувачів. 
Він складається з метою донесення думки аудитора про перевірену 
ним звітність до її зовнішніх користувачів, власників, адміністрації 
підприємства. Однією із вимог до аудиторського висновку є його 
зрозумілість і доступність сприйняття. Тому структура аудиторського 
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звіту і формулювання, які використовуються у ньому, повинні бути 
типовими, однозначними, зрозумілими, чіткими. Базовим 
регулюючим документом є  МСА 700 ( переглянутий) «Формування 
думки та складання звіту щодо  фінансової звітності». «Цілями 
аудитора є: сформувати думку щодо фінансової звітності виходячи з 
оцінювання висновків на основі отриманих аудиторських доказів; 
чітко висловити таку думку у письмовому звіті.  

Аудитор повинен сформувати думку щодо того, чи фінансова 
звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної 
концептуальної основи фінансового звітування. Для того щоб 
сформувати таку думку, аудитор повинен визначити, чи отримав він 
обґрунтовану впевненість щодо відсутності у фінансовій звітності в 
цілому суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Такий висновок повинен враховувати:  

 висновок аудитора відповідно до МСА 330 щодо того, чи були 
отримані прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі;  

 висновок аудитора відповідно до МСА 450 щодо суттєвості 
невиправлених викривлень (окремо або в сукупності) 

 оцінювання. 
Аудитор повинен оцінити, чи складена фінансова звітність в усіх 

суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної 
основи фінансового звітування. Таке оцінювання повинно включати 
розгляд якісних аспектів облікових практик суб’єкта господарювання, 
в тому числі ознаки можливої упередженості суджень управлінського 
персоналу. 

Зокрема, аудитор повинен оцінити з огляду на вимоги застосовної 
концептуальної основи фінансового звітування: 
- чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття стислого 

викладу обраних та застосованих значущих облікових політик. 
Оцінюючи це, аудитор повинен розглянути доречність облікових 
політик для суб’єкта господарювання та чи викладені вони 
зрозуміло;  

- чи відповідають обрані й застосовані облікові політики вимогам 
застосовної концептуальної основи фінансового звітування та є 
належними;  

- чи є обґрунтованими облікові оцінки, здійснені управлінським 
персоналом; 

- чи є інформація, подана у фінансовій звітності, доречною, 
надійною, порівнюваною і зрозумілою.  
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При цьому аудитор повинен оцінити, чи: 
• було включено ту інформацію, яка мала бути включеною, та чи 
класифіковано, узагальнено чи відокремлено й охарактеризовано таку 
інформацію;  
• не було погіршене загальне подання фінансової звітності 
включенням інформації, що є недоречною або такою, яка ускладнює 
правильне розуміння розкритих питань; 
чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття даних у такий 
спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих 
операцій і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності; та  
чи є належною термінологія, що використовується у фінансовій 
звітності, включаючи назву кожного фінансового звіту. 

Якщо фінансова звітність складена відповідно до концептуальної 
основи достовірного подання, то оцінювання, що вимагається, також 
повинно включати оцінювання того, чи забезпечено достовірне її 
подання.  

Оцінювання аудитором достовірності подання фінансової звітності 
включає розгляд таких аспектів:  
- загальне подання, структура і зміст фінансової звітності; та  
- чи показує фінансова звітність операції та події, покладені в 

основу її складання, у спосіб, що забезпечує достовірне подання» 

[21]. 

   3. Звіт аудитора надається у письмовому вигляді та включає 
наступні розділи. 
 Назва 

 Адресат 

 Думка аудитора. 

Розділ «Думка» звіту аудитора повинен також: вказувати суб’єкт 
господарювання, фінансова звітність якого підлягала аудиту; 
зазначати, що фінансова звітність підлягала аудиту; вказувати назву 
кожного фінансового звіту, що входить до складу фінансової 
звітності; робити посилання на примітки до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик та вказувати 
дату або період, за який складено кожен фінансовий звіт, що входить 
до складу фінансової звітності. 
 Основа для думки. 
 Безперервність діяльності. 
Там, де це застосовно, аудитор повинен звітувати відповідно до вимог 
МСА 570.  
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 Ключові питання аудиту. 
 Інша інформація 

 Відповідальність за фінансову звітність. 
 Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. 
 Інша відповідальність щодо звітування. 
 Повне ім’я партнера із завдання. 
 Підпис аудитора. 
 Дата звіту аудитора. 
 Адреса аудитора 

      

     Види модифікацій висновку наведено у МСА 705 (переглянутий) 
«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора). Аудитор може 
висловити немодифіковану думку, якщо він доходить висновку, що 
фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 
«Обставини, за яких вимагається модифікація думки аудитора: 

- аудитор доходить висновку на основі отриманих аудиторських 
доказів, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення;  
- аудитор не може отримати прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвих викривлень» [21]. 

«Аудитор висловлює думку із застереженням, якщо: 
- аудитор, отримавши прийнятні аудиторські докази в достатньому 
обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності 
викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо фінансової 
звітності; 
- аудитор не може отримати прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі для обґрунтування думки, проте доходить 
висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених 
викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не 
всеохоплюючим» [21]. 

«Аудитор висловлює негативну думку, якщо, отримавши 
прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, аудитор доходить 
висновку, що викривлення, взяті окремо або в сукупності, є одночасно 
суттєвими та всеохоплюючими щодо фінансової звітності. 

Аудитор відмовляється від висловлення думки, якщо аудитор не 
може отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі 
для обґрунтування думки і доходить висновку, що можливий вплив на 
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фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути 
одночасно суттєвим та всеохоплюючим. 

Аудитор повинен відмовитися від висловлення думки, якщо за 
надзвичайно рідкісних обставин, пов’язаних із численними 
невизначеностями, аудитор доходить висновку, що, незважаючи на 
отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі 
стосовно кожної з індивідуальних невизначеностей, неможливо 
сформулювати думку щодо фінансової звітності у зв’язку з 
потенційною взаємодією невизначеностей та їх можливим 
кумулятивним впливом на фінансову звітність. 
   Результат неможливості отримати прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі у зв’язку з обмеженням, установленим 
управлінським персоналом після прийняття аудитором завдання. 
    Якщо аудитор не може отримати прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі, аудитор повинен визначити вплив у такий спосіб: 
- якщо аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову 
звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, 

проте не всеохоплюючим, аудитор висловлює думку із 
застереженням; або 

- якщо аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову 
звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути одночасно 
суттєвим і всеохоплюючим, унаслідок чого висловлення думки із 
застереженням буде недостатнім для повідомлення про  серйозність 
ситуації, то аудитор: 
- відмовляється від завершення аудиту, якщо це можливо на практиці 
та прийнятно за застосовним законодавчим або нормативним актом;  
- відмовляється від висловлення думки щодо фінансової звітності, 
якщо відмова від аудиту до надання звіту аудитора буде неможливою 
чи неприйнятною. 
    Якщо аудитор вважає за потрібне висловити негативну думку або 
відмовитися від висловлення думки щодо фінансової звітності в 
цілому, до звіту аудитора також не слід включати немодифіковану 
думку на основі такої самої концептуальної основи фінансового 
звітування щодо окремого фінансового звіту чи одного або кількох 
окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту. Включення 
такої немодифікованої думки до того самого звіту за таких обставин 
суперечитиме висловленню аудитором негативної думки або відмові 
від висловлення думки щодо фінансової звітності в цілому» [21]. 
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     Негативна думка або відмова від висловлення думки, що 
стосується конкретного питання, про яке йдеться в розділі «Основа 
для думки», не виправдовує відсутність опису інших ідентифікованих 
питань, які б призвели до модифікації думки аудитора. У таких 
випадках розкриття інформації про такі інші питання, які відомі 
аудитору, може бути доречним для користувачів фінансової звітності. 
  

 Тема 6. Організація внутрішнього аудиту  
 

1. Зміст, завдання   та функції внутрішнього аудиту. 
2. Організаційні положення внутрішнього аудиту. 
3. Внутрішній аудит в державних  органах. 

 

1. Перехід економіки України на ринкові шляхи призвів до 
радикальних змін в плануванні, обліку та контролю виробничо-

господарської діяльності, трансформації системи управління 
комерційними організаціями. Зовсім іншими стали цілі 
підприємництва, засоби їх досягнення, економічна основа суспільства. 

Внутрішній аудит – це незалежна експертна діяльність 
аудиторської служби (відділу внутрішнього аудиту, аудитора) 
суб’єкта господарювання для перевірки, оцінки адекватності і 
ефективності системи внутрішнього контролю, якості виконання 
призначених обов’язків працівниками. 

В економічно розвинутих державах внутрішньому аудиту 
приділяється така ж сама пильна увага, як і зовнішньому. Але якщо 
становлення зовнішнього аудиту в Україні, можна сказати, вже 
відбулося, то вітчизняний внутрішній аудит і в професіональному, і в 
законодавчому аспектах сьогодні знаходиться у постійному розвитку. 

В той же час посилюється взаємодія зовнішнього та внутрішнього 
аудиту (стандарти зовнішнього аудиту передбачають використання 
роботи внутрішніх аудиторів при проведенні аудиторських перевірок). 

Відповідальність за організацію внутрішнього аудиту несе 
керівник відділу, який зобов’язаний організувати безперервний 
процес ефективного контролю в усіх підрозділах підприємства, а 
також організувати взаємовідносини зі всіма підрозділами і 
зовнішніми компетентними організаціями з питань контролю 
фінансово-господарської діяльності. Одним із принципів 
внутрішнього аудиту, як і зовнішнього, є його незалежність. 
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Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту 
визначаються метою її створення. 

На службу внутрішнього аудиту покладаються наступні завдання: 
 сприяння адекватності системи внутрішнього контролю 

підприємства; 
 виконання підприємством вимог діючого законодавства України, 

нормативних документів, внутрішніх інструкцій; 
 сприяння в організації ведення бухгалтерського обліку; 
 впровадження єфективної, достовірної і повної інформаційної 

системи управління для своєчасного виявлення і усунення 
недоліків і порушень у здійсненні фінансово-господарської 
діяльності; 

 своєчасне виявлення порушень і недоліків діяльності структурних 
підрозділів підприємства, робробки оптимальних рішень з їх 
ліквідації й усунення причин виникнення цих недоліків в процесі 
діяльності; 

 налагоджування і підтримка взаємовідносин з зовнішніми 
аудиторами, контролюючими органами ; 

 перевірка і рекомендації щодо виконання вимог з ефективного 
управління підприємницькими ризиками; 

 підтвердження виконання внутрішньосистемних контрольних 
процедур; 

 підтвердження достовірності інформації, що використовується 
керівництвом при прийнятті рішень; 

 перевірка дотримання адміністративного порядку, виконання 
директив та наказів. 

     Головними функціями служби внутрішнього аудиту є: 
- зменшення ризиків при проведенні операцій, пов”язаних з 

раціональним витрачанням матеріальних, трудових, грошових 
ресурсів; 

- надання рекомендацій структурним підрозділам у процесі 
планування, на стадії розробки і впровадження  нових продуктів, 
процесів, систем; 

- проведення аудиту діяльності структурних підрозділів з метою 
забезпечення аналізу і оцінки внутрішнього контролю, політики, 
процедур, які стосуються адекватності, відповідності, ефективності і 
точності бухгалтерських даних і збереження активів банку; 
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- координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських 
фірм при проведенні зовнішнього аудиту з метою забезпечення 
оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою 
покластися на звіт служби внутрішнього аудиту для уникнення 
дублювання процедур аудиту; 

- складання і подання висновків і звітів при проведенні перевірки. 
 

2.Служби внутрішнього аудиту призначаються власниками 
економічного суб’єкта і можуть бути організовані у вигляді: 

 аудиторського комітету при Раді директорів; 
 відділу внутрішнього аудиту; 
 внутрішніх аудиторів. 

На практиці в Україні  підприємства по різному називають відділи, 
що займаються внутрішнім аудитом, наприклад:  

– департамент аудиту;  
– відділ ревізій та контролю;  
– сектор аудиту фінансової дирекції.  

У своїй діяльності відділ внутрішнього аудиту керується 
законодавством України, внутрішніми нормативними актами, 
рішеннями засновників і наказами генерального директора.Обсяг і 
мета внутрішнього аудиту змінюються й залежать від розміру, 
структури суб’єкта господарювання, вимог його управлінського 
персоналу. За МСА 610 (переглянутий в 2013 р.) «Використання 
роботи внутрішніх аудиторів», «внутрішній аудит складається з 
одного чи кількох наведених елементів: 

 огляд систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 
контролю. Відповідальним за створення адекватних систем 
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю є 
управлінський персонал. Внутрішній аудит, як правило, 
передбачає конкретну відповідальність за перевірку цих систем 
і моніторинг їх функціонування, а також передбачає надання 
рекомендацій для їх удосконалення; 

 перевірка фінансової та господарської інформації. Цей елемент 
може включати перевірку способів, що застосовуються для 
визначення, виміру, класифікації цієї інформації і складання 
звітності про неї та конкретний запит щодо окремих статей, у 
тому числі детальне тестування операцій, залишків на рахунках 
і процедур; 
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 перевірка економічності та продуктивності діяльності, у тому 
числі не фінансові заходи контролю суб’єкта господарювання; 

 перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших 
зовнішніх вимог, а також політики, директив управлінського 
персоналу та інших внутрішніх вимог» [21]. 

Компаніям, до складу яких входять філії (система відокремлених 
структурних підрозділів, виробничі підрозділи, тощо), обов'язково 
необхідно мати чітко налагоджену систему багаторівневого 
внутрішнього контролю. Створення та супроводження такої системи і 
є основним призначенням внутрішнього аудиту.  

Особливість внутрішнього аудиту полягає в тому, що він 
відбувається в найближчий час  від моменту здійснення і 
документального оформлення господарських операцій, що дає змогу 
своєчасно виявити недоліки в роботі і вживати відповідних заходів до 
їх попередження. 

Потреба у створенні внутрішнього аудиту в Україні виникає на 
підприємствах різних видів діяльності, зі складною розгалуженою 
структурою i великою кількістю територіально віддалених філій, 
дочірніх підпорядкованих підприємств. Робота фахівців внутрішнього 
аудиту в цьому напрямі полягає, насамперед, в уніфікації i 
стандартизації облікових процесів для правильного формування 
зведеної чи консолідованої зовнішньої i, перш за все, внутрішньої 
звітності. Крім того, фахівці служби відділу внутрішнього аудиту 
можуть залучатись як експерти при виникненні розбіжностей між 
головною компанією i підприємствами, що входять до її структури. 
Вони можуть за розпорядженням керівництва спостерігати за 
доцільністю та ефективністю здійснення окремих операцій, 
правильністю відображення їх у системі обліку та звітності, надання 
інформації менеджерам.  

У разі виявлення під час здійснення контролю невідповідностей 
(відхилень, помилок, шахрайства) внутрішній аудитор надає власнику, 
менеджерам рекомендації щодо коригування діяльності або системи 
управління, які, відповідно, знаходять своє відображення в обліку. У 
протилежному випадку, тобто, якщо невідповідності не виявлено, 
функції внутрішнього аудитора зводяться до спостереження та 
поточного контролю за діяльністю підприємства.  

Стосовно запровадження внутрішнього аудиту в інших 
комерційних організаціях можна констатувати, що більшість їх 
керівників  середніх та малих підприємств поки що не приділяють 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

особливої уваги впровадженню системи внутрішнього аудиту. Це 
пов'язано в першу чергу з тим, що проблеми фінансової стратегії та 
контролю покладені в більшості випадків на головного бухгалтера або 
заступника з фінансових питань комерційної організації. Так, якщо в 
невеликих організаціях з простою організаційною структурою 
управління, служба головного бухгалтера в змозі виконувати 
паралельно з обліковою та інформаційною, ще й функцію 
внутрішньогосподарського контролю, то на великих підприємствах, 
які мають філії, дочірні організації це неможливо через великий обсяг 
облікових робіт, і в даному випадку є об'єктивною необхідність в 

запровадженні професійної служби внутрішнього аудиту. 
Метою внутрішнього аудиту є вдосконалення діяльності 

організації, а саме побачити та оцінити ризики, слабкі сторони в 
роботі організації і дати рекомендації для підвищення ефективності 
систем і процесів. Суть діяльності внутрішнього аудиту полягає в 
наданні гарантій і консультацій замовникам (клієнтам). При цьому 
сфера надання гарантій і консультацій за останні роки істотно 
розширилася. Сьогодні вона включає управління ризиками, 
внутрішній контроль, корпоративне управління. Надання гарантій в 
даному разі є об’єктивним аналізом аудиторських доказів з метою 
здійснення незалежної оцінки і висловлення думки про надійність і 
ефективність систем, процесів, операцій. Основна відмінність 
консультування від надання гарантій полягає в тому, що в першому 
випадку характер та обсяг роботи аудитора визначаються клієнтом. 
Для власників в особі ради директорів важливіша діяльність 
внутрішнього аудиту з надання гарантій. З погляду лінійного 
керівництва, найбільша цінність внутрішнього аудиту полягає в 
можливості отримати консультації з питань підвищення ефективності 
бізнес-процесів, за які воно несе відповідальність. Варто зазначити, 
що чим більше внутрішній аудит зайнятий консультаційною роботою, 
тим більша потенційна загроза об’єктивності: проекти та сфери, де 
внутрішній аудитор сьогодні брав участь як консультант, підлягають 
перевірці внутрішнім аудитором завтра. Останнім часом зростає 
переконання, що цінність внутрішнього аудиту для компанії полягає 
саме в наданні об’єктивних гарантій.  

Роль внутрішнього аудиту визначається управлінським 
персоналом, і його цілі відрізняються від цілей зовнішнього аудитора, 
призначенням якого є надання незалежного висновку щодо 
фінансових звітів суб’єкта господарювання. Цілі функціонування 
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служби внутрішнього аудиту змінюються залежно від вимог 
управлінського персоналу. 

Внутрішній аудит є підрозділом суб’єкта господарювання. 
Незалежно від ступеня самостійності та об’єктивності внутрішнього 
аудиту він не може досягнути такого ступеня незалежності, якого 
вимагають від зовнішнього аудитора при висловленні ним думки 
щодо фінансових звітів. Зовнішній аудитор несе особливу 
відповідальність за висловлену аудиторську думку, і ця 
відповідальність не зменшується при будь-якому використанні 
внутрішнього аудиту. Всі судження, що стосуються аудиту 
фінансових звітів, формуються зовнішнім аудитором. 
     В сучасних умовах національної економіки  та реформування 
державного управління ефективність політики, операційна 
ефективність та якість державних послуг є вирішальними факторами 
реагування на мінливі потреби та очікування  громадян та суспільства 
в цілому. Система управління державними фінансами в Україні 
тривалий період була спрямована насамперед  на  здійснення  
контролю  за  витратами,  та  як  наслідок особи,  відповідальні  за 
надання державних послуг, зосереджували свої зусилля на дотриманні 
вимог, приділяючи меншу  увагу  підвищенню  ефективності  та  якості  
надання  державних  послуг. Як  наслідок, робота більшості підрозділів 
внутрішнього аудиту все ще зосереджена переважно на оцінці 
законності та достовірності звітності, правильності ведення 
бухгалтерського облік, дотримання актів законодавства, планів, 
процедур, контрактів тощо. При цьому внутрішні аудити, спрямовані 
на удосконалення внутрішніх процесів (фінансових і не фінансових), а 
також на удосконалення  системи  внутрішнього  контролю  (з  
перспективою  запобігання  небажаним ризикам) наразі реалізуються 
не усіма підрозділами внутрішнього аудиту. 

3. Внутрішні аудитори в державних органах –  працівники 
підрозділів внутрішнього аудиту (посадові особи, на яких покладено 
повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту) міністерств, 
органів  виконавчої  влади,  бюджетних  установ,  які  належать  до  
сфери  управління міністерств,  інших центральних органів виконавчої 
влади, інших головних розпорядників коштів державного бюджету. 

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному 
секторі України базуються на Міжнародних стандартах  професійної 
практики внутрішнього аудиту, розроблених Інститутом внутрішніх 
аудиторів. Для державного сектору України адаптовано Міжнародні 
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стандарти внутрішнього аудиту у Національні стандарти 
внутрішнього аудиту, які включають (аналогічно міжнародним 
стандартам):   

- Стандарти якісних характеристик (Attribute Standards), що 
визначають властиві ознаки, які притаманні діяльності як підрозділів,  
так  і  окремих  посадових  осіб,  що  здійснюють діяльність із 
внутрішнього аудиту, а також вимоги щодо забезпечення та 
підвищення якості внутрішнього аудиту;   

-  Стандарти діяльності (Performance Standards), які описують 
сутність  діяльності  з внутрішнього аудиту, визначають критерії 
ефективності управління діяльністю з внутрішнього аудиту,  загальні  
підходи до  планування діяльності  з внутрішнього аудиту  та вимоги 
стосовно основних етапів  здійснення  аудиту (починаючи від 
планування аудиторського завдання і закінчуючи звітуванням про 
діяльність підрозділу внутрішнього аудиту).  

Методологічні вказівки описують положення Національних 
стандартів внутрішнього аудиту  –  Стандартів якісних характеристик   
та  Стандартів діяльності. 
      Вітчизняна система документів з внутрішнього аудиту складається 
з чотирьох рівнів. На  першому рівні – Бюджетний кодекс України, 
який має найвищу юридичну силу в структурі нормативних документів 
у сфері внутрішнього аудиту. Так, статтею 26 Бюджетного кодексу 
України визначено сутність внутрішнього аудиту, встановлено 
обов'язковість його запровадження усіма розпорядниками бюджетних 
коштів, а також передбачена відповідальність керівника установи за 
організацію та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту у своїй 
установі та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать 
до сфери управління державного органу. 
     На другому рівні – постанова та порядок № 1001 «Деякі питання 
здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 
внутрішнього аудиту», яку прийнято Кабінетом Міністрів України для 
реалізації вимог статті 26 Бюджетного кодексу України, а також 
відповідний Порядок № 1001, затверджений постановою № 1001. У 
них визначено базові засади для утворення та функціонування 
підрозділів внутрішнього аудиту –  порядок їх  утворення, критерії для 
визначення чисельності внутрішніх аудиторів, основні  завдання, 
функції та повноваження керівника і працівників підрозділів 
внутрішнього аудиту, вимоги стосовно звітування про результати 
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діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та оцінки якості 
внутрішнього аудиту.  
   На третьому рівні –  для практичної реалізації вимог  постанови №  
1001  наказами Мінфіну затверджено:  
-  національні Стандарти  внутрішнього  аудиту, які  визначають  єдині 
підходи до планування, організації та проведення внутрішніх аудитів, 
документування їх результатів, підготовки аудиторських звітів, 
висновків та рекомендацій, порядку звітування керівнику,  
здійснення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту;  
-  Кодекс етики внутрішніх аудиторів, що визначає морально-етичні 
принципи професійної діяльності працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту та правила поведінки внутрішнього аудитора;  
- Форму звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього  
аудиту, яка встановлює єдині підходи до складання та подання до 
Мінфіну такої звітності;  
-  Порядок оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, яким 
визначено механізм організації, проведення, оформлення та реалізації  
результатів оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту 
(зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту).  
    На четвертому рівні – Методологічні вказівки та внутрішні 
документи з питань внутрішнього аудиту, а також міжнародні 
регулюючі акти у сфері внутрішнього аудиту (Статут внутрішнього 
аудиту) та сертифікація внутрішніх аудиторів, їх зв'язок з 
вітчизняними внутрішніми документами з питань внутрішнього 
аудиту.  
 

 

 Тема 7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

(МСА): зміст та характеристика 

 

1. Призначення МСА. 
2. Особливості застосування МСА. 

 

1. Стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг слід застосовувати при аудиторській 
перевірці фінансової звітності, а також при перевірці іншої інформації 
та при наданні супутніх послуг. МСА містять основні принципи та 
процедури, а також відповідні рекомендації, подані у вигляді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

пояснювального та іншого матеріалу. Лише за виняткових обставин 
аудитор може вважати за необхідне відступити від МСА задля  
ефективнішого досягнення мети аудиторської перевірки. У разі 
виникнення такої ситуації аудитор має бути готовим обґрунтувати цей 
відступ. 

Головним завданням стандартів професійної етики аудиторів 
України є встановлення етичних вимог для аудиторів – практиків із 
метою забезпечення гарантії високої якості їх роботи. Вони 
запроваджують правила надання аудиторських послуг, 
фундаментальні принципи етики, яких має дотримуватися аудитор; у 
них у наведено детальне керівництво з вирішення етичних конфліктів, 
податкової практики аудиторів, закордонної діяльності, оплати за 
аудит, відносин з іншими аудиторами, реклами і пропозиції послуг. 
Дотримання вимог стандартів аудиту та етики контролюється АПУ в 
рамках її компетенції. 

Аудит та підтвердження достовірності фінансової звітності не 
єдиний тип перевірки, яку може виконувати аудитор. Аудиторська 
діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг. 
Супутні послуги, згідно МСА включають завдання з виконання 
узгоджених процедур стосовно фінансової інформації, завдання з 
компіляції інформації. Аудитори (аудиторські фірми) можуть 
надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною 
діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського 
обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-

господарської діяльності та інших видів економіко-правового 
забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання.  

2. Методична основа надання супутніх послуг аудиту 
регламентується групою стандартів 4000–4699 Міжнародні стандарти 
супутніх послуг (МССП), які представлено МССП 4400 «Завдання з 
виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» та 
МССП 4410 (переглянутий) «Завдання з компіляції інформації». 

У завданні з проведення узгоджених процедур стосовно фінансової 
інформації аудитор зобов’язується виконати аудиторські процедури, 
зміст яких характерний для аудиторської перевірки, які були 
погоджені аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якою 
відповідною третьою стороною. Виконання узгоджених процедур 
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передбачає виконання процедур стосовно окремих статей фінансової 
інформації: обсягів продажу, фінансових результатів, дебіторської та 
кредиторської заборгованості, операцій зі зв’язаними сторонами та 
інше. Аудитор за результатами виконання узгоджених процедур 
наводить у своєму звіті висновок про фактичні дані. Одержувачі 
такого підсумкового документу повинні сформувати власні висновки 

на підставі висновку, складеного аудитором. Звіт аудитора надається 
лише тим сторонам, з якими погоджено виконання процедур, оскільки 
інші сторони можуть неправильно розтлумачити їхні результати через 
те, що не ознайомлені з причинами проведення таких процедур. 

Окремим видом аудиторських послуг є завдання з огляду 
історичної фінансової звітності. Головне завдання огляду полягає у 
наданні аудиторові можливості встановити негативні факти, котрі 
приводять його до висновку, що інформація, отримана на підставі 
прийнятої облікової політики, неправдиво представляється. На даний 
час для якісного виконання завдання з огляду аудитори повинні 
керуватись Міжнародними стандартами завдань з огляду (МСЗО) 2400 
(переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності» та 
МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується 
незалежним аудитором суб’єкта господарювання».  

Об’єктом завдання з огляду історичної фінансової звітності є 
фінансова звітність суб’єкта господарювання. На відміну від 
аудиторської перевірки, об’єктом завдання з огляду історичної 
фінансової звітності може бути не лише річна, але й проміжна 
фінансова звітність, а результатом перевірки є формування звіту не 
про достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, а 
про вірність методики (принципів) формування даної звітності. 
Завдання з огляду історичної фінансової звітності представляє собою 
процес та має певні етапи виконання. Виконуючи таке завдання, 

аудитори надсилають лист клієнту, виконують процедури планування, 

збирають необхідні докази, формують підсумкові документи. При 
здійсненні завдання з огляду історичної фінансової звітності аудитор 
зосереджується лише на усіх суттєвих питаннях (аспектах) фінансової 
звітності.  

Під час завдання з огляду історичної фінансової звітності 
використовується  досвід і знання в галузі аудиту, знання техніки 
аудиту для отримання необхідних доказів. Але, при цьому не 
вивчається так детально, як під час аудиту, система внутрішнього 
контролю і обліку підприємства, не перевіряється первинна 
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бухгалтерська документація на достовірність. Завдання з огляду 
історичної фінансової звітності передбачає виконання запитів та 
аналітичних процедур. Крім того, аудитор намагається переглянути 
всі важливі справи підприємства, але процедури завдання з огляду 
історичної фінансової звітності передбачають менше вивчення цих 
справ порівняно з аудитом, тому аудиторська гарантія, що надається у 
звіті відповідно менша порівняно з аудитом. Під час завдання з огляду 
історичної фінансової звітності аудитор надає гарантію того, що 
перевірена інформація є вільною від істотних помилок. Така гарантія 
надається у формі негативного висловлювання і є не такою високою 
як при аудиті. Термін «гарантія» або «упевненість» означає 
переконаність аудитора в достовірності твердження, зробленого 
однією стороною для іншої. Для надання такої впевненості аудитор 
оцінює свідчення, зібрані в результаті проведених процедур, і 
висловлює думку.  

Процедури і свідчення завдання з огляду історичної фінансової 
звітності не створюють основи для висловлення думки про звітність. 
За результатами завдання з огляду історичної фінансової звітності 
можуть бути виявлені суттєві зміни у фінансовій звітності, які 
потребують виправлень для приведення звітності у відповідність із 
прийнятими бухгалтерськими принципами. Все негативне, що 
потрапляє в коло зору аудитора при виконанні завдання з огляду 
історичної фінансової звітності, розцінюється ним як те, що фінансова 
звітність в усіх суттєвих аспектах, не складена у відповідності з 
встановленими правилами її підготовки. Обмежені процедури 
завдання з огляду історичної фінансової звітності і аналізу, 

пов’язаного з нею, дають меншу ймовірність досягнення поставленої 
аудитором мети порівняно з аудитом. 

Завдання з виконання узгоджених процедур може включати 
виконання аудитором певних процедур стосовно окремих статей 
фінансових даних (наприклад, дебіторської або кредиторської 
заборгованості, придбання у пов’язаних сторін і обсягів продажу та 
прибутку сегмента суб’єкта господарювання), фінансової звітності (як 
окремих форм, наприклад балансу, так і повного пакета фінансової 
звітності).  

Ціллю завдання з узгоджених процедур є виконання тих 
аудиторських процедур, які були узгоджені аудитором, суб’єктом 
господарювання і будь-якими відповідними третіми сторонами, а 
також надання звіту про фактичні результати. Оскільки аудитор лише 
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надає звіт про фактичні результати узгоджених процедур, упевненість 
не висловлюється. Натомість користувачі звіту самі оцінюють 
процедури та результати, наведені аудитором у звіті, і на основі 
роботи аудитора роблять свої власні висновки. Звіт надається лише 
тим сторонам, які дали свою згоду на проведення процедур, оскільки 
інші сторони, не обізнані з основами проведення процедур, можуть 
неправильно тлумачити їх результати. 

Завдання з компіляції інформації (compilation engagement) – 

завдання, в якому практикуючий фахівець застосовує досвід у 
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, щоб допомогти 
управлінському персоналу у складанні та поданні фінансової 
інформації суб’єкта господарювання відповідно до застосовної 
концептуальної основи фінансового звітування, а надає звіт, як цього 
вимагає МССП 4410 (переглянутий) «Завдання з компіляції 
інформації». 

Оскільки завдання з компіляції інформації не є завданням з 
надання впевненості, «завдання з компіляції інформації не вимагає, 
щоб практикуючий фахівець перевіряв правильність або повноту 
інформації, наданої управлінським персоналом для компіляції 
інформації, або в інший спосіб збирав докази з метою висловлення 
аудиторської думки, або виконував огляд висновку про складання 
фінансової інформації» [21].  

Фінансова інформація, яка є предметом завдання з компіляції 
інформації, може бути потрібною для різних цілей, включаючи: 
дотримання вимог до складання обов’язкової періодичної фінансової 
звітності, встановлених у законодавчому чи нормативному акті, або 
для цілей, не пов’язаних з обов’язковою фінансовою звітністю згідно з 
відповідним законодавчим чи нормативним актом, включаючи, 
«наприклад:  
• для управлінського персоналу або тих, кого наділено найвищими 
керівними повноваженнями, складеної на основі, прийнятній для 
конкретних цілей (таких, як підготовка фінансової інформації для 
внутрішнього використання);  
• для періодичної фінансової звітності, виконаної для зовнішніх сторін 
за контрактом або угодою іншої форми (такої, як фінансова 
інформація, надана організації, яка фінансує, для підтвердження 
забезпечення або продовження гранту);  
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• для цілей операцій, наприклад для підтримки операції, пов’язаної із 
змінами власності чи фінансової структури суб’єкта господарювання 
(такими, як для злиття чи поглинання)» [21].  
     Цілі практикуючого фахівця в завданні з компіляції інформації 
відповідно до МССП  4410 такі: 
 -  «застосовувати досвід із бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності для допомоги управлінському персоналу у 
підготовці й поданні фінансової інформації відповідно до застосовної 
концептуальної основи фінансового звітування виходячи з інформації, 
наданої управлінським персоналом;  
- надавати звіти відповідно» до вимог МССП 4410» [21]. 

«Практикуючий фахівець при виконанні завдань з компіляції – 

професійний практикуючий бухгалтер, який виконує завдання з 
компіляції інформації. Цей термін включає партнера із завдання або 
інших членів команди із завдання, або, де це застосовано, фірму» [21]. 
Якщо МССП 4410 явно передбачає, що вимогу або відповідальність 
має виконувати партнер із завдання, використовується термін 
«партнер із завдання», а не «практикуючий фахівець».  

У завданні з підготовки інформації аудитор виконує процедури 
збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації. При 
цьому він керується бухгалтерським досвідом, а не аудиторським. 
Відповідно, характер застосовуваних процедур не дає змоги 
можливість висловлювати будь-яку впевненість щодо фінансової 
інформації. Переважно завдання з підготовки інформації включає 
підготовку окремих форм фінансових звітів або повного її складу. 

Причинами відсутності документів, що спричиняє звернення до 
аудиторів з приводу відновлення обліку може бути ненавмисна втрата, 
пошкодження та знищення бухгалтерської інформації (наприклад, в 
результаті збоїв автоматизованих програм обліку, крадіжок, пожеж 
тощо), неналежне оформлення факту передачі бухгалтерських 
документів при зміні бухгалтера, власників та інші причини. Сутність 
діяльності з відновлення обліку та звітності полягає в зборі, 
систематизації, групуванні документів та інформації про фінансово-

господарську діяльність підприємства минулих періодів з метою 
визначення найбільш достовірного фінансово-господарського стану 
підприємства для відображення у фінансовій звітності на певну дату. 
За різних обставин відбувається повне або часткове відновлення 
бухгалтерського обліку. Аудиторів, які володіють достатнім рівнем 
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знань і навичок щодо методології відновлення бухгалтерського 
обліку, залучають, коли відсутні значні масиви інформації. У разі 
відсутності первинного або первинного та аналітичного обліку 
відновлення доцільніше всього покласти на працівників підприємства 
без залучення спеціалістів ззовні. У випадках, коли в обліковому 
процесі порушено основні принципи бухгалтерського обліку, що 
суттєво викривили показники фінансової звітності, коли відсутні 
масиви інформації, на підставі яких визначається відхилення, 
результатом аудиту є документ про відмову від надання 
аудиторського висновку. Як інформація про стан бухгалтерського 
обліку це не може задовольнити замовників, тому логічним в таких 
ситуаціях є прийняття рішення про відновлення обліку. 

Рівень відповідальності аудитора (ступеня гарантування) під час 
здійснення аудиторських послуг різний. При виконанні аудиторських 
перевірок та завдань з огляду аудитор надає високий або помірний 
рівень упевненості. Під час завдання з огляду аудитор надає гарантію 
того, що перевірена інформація є вільною від істотних помилок. 
Завдання з підготовки інформації не мають на меті надання 
аудиторові можливості висловлення впевненості, а тому у звіті вона і 
не висловлюється.  

 

 Тема 8. Організація і методика надання аудиторських 
послуг 

 

1. Зміст неаудиторських послуг. 
2. Тенденції розвитку аудиторських послуг. 
3. Консультаційні послуги. 

     1. Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» «аудиторські послуги – це аудит, огляд 
фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання 
завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що 
надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту» [27]. 
    Неаудиторські послуги (Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність») включають: 
 складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і 

платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених 
питань; 

 консультування з питань управління, розробки і супроводження 
управлінських рішень; 
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 ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 
 розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, 

управління ризиками, а також інформаційних технологій у 
фінансовій сфері; 

 надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із 
забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів; 
представництва інтересів у суді; 

 кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського 
обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання 
персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за 
складання фінансової звітності; 

 послуги з оцінки; 
 послуги, пов’язані із залученням фінансування [27]. 

В останні роки суспільство все більше уваги приділяє аудиторській 
діяльності, адже впевненість в отриманій інформації є необхідним 
фактором довіри партнерів. Підвищення ефективності роботи в 
сучасних умовах, залучення інвестицій, вихід на міжнародні ринки 
вимагають від компаній значного рівня довіри зі сторони клієнтів, 
кредиторів, інвесторів та суспільства в цілому. Достовірність 
фінансової інформації, ефективність і прозорість функціонування 
систем контролю – одні з найважливіших складових шляху до 
укріплення довіри інвесторів та виходу на міжнародні ринки. 
Зважаючи на події у світі, фінансову кризу, яка певним чином 
пов’язана з недовірою до інформації, можна стверджувати про 
значний ріст популярності аудиторської діяльності. На сьогоднішній 
день важко уявити собі будь-яку велику компанію, яка б не 
користувалася послугами аудиторів, що обумовлено 
евроінтеграційними процесами в Україні та інтеграцією у систему 
міжнародних економічних відносин. Як наслідок, аудиторська 
діяльність в Україні представлена широким спектром професійних 
послуг. 

Розвиток аудиторської справи сприяв створенню великих 
транснаціональних аудиторсько-консультативних фірм, які мають свої 
філії і представництва у багатьох країнах світу. Кожна з цих фірм є 
великою міжнародною фірмою, співробітники якої працюють в 
багатьох країнах світу. Вони пропонують весь спектр аудиторських і 
консультаційних послуг, а окремі фірми, які входять в групу можуть 
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мати певну спеціалізацію (податкове консультування і аудит в певній 
сфері бізнесу та інше). Види послуг наведено у табл. 6.  

 

Таблиця 6 

Види пропонованих консультаційних послуг компаніями 
«Великої четвірки» в Україні *, **  

Аудиторська фірма 

Pricewaterhouse 

Coopers 

Ernst & Young KPMG Deloitte  

Підвищення 
операційної 
ефективності 
 

 

Підвищення 
ефективності 
діяльності  

Управлінське 
консультування 

 

Консалтинг у 
сфері стратегії 
та операційної 
діяльності 

Ефективність IT- 

функцій 

 

Управління 
інформаційними 
технологіями 

Консультування з 
управління 
ризиками 

 

Консалтинг у 
сфері 
технологій 

 

Іноземні інвестиції 
 

Консультаційні 
послуги  із супроводу 
транзакцій 

Консультування з 
питань інвестицій 
та ринків капіталу 

Консалтинг 
управління 
персоналом 

Форензік 

 

 

Розслідування 
шахрайства і 
консультації з 
урегулювання 
конфліктів 

Фінансова 
ефективність 

Консультаційні 
послуги для компаній 
фінансового сектору 

Формулювання та 
реалізація 
стратегій 

Консультаційні 
послуги з питань 
фінансової звітності  

Ефективність 
функцій продажів 
та маркетингу 

Супровід угод 

Управління 
змінами 

*Складено на підставі ресурсів:http://www.pwc.com/ua/uk/services;http://www.ey.-

com/ua/uk/services/; https://www2.deloitte.com/ua/uk.html; https://home.kpmg.com/-

ua/uk/home/services. 

**Назви аудиторських послуг та належність до класифікаційної групи наведено в 
редакції певної аудиторської фірми відповідно до джерела http://www.pwc.com-

/ua/uk/services;http://www.ey.com/ua/uk/services/; https://www2.deloitte.com/ua/uk.html; 

https://home.kpmg.com/ua/uk/home/services.  
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Останні десятиріччя нашого століття характеризуються 
розвитком міжнародної торгівлі, збільшенням інвестиційних потоків і 
глобалізацією економічних процесів. Глобалізація розвивається під 
впливом сукупності об’єктивних політичних, економічних і 
соціальних факторів. Глобальний характер сучасного бізнесу, 
збільшення кількості суб'єктів підприємництва й ускладнення їхніх 
організаційних структур приводить до посилення ролі стратегічного 
менеджменту, спрямованого насамперед на вибір оптимального 
шляху розвитку підприємства на основі аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Сучасні підприємства підтримують ділові 
зв'язки з багатьма партнерами, орієнтуються на численних 
конкурентів, враховують і передбачають різноманітні вимоги 
споживачів, суспільних організацій, держави тощо. Потреба 
досягнення конкурентних переваг і прагнення посісти позицію лідера 
у галузі змушує великі компанії використовувати послуги не тільки 
власних спеціалістів, а й зовнішніх експертів – аудиторів. 
      2. В Україні мали та продовжують мати  місце наступні тенденції 
розвитку аудиторських послуг, а саме: 1) розширення спектру 
професійних послуг аудиторів, підвищення ролі облікової інформації 
у забезпеченні результативності менеджменту викликають підсилення 
уваги до якості цієї інформації та появу нових видів аудиторських 
послуг; 2) частка супутніх послуг аудиту за останні роки  перебувала в 
інтервалі від 8,9 % до 12,5 % з тенденцією до коливань за роками; 3) 
частка інших аудиторських послуг за період з 2011 по 2019 роки 
перебувала в інтервалі від 37,3% до 51,3% зі сталою тенденцію до 
збільшення таких послуг у 2011-2016 роках; 4) аналіз змістового 
наповнення  складу інших аудиторських послуг чітко визначив 
перевагу у наданні консультаційних послуг, що в середньому в 
останні роки становить 55%, а також послуг з ведення обліку; 5) 

завдання з надання впевненості за останні роки мають тенденцію до 
зменшення (за винятком незначного збільшення у 2017 році) та в 
середньому за період аналізу становлять 47,9 %; 6) провідні 
аудиторські фірми останнім часом все більше пропонують нові та 
перспективні види послуг (комплаєнс, форензік, актуарні послуги, ІРО 
діагностика, інші), які спрямовані на детальне та поглиблене 
виявлення проблем суб’єктів господарювання та ефективне їх 
вирішення. Вказані тенденції спостерігаються впродовж останніх 
років, що свідчить про збільшення попиту на аудиторські послуги  
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3. Консультування- процес надання аудитором допомоги клієнту у 
вирішенні певних завдань та проблемних ситуацій. При цьому 
консультант сам не відповідає за виконання завдання, але допомагає 
виконавцю-представнику клієнта. Консультування може мати разовий 
характер, а може здійснюватись на постійній основі на підставі 
договору (контракту) між клієнтом і аудиторською фірмою. 
Консультації можуть бути пов’язані з питанням постановки і 
відновлення бухгалтерського обліку, зі складанням декларацій про 
доходи, з оцінкою активів і пасивів підприємства тощо. 
Консультаційні послуги надаються не тільки в галузі бухгалтерського 
обліку і податків, а й у сфері аналітичних досліджень, маркетингу і 
збуту, менеджменту, комп’ютерних систем, технології виробництва, 
управління кадрами тощо. Різноманітність підприємницької 
діяльності суб’єктів господарювання може потребувати від аудитора 
поради з питань трудового законодавства, цивільного права та інших 
спеціальних галузей законодавчої діяльності 

Консультанти з фінансових питань можуть активно брати участь у 
розробці кошторисів, до яких входить: планування прибутку, розробка 
капітальних вкладень, витрати на заробітну плату тощо. До об’єктів 
консультування належить і прогнозування наслідків інфляції при 
складанні планів і бюджетів. Консультації з питань керування 
фінансовими ресурсами підприємства сприяють їх ефективному 
використанню. Консультації з менеджменту допомагають 
правильному прийняттю рішень керівництвом підприємства. 

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на 
підставі договору, письмового або усного звернення замовника до 
аудитора (аудиторської фірми). Результати виконання аудиторських 
послуг у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з 
оформленням довідки та інших документів. Аудиторські послуги у 
вигляді експертиз оформляють експертним висновком або актом.  

Консультаційні послуги, як правило, мають прикладний характер, 
отже, клієнт бере активну участь у роботі на всіх стадіях виконання 
завдання і набуває під керівництвом аудиторів навички вирішення 
проблем. Процес консультування являє собою спільну діяльність 
консультанта і клієнта з метою вирішення певної задачі і здійснення 
бажаних змін в організації роботи клієнта. Такий процес охоплює два 
однаково важливих аспекти консультаційного процесу: роботу, для 
якої був запрошений консультант, і взаємовідносини між 
консультантом та клієнтом. У рамках надання консультацій з питань 
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податкового обліку сучасними аудиторськими фірмами, провідні 
спеціалісти можуть допомогти отримати кваліфіковані: 
- відповіді на запитання, пов’язані зі складанням податкових 
декларацій; 
- роз’яснення правових актів і нормативних документів у сфері 
оподаткування; 
- консультації з розробки облікової політики для цілей податкового 
обліку; 
- консультації з питань застосування норм податкового законодавства. 

     Звіт має вказувати на реальні переваги, отримані внаслідок змін, 
давати клієнту рекомендації про те, що треба робити або чого слід 
уникати в майбутньому. 

Пропонується наступна структура підсумкового документу з 
оформлення консультацій (табл. 8). 

Таблиця 8 

Структурно-змістове наповнення підсумкового документа з надання 
консультаційних послуг 

Умовний структурний розділ 
підсумкового документа 

консультації 

Змістове наповнення розділу 

Адресат Можливі адресати письмової консультації, з 
врахуванням обмеження щодо протиправного 
використання письмової консультації клієнтом. 
Бажано вказати конкретного одержувача (головний 
бухгалтер, фінансовий директор, керівник 
підприємства, власники). 

Предмет  консультації Чітко ідентифікується предмет консультації та 
зміст питання, що потребує роз’яснення.  

Вступний параграф Перелік досліджених матеріалів, які використав 
аудитор при підготовці консультації (що 
консультація ґрунтується на даних, які надає клієнт 
та обмеження, у зв’язку з цим у відповідальності 
аудитора (або без використання документів 
клієнта). 
Обов’язково зазначається, що професійна думка 
аудитора містить елементи професійного судження, 
а як наслідок абсолютної впевненості не надає 
(можливі ситуації із надання досить високого рівня 
впевненості). 

        

Певні консультаційні послуги можуть надаватись без договірного 
оформлення. До договору може надаватись завдання на виконання 
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послуг (певний аналог листа-угоди, який використовується під час 
виконання завдань з надання аудиторських послуг). Завдання може 
містити: 
- перелік питань, відповіді на які економічний суб’єкт бажає отримати 
від аудитора в межах надання послуги; 
- перелік джерел даних ( первинних документів), які потрібно надати 
аудитору для опрацювання; 
- перелік документів, які можуть бути створені аудитором  в 
результаті обробки джерел даних. 
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МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту 
фінансової звітності» 

МСА 260 (переглянутий) «Повідомлення інформації тим, кого наділено 
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АУДИТ ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

2000–2699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З ОГЛЯДУ (МСЗО) 

2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної 
фінансової звітності»  
2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним 
аудитором суб’єкта господарювання» 

ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ 
ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

3000–3699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ 
ВПЕВНЕНОСТІ (МСЗНВ) 
3000–3399 ЗАСТОСОВНІ ДО ВСІХ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації» 

4000–3699 СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР 

3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» 

(раніше МСА 810)  
3402 «Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що 
надає послуги»  
3410 «Завдання з надання впевненості щодо звітів 

з парникових газів» 

3420 «Завдання з надання впевненості щодо підготовки 

гіпотетичної фінансової інформації, яка включається 

до проспекту емісії 

СУПУТНІ ПОСЛУГИ 

4000–4699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ (МССП) 

4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно 

фінансової інформації» (раніше МСА 920)  
4410 (переглянутий) «Завдання з компіляції інформації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


