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Тема 1.   СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ 

1.1. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в 

умовах ринку. 

1.2. Місце аудиту в системі господарського контролю. 

1.3.  Мета та завдання проведення аудиту. 

1.4.  Класифікація аудиту. 

Резюме 

Питання для самоконтролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в 

умовах ринку 

 

Фінансова звітність – це мова бізнесу, яка використовується для 
отримання необхідної інформації при прийнятті управлінських та 
інших рішень.  
Метою фінансових звітів є формування інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності й зміни у фінансовому стані 
підприємства, яка є корисною для широкого кола користувачів при 

прийнятті ними економічних рішень. Фінансові звіти є 
структурованим фінансовим відображенням фінансового стану 

підприємства і операцій, що здійснюються ним. Фінансові звіти 

також демонструють результати того, як керівництво підприємства 
розпоряджається довіреними йому ресурсами. 

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 

 коли і з якою метою був запроваджений аудит;  

 загальні завдання аудиту та порядок їх конкретизації при 

здійсненні аудиту ; 

 яка різниця між аудитом і державним фінансовим 

контролем; 

 як класифікують аудит і за якими ознаками 

Ключові терміни і поняття : 

• аудит 

• аудитор 

• зовнішній аудитор 

• обов’язковий аудит 

• ініціативний аудит 

• державний фінансовий аудит 

• твердження фінансової звітності 

• критерії достовірності фінансової звітності 
Отформатировано: Шрифт: 11 пт,
полужирный
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Керівництво несе відповідальність за фінансову звітність 
підприємства, а результати його діяльності оцінюються 
акціонерами на основі цих фінансових звітів. Фінансові звіти 

підприємства використовуються керівництвом для прийняття 
рішень, планування і контролю. Найбільш важливим моментом для 
керівництва є можливість приймати рішення на основі фінансових 

звітів. Якість рішень залежить від якості використовуваної 
фінансової інформації. Отже, своєчасність, доречність і 
достовірність інформації, наданої у фінансових звітах, є 
надзвичайно важливими. 

Перелік потенційних користувачів фінансових звітів є достатньо 
великим: акціонери, керівництво, працівники, позикодавці, 
постачальники, покупці, уряд, громадськість, 
аналітики/консультанти. Крім керівництва, іншими основними 

користувачами фінансових звітів є інвестори, які на підставі 
фінансових звітів можуть приймати рішення щодо доцільності 
придбання/продажу акцій підприємства, підписки на акції нової 
емісії та інше.  

 

Відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” (в 
від 22.04.1993 р. із змінами і доповненнями), аудит – перевірка 
даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 
суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 
суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. 
Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне 
відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, 
прийняті на основі фінансових звітів.  
Метою аудиту є висловлення аудитором думки про те, чи 

відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, 

положенням (стандартам), які регламентують порядок підготовки і 
представлення фінансових звітів. 
Об’єктом аудиту є фінансова звітність підприємства: (Баланс 

(форма №1), Звіт про сукупний дохід (форма № 2), Звіт про рух 

грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма 

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,
полужирный
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№4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), 

Інформація за сегментами (форма № 6). 

Суб’єктом аудиту є незалежний аудитор. Аудит здійснюється 
незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які 
уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. 
Факти, які відображені у фінансових звітах є предметом 

аудиторської перевірки. Аудитор має знайти і оцінити докази, що 

підтверджують його судження про відповідність фактів 
встановленим критеріям. Кінцеві результати аудиторської перевірки 

оформлюються аудиторським висновком, в якому аудитор оцінює 
відповідність фінансового звіту прийнятим принципам обліку. 

Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою 

користувачів про фінансовий стан суб’єкта господарювання, якими 

можуть бути потенційні та існуючі інвестори, власники або 
керівництво, інші юридичні та фізичні особи, які мають 
зацікавленість у результатах господарсько-фінансової діяльності 
цього суб’єкта. Користувачам необхідна впевненість у 
достовірності й повноті наданої їм інформації про фінансовий стан 

суб’єкта господарювання. При цьому самі користувачі не мають 
спеціальних знань для оцінки цієї інформації. Це обумовлює їх 

потребу у висновку спеціаліста (аудитора). 
Аудитор несе відповідальність за формування і висловлення 

думки стосовно фінансових звітів. Відповідальність за підготовку й 

надання фінансових звітів покладається на управлінський персонал 

суб’єкта господарювання. Аудиторська перевірка фінансової 
звітності не звільняє управлінський персонал від його обов’язків. 
Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а 
також у випадках, передбачених чинним законодавством 

(обов'язковий аудит).  
Аудиторський висновок – 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. 
Користувачі бухгалтерської звітності мають право виступати 

замовниками на проведення аудиту та виконання інших 

аудиторських послуг, визначати обсяги та напрями аудиторських 
перевірок в межах повноважень, наданих законодавством, 

установчими документами або окремими договорами.  
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Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської 
фірми). 

 

1.2. Місце аудиту в системі господарського контролю 

 

Однією із функцій управління  є контроль, під яким розуміють 
порівняння планових і фактичних значень параметрів, виявлення 
відхилень в параметрах,  виявлення факторів, що викликали їх,а 
також визначення ступеня їх впливу та підготовка інформаційної 
бази для прийняття управлінських рішень. 
Контроль виступає засобом двостороннього зв’язку між об’єктом 

управління і системою управління, інформуючи про стан об’єкта і 
фактичне виконання управлінських рішень. Господарський 

контроль  можна класифікувати за такими ознаками  (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація господарського контролю 

 

Державний (позавідомчий) контроль здійснюється спеціальними 

органами державного апарату, діяльність яких поширюється на всі 
галузі народного господарства, підприємства, установи та 

Господарський контроль 

за часом 

проведення: 

 

- попередній 

- поточний 

- наступний 

за джерелами 

інформації: 

 

- документальний  

- фактичний  

- комбінований 

за суб’єктами 

здійснення: 

- державний  

-  відомчий 

-  аудиторський  

-  внутрішній 

за метою та 

цільвою 

направленістю: 

- ревізія 
- тематична       
перевірка 
- аудит 
-  експертиза 
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організації незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Основними 

завданнями цього контролю є: перевірка законності  та 
правильності  розподілу фінансових засобів держави і ведення 
бухгалтерського обліку, перевірка ефективності витрачання 
державних коштів, правильності розрахунків та сплати податків. 
Відомчий контроль проводиться міністерствами, органами 

державного управління за діяльністю підвідомчих їм підприємств, 
організацій та установ. 
Внутрішній (внутрішньогосподарський) контроль здійснюють 

керівники підприємств та організацій, спеціальні відділи та служби 

(планово-економічна, бухгалтерська, внутрішнього аудиту), фахівці 
у межах своєї компетенції, керівники виробничих підрозділів, а 
також штатні контролери, ревізори та аудитори. Він є найбільш 

оперативним, проводиться систематично, безперервно і охоплює всі 
сторони виробничо-фінансової діяльності підприємства. 
Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів 

господарювання здійснюється з метою оцінки ефективності і 
законності управління майном підприємств державного та 
комунального секторів економіки, досягнення ними визначених 

цілей і завдань.  
Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетної 

установи – форма державного фінансового контролю, яка 
спрямована на запобігання фінансовим порушенням та 
забезпечення достовірності фінансової звітності. 

 

1.3.  

Мета та завдання проведення аудиту 

 

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 фірми. 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 (рис. 2).  

Завдання аудиту полягають у встановленні:  

Отформатировано: По центру,
Отступ: Слева:  0,63 см, Первая
строка:  0 см
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1)  наявності: актив чи пасив існує на конкретну дату; 

2) прав і обов’язків: актив чи пасив належить підприємству на 
певну дату; 

3)  факту події: факт того, що була здійснена операція чи подія; 
4) повноти: не існує не відображених в обліку активів, пасивівв , 

суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій; 

5) оцінки: актив або зобов’язання обліковуються за відповідною 

балансовою вартістю;  

6) вимірювання: операція або подія відображені за належною 

сумою, доходи і витрати віднесені до відповідного звітного періоду; 

7) представленні та розкритті: позиція фінансової звітності 
розкрита, класифікована і описана з правилами її підготовки. 

 

 

1. 4.  Класифікація аудиту 

 

У літературі зустрічаються різні підходи до класифікації аудиту.  

Аудит можна класифікувати за наступними основними 

ознаками. 

За об’єктами у міжнародній практиці  аудит поділяють на: 
- аудит фінансової звітності; 
- аудит на узгодженість; 
- операційний аудит. 
За обов’язковістю здійснення аудит поділяють на: 

- обов’язковий; 

- ініціативний. 

    Аудиторські перевірки при здійсненні обов’язкового аудиту 

проводяться згідно з порядком, встановленим Законом України „Про 

аудиторську діяльність” та іншими законами України, які 
передбачають проведення цієї форми аудиту.  
     Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, 

передбачених законами України. 

За періодичністю здійснення аудиторську перевірку 

класифікують на: 
- періодичну ; 

- не періодичну. 

За суб’єктами здійснення розрізняють також аудит: 
- зовнішній; 

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см
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- внутрішній. 

Зовнішній аудит проводиться незалежними аудиторськими 

фірмами та аудиторами, які працюють одноособово. Зовнішній 

аудит виконується сертифікованими аудиторами, які підтверджують 
достовірність показників фінансової звітності в інтересах різних 

користувачів.  
   Внутрішній аудит – це незалежна діяльність аудиторської служби 

підприємства (або внутрішнього аудитора)  для перевірки і оцінки 

адекватності,і ефективності системи внутрішнього контролю 

контролю, іякості виконання призначених обов’язків працівниками 

підприємства. 
За секторами економіки до яких належить клієнт виділяють: 

-  аудит приватного сектору ; 

- аудит державного сектору. 

Залежно від замовників аудиту (клієнтів) розрізняють: 
- загальний аудит (підприємства, господарські товариства, 

суб’єкти малого підприємництва та інші суб’єкти 

господарювання, що охоплюють сферу підприємницької 
діяльності) ; 

- аудит банківських та фінансових  установ; 
- аудит страхових і холдингових компаній; 

- аудит інститутів інвестування та фінансових посередників. 
Залежно від тривалості співпраці «клієнт – аудитор» виділяють: 

- первинний аудит (проводиться певною аудиторською фірмою 

чи аудитором вперше для клієнта); 
- повторювальний аудит (здійснюється аудиторською фірмою 

(аудитором) повторно для одного і того ж клієнта). 
Метою проведення спеціальних видів аудиту є висловлення 

думки аудитора щодо визначеного об’єкта чи об’єктів перевірки. 

Конкретизує мету аудиту в кожному окремому випадку визначений 

замовником та погоджений з аудитором об’єкт перевірки (окремі 
рахунки, статті, відносини власності, принципи формування 
показників тощо). 

Завдання спеціальних видів аудиту також безпосередньо 

пов’язані з об’єктами перевірки. Переважно до завдань перевірки 

відноситься підтвердження повноти та відповідності окремих 

показників, відповідності їх відображення згідно з установленими 

нормативами, законністю та обґрунтованістю їх формування. Варто 

Отформатировано: маркированный
+ Уровень: 1 + Выровнять по:  0 см +
Табуляция после:  0,63 см + Отступ: 
0,63 см
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зауважити, що аудитор може проводити роботу і висловлювати 

свою думку лише з питань, що входять до його компетенції 
(пов’язані з організацією обліку, фінансові питання). У противному 

разі йому слід розглянути можливість залучення інших спеціалістів. 
Особливості завдань і проведення спеціальних видів аудиту 

насамперед обумовлюються необхідністю висловлення думки 

аудитора не щодо стану фінансової звітності в цілому, а щодо 

окремих показників діяльності або господарських процесів на 
підприємстві.  
Аудит адміністративної  діяльності –це аудит економічності, 

ефективності та результативності, з якими орган, що перевіряється, 
використовує свої ресурси при виконанні покладених на нього 

обов’язків. Насамперед цей аудит стосується перевірки діяльності 
місцевих органів влади та різних урядових установ, міністерств, 
відомств. Основними проблемами, які вивчаються, є ті, що 
пов’язані із організацією, управлінням та діяльністю певної 
установи (організації). На відміну від аудиту фінансової звітності, 
який в основному базується на перевірці бухгалтерського обліку, 

аудит адміністративної діяльності використовує дані економіки, 

менеджменту, політології, соціології, бюджетування, обліку тощо. 

Для належної організації аудиту адміністративної діяльності слід 

розрізняти поняття ефективності, економічності та 
результативності. Ефективність – це співвідношення між продуктом 

(товаром, послугою) та ресурсами, використаними для його 

виробництва. Економічність – мінімізація вартості ресурсів, 
спрямованих на діяльність, за умови забезпечення належної якості. 
Результативність – результати порівняно з цілями, зіставлені із 
використаними для досягнення цих цілей ресурсами. 

Аудит адміністративної діяльності повинен здійснюватись у 

певній послідовності. Основними його етапами є настпцуні: 
1. Вибір проблеми аудиту. 

2. Планування проекту аудиту. 

3. Збір даних. 

4. Аналіз даних. 

5. Написання аудиторського звіту. 

6. Завершення проекту аудиту. 

Звіт, який буде складено за результатами аудиторської роботи, 

повинен містити такі елементи: резюме, вступ, фонова інформація, 
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причини проведення аудиту, структура аудиту, опис об’єкта аудиту, 

результати аудиту, висновки аудиту, рекомендації, додатки. 

 

Резюме 

 

 Метою аудиту є висловлення аудитором думки про те, чи 

відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах 

інструкціям, положенням (стандартам), які регламентують 
порядок підготовки і представлення фінансових звітів. Об’єктом 

аудиту є фінансова звітність підприємства. 
 Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою 

користувачів про фінансовий стан суб’єкта господарювання, 
якими можуть бути потенційні та існуючі інвестори, власники 

або керівництво, інші юридичні та фізичні особи, які мають 
зацікавленість у результатах господарсько-фінансової 
діяльності цього суб’єкта.  

 Мету аудиту деталізують цілі або завдання аудиту, які 
полягають у одержанні аудиторських свідчень щодо 

відповідності звітності встановленим критеріям достовірності. 
 Здійснюючи аудиторську перевірку, аудитор надає високий (але 
не абсолютний) рівень упевненості в тому, що інформація, яка 
підлягає аудиту, не містить суттєвих викривлень. Думка 
аудитора підвищує довіру до фінансових звітів завдяки наданню 

високого, але не абсолютного рівня впевненості.  
 

Питання для самоконтролю 

 

1. Чим відрізняється  первинний аудит від повторювального? 

Обгрунтуйте письмову відповідь з точки зору клієнта 
аудиторської фірми (аудитора). 

2. Яка різниця  між обов’язковим аудитом та  ініціативним?  

3. Які існують твердження керівництва суб’єкта господарювання 
стосовно фінансової звітності? 

4. Наведіть приклади конкретизації загального завдання аудиту 
«наявність активів» ? 

5. Наведіть приклади конкретизації загального завдання аудиту 
«права та зобов’язання»? 

6. Назвіть суб’єктів обов’язкового аудиту ? 
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7. Чим відрізняється державний фінансовий аудит від незалежного 

зовнішнього аудиту, який виконують аудиторські фірми 

(аудитори) ? 

8. Які особливості становлення аудиту в Україні порівняно з 
міжнародним досвідом ? 

9. Проведіть порівняння аудиту з податковою перевіркою. 

10. До якого рівня аудит зменшує інформаційний ризик 
користувачів фінансової звітності? 

 

Тема 2. ПРИНЦИПИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

 

2.1.    Загальні принципи аудиторської перевірки. 

2.2. Принцип незалежності в професійній діяльності 
аудиторів. 

Резюме 

Питання для самоконтролю 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Загальні принципи аудиторської перевірки 

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 

 сутність принципів аудиту; 

 різницю між принципами етики аудитора та технічними 

принципами аудиту; 

 ситуаці , у яких забороняється проведення аудиту; 

 аспекти незалежності аудитора та особливості їх дотримання в 

ході аудиту; 

 порядок взаємовідносин аудитора і клієнта з етичних міркувань; 

 застережні заходи, що дозволяють забезпечити незалежність 

аудитора при виконанні супутніх та інших послуг аудиту. 

Ключові терміни і поняття : 

• принцип аудиту 

• незалежність аудитора 

• принцип чесності  

• фінансовий інтерес аудитора 

• технічні принципи аудиту 

• принцип конфіденційності аудитора  
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Професія аудитора має свої особливості і визначається взяттям 

на себе відповідальності як стосовно клієнта, так і широкого кола 
користувачів результатів його роботи. Оцінка достовірності 
фінансової звітності, що містить інформацію про фінансово-

господарську діяльність підприємства вимагає неухильного 

дотримання аудиторської етики. 

Найважливішою умовою, від якої залежить подальша доля 
аудиторської професії в Україні, є забезпечення і підтримка 
впевненості суспільства у тому, що послуги виконуються на 
високому фаховому рівні. Аудит повинен базуватись на 
добросовісній та якісній роботі. Адже недобросовісність одного 

аудитора призводить до недовіри до аудиту взагалі. 
Принцип об’єктивності зобов’язує всіх професійних аудиторів 

бути справедливими, чесними і вільними від конфлікту інтересів, 
адже, вони виконують багато різних функцій та повинні 
демонструвати свою об’єктивність за різних обставин. Чесність 
передбачає не просто чесність, як моральну рису людини, а й 

справедливе ведення справ та правдивість. Незалежно від послуг, 
які надають аудитори, вони повинні зберігати об’єктивність у всіх 
своїх  судженнях. 

До принципів аудиту належить професійна компетентність 

(майстерність) аудитора, одним із шляхів реалізації якого є 
сертифікація. Принцип професійної компетентності має свій прояв 
на двох рівнях - досягнення професійної компетентності та 
підтримування професійної майстерності. Досягнення професійної 
компетентності вимагає високих стандартів загальної освіти, за 
якою повинна йти спеціальна освіта, навчання та складання іспитів 
з відповідних дисциплін за фахом, а також строк роботи за 
спеціальністю, незалежно від того, чи був він визначений як 

обов’язковий. 

Питання конфіденційності є одним із найскладніших у 

відносинах аудитора із замовником. Занепокоєння замовника 
викликається двома обставинами: побоюваннями, що інформація 
про підприємство може потрапити до його конкурентів та до 
державних контролюючих органів. Загальне правило щодо 

конфіденційності викладене у Кодексі етики професійних 

бухгалтерів МФБ. Відповідно до нього аудитор зобов’язаний 
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суворо дотримуватись конфіденційності інформації у відношенні 
справи клієнта в процесі надання професійних послуг. Документи, 

передані замовником аудитору (аудиторській фірмі) для проведення 
аудиту не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди 

замовника. Це зобов’язання  продовжується і після завершення 
договірних відносин між аудитором  і клієнтом.  

До принципів методології відносяться принципи, які визначають 
методологію та методику здійснення аудиторської перевірки. До 

них належать: 
1)  принцип взаємодії аудиторів; 
2)  принцип відповідальності за висновок; 

 3)  принципи документального оформлення аудиторської 
перевірки;  

 4)  принципи контролю якості роботи аудитора; 
5)  принципи планування ; 

   

 6) принципи обґрунтування оцінки аудиторских свідчень та 
системи внутрішнього контролю підприємства; 
 7)  принципи визначення критеріїв суттєвості і 
достовірності; 
 8)  принцип и оцінки ризиків під час аудиторської 
перевірки; 

 9)  принципи доцільності вибору методики аудиту звітності 
суб’єкта господарювання (клієнта аудиту). 

 
2.2. Принцип незалежності в професійній діяльності 

аудиторів 

 

В усіх випадках проведення аудиту аудитори обов’язково 

повинні дотримуватися принципів професійної етики, головним 

серед яких є принцип незалежності.  
Незалежність в контексті аудиторської діяльності означає 

можливість здійснювати аудиторську перевірку, оцінювати 

результати та робити висновки з неупередженої точки зору. Існують 
різні аспекти незалежності аудиторів, які представлені на рис.2. 

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» 

(стаття 20) забороняється проведення аудиту: 

Отформатировано: Обычный, По
ширине, Отступ: Первая строка:  0 см

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см

Отформатировано: Заголовок 2,
Отступ: Первая строка:  0 см

Отформатировано: Шрифт: 12 пт,
не полужирный, украинский
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1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів 
управління  суб’єкта господарювання, що перевіряється; 
2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб’єкта 
господарювання, що перевіряється; 
3) аудитором - членом органів управління, засновником або 

власником суб’єкта господарювання, що перевіряється; 
4) аудитором - працівником суб’єкта господарювання, що 

перевіряється; 
5) аудитором - працівником, співвласником дочірнього  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2. Аспекти  незалежності  аудиторів та  фактори  впливу  на  
неї  

 

підприємства, філії чи представництва суб’єкта господарювання, 
що перевіряється; 
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6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не 
враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, 

належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь 
відповідальності аудитора; 
7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги 

щодо його незалежності. 
.  
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Резюме 

 

 Професія аудитора має свої особливості і визначається взяттям 

на себе відповідальності як стосовно клієнта, так і широкого 

кола користувачів результатів його роботи. Аудиторська 
перевірка фінансової звітності вимагає від аудитора дотримання 
відповідних норм та визначених принципів для підготовки 

обґрунтованого й об’єктивного аудиторського висновку.  

 При здійсненні аудиторської перевірки аудитори повинні 
дотримуватись принципів професійної етики: незалежності, 
об’єктивності, чесності, конфіденційності, професійної 
майстерності. Принципи етики обов’язкові для дотримання в 
усіх випадках проведення аудиту. 

 Дотримання принципу незалежності передбачає контроль 
факторів фінансової, етичної та економічної незалежності. 

 До принципів методології відносяться принципи, які 
визначають методологію та методику здійснення аудиторської 
перевірки. 

                          

Питання для самоконтролю 

 

1. Яким чином забезпечується виконання аудиторами України 

принципу компетентності ? 

2. Що означають принципи чесності та об’єктивності в роботі 
аудитора? 

3. Наведіть приклади фінансових інтересів аудитора з точки зору  

дотримання принципу незалежності аудитора (економічний 

аспект)? 

4. Які наслідки для аудитора має порушення принципів етики ? 

Проведіть аналіз у розрізі кожного принципу етики . 

5. Яким чином має забезпечуватись правова незалежність аудиту ? 

6. Вплив яких факторів незалежності Ви повинні враховувати, як 
клієнт, до укладання договору на аудит, а які фактори під час 
здіснення аудиторської перевірки ? 

7. Яким чином Аудиторська палата України контролює 
дотримання аудиторами принципів аудиту ? 
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Тема 3. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Види аудиторської діяльності. 
3.2. Правове забезпечення та регулювання аудиторської 

діяльності. 
3.3. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів України. 

3.4. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської 
діяльності. 

3.5.  Порядок  призначення аудиторів фінансової звітності 
Резюме 

Питання для самоконтролю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 

 види аудиторської діяльності та різницю між ними; 

 склад супутніх  послуг, які можуть надавати аудитори; 

 нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні; 

  права та обов’язки аудиторів при виконанні ними професійних 

обов’язків ; 

 процедуру сертифікації аудиторів; 

 види стягнень, які застосовує АПУ до аудиторів України за 

неналежне виконання своїх обов’язків; 

 процедуру укладання договору на проведення аудиту та надання 

інших послуг 

Ключові терміни і поняття : 

• аудитор 

• аудиторська фірма 

• завдання з огляду 

• завдання з підготовки інформації 

• лист - зобов’язання 

• договір  

• супутні послуги аудиту 

• упевненість аудитора 

• сертифікат аудитора 

 завдання з погоджених процедур
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3.1. Види аудиторської діяльності. 
 

Аудит, результатом якого є формування  думки  про 

достовірність фінансової звітності не єдиний тип перевірки, яку 

може виконувати аудитор. Відповідно до ст.3 Закону України «Про 

аудиторську діяльність» аудиторська діяльність–підприємницька 
діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне 
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок 

(аудит) та надання інших аудиторських послуг. 
Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту розрізняє 

завдання з надання впевненості і супутні послуги. 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 (рис. 3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Види аудиторської діяльності 
 

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські 
фірми), визначається Аудиторською палатою України. 

 
         Супутні послуги 

Аудиторська діяльність 

завдання з надання 
впевненості 

організаційне і методичне 
забезпечення аудиту 

супутні послуги інші послуги 

Отформатировано: Шрифт: 10 пт
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середній високий низький 

Аудит 

Оглядова  

перевірка 
компіляція 

(трансфор- 

мація обліку), 

інші послуги 

 

Рис. 3. Ступені гарантування аудиторських послуг 

3. 2. Правове забезпечення  та регулювання аудиторської 
діяльності в Україні 

Аудиторська палата України (АПУ) створена відповідно до 

Закону України "Про аудиторську діяльність" і функціонує як 
незалежний самостійний орган на засадах самоврядування з 1993 

року. Повноваження Аудиторської палати України визначаються 
Законом України «Про аудиторську діяльність». Головним 

завданням АПУ є сприяння розвитку аудиту в країні, рішення на 
єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської 
діяльності в Україні. Аудиторська палата України здійснює різні 
функції, як методичного, так і організаційного характеру, а саме:  
1) здійснює сертифікацію осіб, що мають намір займатися 

аудиторською діяльністю; 

2) затверджує стандарти аудиту; 

3) веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 

надають аудиторські послуги; 

4) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з 
Національним банком України програми підготовки аудиторів, 
які здійснюватимуть аудит банків; 

5) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при 

проведенні ними аудиторських перевірок та з організації 
контролю за якістю аудиторських послуг; 

6) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та 
аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську 

Код поля изменен

Отформатировано: Шрифт: 12 пт,
полужирный
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діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики 

аудиторів; 
7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими 

фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі 
необхідності застосовує до них стягнення. 
Виключним правом Аудиторської палати України є 

затвердження норм і стандартів аудиту.  

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) слід застосовувати при 

аудиторській перевірці фінансової звітності, а також, за потреби, в 
адаптованому вигляді, при аудиторській перевірці іншої інформації 
та при наданні супутніх послуг. МСА містять основні принципи та 
процедури, а також відповідні рекомендації, подані у вигляді 
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. 

Сукупність нормативних актів, необхідних для надання 
аудиторських послуг становить нормативну базу аудиту. 

Нормативна база аудиту поділяється на зовнішню і внутрішню.          

Важливою функцією АПУ є ведення Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Реєстр  

аудиторських фірм та аудиторів – база даних, що містить 
інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються 
аудиторською діяльністю індивідуально, як фізичні особи – 

підприємці.  
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 

аудиторські послуги, що подали звіт та підтвердили свою 

аудиторську діяльність за звітний рік на 1 квітня поточного року 

АПУ оприлюднює у виданні «Аудитор України», яке є офіційним 

виданням АПУ. Зміни, внесені до Реєстру, оприлюднюються 
щомісячно. 

Організаційні питання розвитку аудиторської діяльності в 
Україні покладені на професійну громадську організацію - Спілку 

аудиторів України. Спілка аудиторів України сприяє підвищенню 

професійного рівня аудиторів, захищає соціальні та професійні 
права аудиторів, вносить пропозиції щодо подальшого 

вдосконалення аудиторської діяльності. 
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3. 3. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів України 

  

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про аудиторську 

діяльність”  аудитори і аудиторські фірми мають право: 

1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та 
надання інших аудиторських послуг відповідно до законодавства, 
стандартів аудиту та умов договору із замовником; 

2) отримувати необхідні документи, які стосуються предмета 
перевірки і знаходяться у замовника, так і у третіх осіб; 

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від 

керівництва та працівників замовника; 
4)  перевіряти наявність майна, грошей, цінностей; 

5) вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення 
контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, щодо яких 

здійснюється перевірка документів; 
6) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців 
різного профілю. 

Аудитори і аудиторські фірми зобов’язані: 
- належним чином надавати аудиторські послуги; 

- повідомляти власників, уповноважених ними осіб про виявлені під 

час аудиту недоліки ведення  бухгалтерського обліку та складання 
звітності; 
- зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту 

та виконанні інших послуг; 
- відповідати перед замовником за порушення умов договору; 

- обмежувати свою діяльність виконанням аудиту, супутніх послуг 
аудиту та інших видів аудиторської діяльності; 
- своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою 

аудиторську діяльність. 
      За неналежне виконання своїх обов’язків аудитор (аудиторська 
фірма) несе майнову та іншу відповідальність, визначену в договорі 
та відповідно до чинного законодавства. Під неналежним 

виконанням професійних обов’язків розуміють порушення чинного 

законодавства України, Стандартів аудиту та етики та інших 

нормативних вимог Аудиторської палати України.  

Розмір майнової відповідальності аудиторів передбачається 
умовами договору і не може перевищувати збитків, завданих 
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замовнику в результаті невиконання або неналежного виконання 
аудиту, інших аудиторських послуг, і зокрема недостовірності 
аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображені 
результати аудиторської перевірки. Крім цього, за неналежне 
виконання професійних обов’язків до аудитора АПУ можуть бути 

застосовані стягнення. АПУ застосовує наступні види стягнень за 
неналежне виконання професійних обов’язків  аудиторами: 

1) попередження, яке оформлюється рішенням АПУ із письмовим 

повідомленням аудитора; 
2) призупинення чинності сертифікату аудитора на строк до одного 

року; 

3) анулювання  сертифікату  шляхом його відкликання та заборона 
на проведення аудиторської діяльності на 5 років. 
За неодноразове некваліфіковане проведення аудиторських 

перевірок чи некваліфіковане надання інших аудиторських послуг 
аудитор (аудиторська фірма) може бути виключений з Реєстру 

суб’єктів аудиторської діяльності. 
 

3. 4. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської 
діяльності в Україні 

 

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю 

індивідуально як фізична особа - підприємець або у складі 
аудиторської фірми. Аудитором може бути фізична особа, яка має 
кваліфікаційний сертифікат про право заняття аудиторською 

діяльністю на території України.  

Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор 

повинен отримати сертифікат. Право на отримання сертифікату 
мають фізичні особи, які здобули вищу економічну або юридичну 

освіту, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та 
господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд 

на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, 
асистента (помічника) аудитора. Наявність знань з питань аудиту 
визначається шляхом проведення відповідного іспиту.  

Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор 

повинен отримати сертифікат. Сертифікація (визначення 
кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється Аудиторською 

палатою України.  
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Право на отримання сертифікату мають фізичні особи, які 
здобули вищу економічну або юридичну освіту, необхідні знання з 
питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід 

роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, 
бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 
аудитора. Наявність знань з питань аудиту визначається шляхом 

проведення відповідного іспиту. Особи, які не склали іспит, мають 
право повторно скласти його не раніше, ніж через рік після 
прийняття рішення Аудиторською палатою України. Порядок 
сертифікації аудиторів визначений «Положенням про сертифікацію 

аудиторів», яке затверджено рішенням Аудиторської палати 

України від 31.05.2007 р., № 178/6. 

Термін чинності сертифікату не може перевищувати п'яти років. 
Після завершення цього терміну необхідно продовжувати термін 

чинного сертифікату. Продовження терміну чинності сертифіката 
здійснюється через п’ять років за підсумками контрольного 

тестування за фахом у порядку, встановленому АПУ. 

Клієнтам аудиторів та аудиторських фірм рекомендується 
звернути увагу на: 
- строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку 

аудиторських послуг; 
- кількість співробітників, у тому числі сертифікованих 

аудиторів, їхній професійний досвід; 

- наявність у аудитора свідоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги, 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 послуг; 
- публікації в засобах масової інформації як про аудиторську 

фірму, так і про її співробітників; 
- членство  аудиторів у громадських професійних організаціях. 

Укладанню договору на проведення аудиту повинна передувати 

попередня домовленість про аудиторську перевірку, яка знаходить 
своє документальне відображення. Погоджені умови треба 
документувати в листі - зобов’язанні, який містить корисну 
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інформацію, в першу чергу, для замовника. В інтересах  і 
замовника, і аудитора доцільно, щоб аудитор до початку 

проведення аудиторської перевірки надіслав замовникові лист- 
зобов’язання, що допоможе уникнути непорозумінь щодо аудиту.  

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором 

(аудиторською фірмою) та замовником. Аудиторські послуги у 

вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, 

письмового або усного звернення замовника до аудитора 
(аудиторської фірми).  

Договір на проведення аудиту є основним документом, який 

засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та 
виконавцем про проведення аудиторської перевірки.  
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Резюме 

 

 Аудиторська діяльність–підприємницька діяльність, яка 
включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, 

практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та 
надання інших аудиторських послуг. Супутні  послуги 

включають огляди, погоджені процедури та підготовку 

інформації. 
 Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю 

індивідуально як фізична особа-підприємець або у складі 
аудиторської фірми. Аудитором може бути фізична особа, яка 
має кваліфікаційний сертифікат про право заняття 
аудиторською діяльністю на території України.  

 Аудиторська фірма – це організація, яка має право здійснення 
аудиторської діяльності на території України і займається 
виключно наданням аудиторських послуг. 

 Рівень відповідальності аудитора (ступеня гарантування) під час 
здійснення аудиторських послуг різний, найвищий він при 

виконанні аудиторської перевірки. 

 Аудит проводиться на підставі договору між аудитором 

(аудиторською фірмою) та замовником. Аудиторські послуги у 

вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, 

письмового або усного звернення замовника до аудитора 
(аудиторської фірми).  

 Укладанню договору на проведення аудиту повинна передувати 

попередня домовленість про аудиторську перевірку, яка 
знаходить своє документальне відображення у листі- 
зобов’язанні. 

Питання для самоконтролю 

 

1. За наявності яких обставин аудиторська фірма може відмовити 

замовнику у проведенні аудиту ? 

2. Чим відрізняються між собою терміни «аудиторська діяльність» 

та  «аудит» ? 

3. Які види стягнень застосовує АПУ  до аудиторів України за 
неналежне виконання своїх обов’язків? 

4. Чим відрізняється аудит фінансової звітності від оглядової  
перевірки фінансової звітності ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

5. Дайте характеристику відповідальності суб’єктів аудиту перед 

Аудиторською палатою України ? 

6. У Законі України «Про аудиторську діяльність» записано, що 

аудитор має право залучати до участі в перевірці фахівців 
різного профілю. Дайте пояснювальний коментар до цієї статті 
Закону. 

7. Щоб Ви, як керівник аудиторської фірми, записали б у розділі 
«Особливі умови» договору на проведення аудиту?  

8. Вам доручили провести роботу з призначення аудиторської 
фірми для  аудиторської перевірки. Складіть перелік інформації 
щодо діяльності аудиторської фірми, яку Вам слід зібрати . 

 

Тема  4.  АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК  

 

4.1. Сутність аудиторського ризику. 

4.2. Методика визначення аудиторського ризику. 

 

Резюме 

Питання для самоконтролю 
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4.1. Сутність аудиторського ризику 

 

 

 

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 

 фактори формування ризику наявності помилок; 

 методику оцінювання компонентів ризику наявності помилок; 

 ознаки зловживань та шахрайства; 

 різницю між навмисними помилками та ненавмисними; 

 вплив оцінки компонентів аудиторського ризику на стратегію 

проведення аудиторської перевірки конкретного 

підприємства. 

 

Ключові терміни і поняття : 

• аудиторський ризик 

• властивий ризик 

• ризик контролю 

• ризик невиявлення помилок 

• модель аудиторського ризику 

• індивідуальний аудиторський ризик 

• ризик вибірки 
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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 перевірки.  

Аудиторський ризик, який існує при проведенні аудиторської 
перевірки поділяється на два види: ризик наявності помилок та 
ризик невиявлення помилок (рис. 4). Перший вид ризику не 
підлягає контролю зі сторони аудитора. Аудитор оцінює ризик 
наявності помилок, який має відношення до підприємства, але не 
може його змінити. Ризик невиявлення помилок може 
контролюватись аудитором шляхом вибору і проведення 
відповідних перевірок, спрямованих на конкретні висновки за 
операціями. 

Ризик наявності помилок у фінансових документах має два 
аспекти: властивий ризик і 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.  
Властивий 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 
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відповідних заходів внутрішнього контролю. Властивий ризик 
повинен розглядатись аудиторами як на рівні фінансових звітів, так 
і по відношенню до класу операцій. 

До факторів властивого ризику на рівні фінансових звітів 
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 старіння його продукції та послуг, 
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). 
Властивий індивідуальний ризик - це схильність рахунку або 

класу операцій до суттєвим неточностям і помилкам 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. 

       Ризик 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. 
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Ризик невиявлення помилок– 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). 

Ризик невиявлення помилок означає міру готовності аудитора 

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 аудиторського висновку ) 

ризик наявності помилок ризик невиявлення 
помилок 

властивий 

ризик 
ризик 

контролю 
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Рис. 4. Структура аудиторського ризику 
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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.  

 
4.2. Методика визначення аудиторського ризику  

Однією з найважливіших процедур при організації та плануванні 
аудиту є оцінка аудиторського ризику, що визначає орієнтацію 

наступних робіт на обґрунтуванні обсягу вибіркових досліджень з 
урахуванням визначення «зон ризику». 

Загальний аудиторський ризик – це суб’єктивно встановлений 

рівень ризику, що готовий узяти на себе аудитор стосовно того, що 

у фінансовій звітності клієнта будуть виявлені погрішності після 
завершення аудиту та подання позитивного аудиторського висновку 

Внутрішні фактори властивого ризику 

фактори управління фактори функціонування 
підприємства 

� характер бізнесу 
клієнта, його основна 
продукція та послуги 

� загальна організація і 
структура 
підприємства 

� складність технології 
� операції із 

спорідненими 

сторонами 

Рис.5. Внутрішні фактори властивого ризику 

� стиль управління 
� кадрова політика і 

штати 

� якість управління 
� кваліфікація 

управлінського 

персоналу 

� дотримання 
керівництвом вимог 
законодавства  
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без застережень. В аудиторській практиці встановлено прийнятний 

рівень аудиторського ризику – 5 %. 

Основою для оцінки аудитором ступеня властивого ризику та 
ризику контролю є інформація про клієнта і про його бізнес. Значна 
частина такої інформації носить загальний характер і залежить від 

особливостей діяльності підприємства, законодавчих і нормативних 

актів, які мають відношення до галузі діяльності, а також від 

особливостей фінансової діяльності підприємства і зв’язку між 

даними фінансового і оперативного характеру. Аудитор повинен 

також зрозуміти структуру контролю на підприємстві, що 

необхідно для правильної оцінки ризику при проведенні контролю і 
складанні програм проведення перевірки. 

Чим ефективніше система внутрішнього контролю, тим нижче 
фактор ризику контролю.  

Модель аудиторського ризику, яка описується в спеціальній 

літературі має форму: AR = IR*CR*DR, де : 
АR – аудиторський ризик; 

IR – властивий ризик; 
CR – ризик контролю; 

DR – ризик невиявлення помилок. 

Ключовим фактором у моделі є ризик невиявлення помилок, 

тому що він визначає необхідну кількість свідчень, яку потрібно 
отримати аудитору.  

Оцінки прийнятного аудиторського ризику, властивого ризику та 
ризику контролю значною мірою суб’єктивні, тому більшість 
аудиторів використовують для позначення міри ризику терміни 

«низький», «середній», «високий»  (табл. 1). 
Таблиця  1 

Варіанти оцінки аудиторського ризику  

 

Значення елементів ризику Ризик Ступінь 
упевненості Властивий 

ризик 
Ризик 

контролю 

Ризик 

невиявлення 
( при АR -

5%) 

0,5-0,7 0,3 0,33-0,28 низький висока 
0,8-0,9 0,6 0,10-0,09 середній середня 

1,0 0,8 0,63 високий  низька 
1,0 1,0 0,05 тотальний відсутня 
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Резюме 
 

 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. Аудиторський 

ризик поділяється на два види: ризик наявності помилок та 
ризик невиявлення помилок.  

 Ризик наявності помилок у фінансових документах має два 
аспекти: властивий ризик і ризик контролю. Ризик 
невиявлення помилок може контролюватись аудитором 

шляхом вибору і проведення відповідних перевірок, 

спрямованих на конкретні висновки по операціях. 

 Модель аудиторського ризику- це добуток властивого ризику, 

ризику контролю та ризику невиявлення помилок. 

Компоненти аудиторського ризику аудитор оцінює на основі 
професійного судження з використанням кількісного та 
якісного підходів по відношенню до усієї звітності ( загальний 

аудиторський ризик) та окремих показників звітності або 

категорій операцій ( індивідуальний аудиторський ризик). 

Питання для самоконтролю 

 

1. Якими правилами Вам слід керуватись при розподілі 
обов’язків між працівниками з точки зору недопущення 
фактів помилок та шахрайства? 

2. Які фактори обумовлюють наявність ризику наявності 
помилок? 

3. Поясніть сутність анкетування, як прийому отримання знань 
про систему внутрішнього контролю підприємства ? 

4. Наведіть приклади  властивого ризику. 

5. Наведіть приклади ризику невиявлення помилок. 

 

Тема  5. СИСТЕМА  ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

5.1.Структура системи внутрішнього контролю 

підприємства. 
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5.2.  Внутрішній аудит. 

Резюме 

Питання для самоконтролю 

 
 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

5. 1. Структура системи внутрішнього контролю 

 

Характер організації системи внутрішнього контролю 

підприємств різний, проте існує необхідний мінімум вимог до неї. 
При розробці ефективної системи внутрішнього контролю 

адміністрація переслідує 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. Їх можна  згрупувати у три групи: 

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

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 

 структуру системи внутрішнього контролю підприємства ; 

 форми документування знань про систему внутрішнього 

контролю клієнта; 

 метод анкетування в процесі перевірки; 
 процедури контролю, які потрібно запроваджувати на 

підприємствах 

 

Ключові терміни і поняття : 

• система внутрішнього контролю 

• середовище контролю 

• процедури контролю 

• інвентаризація  

• санкціонування операцій 

• система бухгалтерського обліку 

• внутрішній аудит 
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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). 

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. 
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. 
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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.  
Існують 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. 

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 особі 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. 

     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 
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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 інструкціями Міністерства 
фінансів України.  

5.2. Внутрішній аудит 

 

     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. 

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, 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, 
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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; 

� 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. 
Особливість внутрішнього аудиту полягає в тому, що він 

відбувається в момент здійснення і документального оформлення 
господарських операцій, що дає змогу своєчасно виявити недоліки в 
роботі і вживати відповідних заходів до їх попередження. 

Резюме 

 Аудитори вивчають систему внутрішнього контролю клієнта  
для розробки ефективного підходу до проведення 
аудиторської перевірки. Знання про систему внутрішнього 

контролю клієнта визначають оцінку ризику контролю та 
властивого ризику аудитора - ризику невиявлення помилок. 

 Складовими частинами системи внутрішнього контролю є 
середовище контролю, система обліку та процедури 

контролю.  

 Знання про систему внутрішнього контролю оформлюються 
аудитором у вигляді письмових звітів, анкет, контрольних 

переліків і блок–схем, їх комбінації. Форма і обсяг цієї 
документації залежать від ступеню складності систем 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю суб’єкта 
перевірки.  

 Обов’язки внутрішнього аудитора охоплюють перевірку 

дотримання адміністративного порядку, виконання наказів, 
розпоряджень, аналіз інформації управлінського характеру, 
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розробку заходів з вдосконалення системи обліку 

підприємства. 
 

Питання для самоконтролю 

 

1. Поясніть сутність анкетування, як прийому отримання знань 
про систему внутрішнього контролю підприємства ? 

2. З якою метою аудитору слід виконувати дослідження системи 

внутрішнього контролю ? 

3. У чому полягає сутність процедури контролю 

«санкціонування». Як вона реалізується у практичній 

діяльності? 

4. У чому полягає сутність процедури контролю 

«інвентаризація»? 

5. Які фактори обумовлюють наявність ризику помилок в 
обліку? 

6. Як отримати докази щодо ефективності функціонування 
системи внутрішнього контролю?  

7. Яка різниця між навмисними помилками та ненавмисними ? 

 

Тема 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ  

 

6.1.   Методи і прийоми аудиту. 

6.2. Сутність аудиторських доказів. Вимоги до кількості та 

якості аудиторських доказів. 

6.3. Джерела отримання аудиторських доказів. 

6.4. Застосування аналітичних процедур в процесі аудиту 

 

Резюме 
Питання для самоконтролю 
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6.1. Методи і прийоми  аудиту 

 

Під методами аудиту розуміють способи дослідження аудитором 

обліково-звітної, організаційної документації та інших засобів 
інформації об’єктів аудиту, збирання, обробка та акумулювання 
фактичних даних, які відображають достовірність даних щодо 

активів, капіталу, зобов’язань, доходів і витрат суб’єкта 
господарювання.  
Документи – це форма отримання доказів, яку широко 

використовують під час кожної аудиторської перевірки, оскільки 

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 

 критерії оцінювання достовірності показників фінансової 

звітності; 

 прийоми аудиту та порядок їх практичного  виконання; 

 джерела отримання аудиторських доказів; 

 різницю між фактичними та документальними 

прийомами аудиту; 
 послідовність виконання аналітичних процедур на різних 

етапах аудиту; 
 порядок складання, оформлення та зберігання робочих 

документів аудитора; 

 різницю між суцільною та вибірковою перевіркою; 

 послідовність виконання вибіркового дослідження та 

використання його результатів для формування 

висновків. 

 

Ключові терміни і поняття : 

• робочі документи аудитора 

• прийом аудиту 

• аналітичні процедури в процесі аудиту 

• процедура аудиту 

• релевантність аудиторських доказів 

• вибірка в аудиті 

• метод вибіркового дослідження 

• аудиторські докази 

• запит і підтвердження 

• обсяг вибірки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

вони звичайно доступні аудитору для вивчення, аналізу, а нерідко - 

це єдиний об’єктивний вид доступних доказів. Розрізняють 
внутрішні та зовнішні документи. Внутрішні документи – це 
документи, створені та використовувані у межах підприємства, що 

перевіряється. Вони призначені  для внутрішнього користування без 
передавання контрагентам, наприклад покупцеві або продавцеві. 
Прикладами внутрішніх документів є регістри бухгалтерського 

обліку, розрахунково-платіжні відомості, звітна документація.  
Зовнішні документи – це документи, створені за межами 

підприємства, яке перевіряється, тобто іншим підприємством, що є 
учасником здійснення операцій, відображених у конкретних 

документах. Аудитор може приймати внутрішній чи зовнішній 

документ як достовірний доказ, якщо він  переконаний, що 

документ створений та оброблений в умовах надійного 

внутрішнього контролю. Внутрішні документи, складені та 
оброблені в умовах слабкої виконавської дисципліни, можуть і не 
бути засобом достовірного доказу. 

Є наступні процедури для отримання аудиторських доказів: 
• перевірка 
• спостереження 
• запит  і підтвердження 
• підрахунок 

• аналітичні процедури. 

Перевірка, за визначенням МСА 500, складається з вивчення 
записів, документів або матеріальних активів.  
Запит – це процес  звернення за інформацією до обізнаних осіб 

усередині суб’єкта господарювання або поза його межами. Запити 

можуть бути різного роду: від офіційних письмових запитів, 
адресованих третім сторонам, до неофіційних усних запитів, 
адресованих працівникам суб’єкта господарювання.  
Підтвердження складається з відповіді на запит щодо 

підтвердження інформації, яка міститься в облікових записах. 

Однак відповідь звичайно не може бути визнана остаточною , 

оскільки вона надійшла не від абсолютно незалежного джерела і 
може бути необ’єктивною на користь клієнта . 
За визначенням МСА 500, підрахунок (обчислення) передбачає 

перевірку арифметичної точності сум у первинних документах і 
облікових записах або проведення незалежних підрахунків. 
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Спостереження – це безпосереднє візуальне спостереження 
аудитора за процедурами і процесами. Наприклад, аудитор може 
здійснювати обхід підприємства для отримання  загального 

враження про засоби виробництва, спостерігати, як працівники 

виконують доведені завдання. Спостереження нерідко є доцільним, 

оскільки початкові враження необхідно розвивати, розширювати із 
застосуванням інших видів підтверджуючих доказів. Результати 

спостереження особливо корисні при проведенні перевірок процесів 
обслуговування людей, де зручно приховувати рух і обсяги 

грошових коштів. Спостереження надає можливість формувати 

думку про ділову активність підприємства. Так, перевіряючи 

ресторан, аудитор отримує інформацію для розрахунків за 
кількістю столів і, отже, кількістю відвідувачів у вечірні часи.  

Аналітичні процедури - це процедури, що передбачають аналіз 
важливих фінансових показників та тенденцій з подальшим 

вивченням відхилень та взаємозв’язків, які суперечать іншій 

відповідній інформації або відхиляються від прогнозованих сум. 

Крім, визначених у МСА 500 процедур аудиту у літературі з 
аудиту визначені й інші  методи і прийоми отримання аудиторських 

доказів. 
Формальна перевірка документів надає можливість 

переконатись у заповненні усіх реквізитів документа, які б 

забезпечували його юридичну силу.  

Перевірка за змістом пов’язана з оцінкою законності і 
доцільності  господарських операцій. 

Зустрічна перевірка полягає у співставленні даних різних 
документів (наприклад, вихідних і нагромаджувальних документів, 
аналітичних і синтетичних регістрів, форм фінансової звітності між 

собою, документів, що містять однакову інформацію) або різних 
примірників одного і того ж документу на предмет тотожності 
певної інформації у них. Зауважимо, що у практиці податкового 

контролю (аудиту) під зустрічною перевіркою розуміють перевірку 
законності операцій на підставі вивчення документів тих 
підприємств, з якими у суб’єкта господарювання були економічні 
зв’язки, що оформлялися документально.  

Прослідковування -  прийом перевірки документів, що полягає у 

простеженні відображення окремої операції, категорії операцій,  

сальдо рахунка послідовно у різних документах, починаючи від 
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первинних документів, регістрів аналітичного, синтетичного обліку, 

даних Головної книги та закінчуючи показниками фінансової 
звітності. 
Інвентаризація – це метод інспектування наявності та стану 

наявних засобів виробництва, що здійснюється як огляд і 
підрахунок аудитором або під його контролем. Цей метод 

найчастіше застосовують для встановлення наявності готівки в касі, 
матеріалів, сировини на складах, обсягів незавершеного 

виробництва, цінних паперів тощо. У процесі інвентаризації чи 

вивчення окремих об’єктів здійснюється їх огляд щодо наявності, 
властивостей, придатності, якості . 
Фізичний огляд - це встановлення об’єктивних даних про 

об’єкти перевірки, їх кількість, опис активу. Фізичний огляд є 
методом безпосереднього визначення дійсного існування активу, 

його оцінки. Однак фізичний огляд не дає достатні підстави для 
визначення того, що існуючі активи належать суб’єкту 
господарювання. Відмінність методу інвентаризації від методу 

огляду фізичного стану об’єкта аудиту полягає в обсягах і 
завданнях перевірки. 

 

6.2. Сутність аудиторських доказів та вимоги до них 

 

Основною і найбільш важливою, відповідальною й 

працемісткою 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. Аудиторськими доказами вважають лише 
інформацію відносно достовірності показників фінансової звітності. 
Кількість доказів визначається поняттям достатності з точки 

зору обґрунтувати висновок на підставі вибіркового дослідження. 
Якість отриманих аудиторських доказів характеризується їх 
достовірністю та релевантністю (доречністю). Достовірність 
аудиторських доказів залежить від джерела їх отримання, а також 

характеру. Визначаючи аудиторські процедури для збору 

інформації, аудитори повинні прагнути отримати найбільш 

доказову інформацію. 
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Характер та обсяг доказів, які треба отримати, залежать від 

оцінки властивого ризику та ризику контролю. Чим вища оцінка 
властивого ризику й ризику контролю, тим більше аудиторських 

доказів слід одержати та з більш переконливих джерел. Чим нижча 
оцінка рівня властивого ризику та ризику контролю, то менше 
значення мають процедури по суті у формуванні висновків про 

твердження у фінансових звітах. 

Достовірність аудиторських доказів у міжнародній практиці 
аудиту пов’язують з незалежністю джерела інформації (внутрішні 
чи зовнішні), а також їх характером (візуальні, документальні, усні). 
Інша якісна характеристика аудиторських доказів – їх 

релевантність. Її асоціюють з відповідністю між завданнями аудиту 
та процедурами, які виконує аудитор. Наприклад, здійснення 
інвентаризації дає можливість переконатись у реальній наявності 
тих чи інших цінностей, але не може підтвердити їх оцінки, 

відображення та повноти обліку, права власності. 
В умовах високого властивого ризику та ризику контролю 

потрібно більше достовірних свідчень - тих, до яких вище рівень 
довіри. В умовах низького властивого ризику та ризику контролю 

аудитор може довіряти внутрішнім свідченням (документам, що 

знаходяться у клієнта). 
Для отримання аудиторських доказів аудитор застосовує певні 

методи і прийоми, виконує аудиторські процедури. Поєднання 
прийомів аудиту для перевірки певного об’єкта називається 
аудиторською процедурою. 

 

6. 3. Джерела отримання аудиторських доказів 

 

Існують наступні джерела отримання  аудиторських доказів : 
1) аудиторські докази, отримані безпосередньо аудитором (власні 
знання, одержані аудитором у результаті його особистих  

спостережень і обрахунків); 
2) документальні підтвердження третіх сторін (зовнішня 
інформація); 
3) внутрішня документація замовника (складається з документів, що 

створені, опрацьовані і зберігаються у інформаційній системі 
клієнта); 
4) письмові пояснення керівництва; 
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5) пояснення керівництва в усній формі. 
      Докази, отримані внаслідок усних пояснень найменш надійні. 
Найбільш надійними є докази, отримані в результаті виконання  
процедур перевірки безпосередньо аудитором і ним документально 

оформлені 
 

6.4.  Застосування аналітичних процедур в процесі аудиту 

 

Аналітичні процедури  використовуються : 
• щоб допомогти аудиторові спланувати характер, час і обсяг  

інших аудиторських процедур; 

• як процедури по суті, коли їх застосування результативніше й 

ефективніше для зменшення ризику невиявлення конкретних 

тверджень у фінансових звітах, ніж докладні перевірки; 

•  для загального огляду фінансових звітів на кінцевому його 

етапі. 
Перш ніж переходити до виконання аналітичних процедур по 

відношенню до сегментів, аудитор виконує аналітичні процедури 

загального характеру по відношенню до усієї фінансової звітності, 
порядок виконання яких представлений у табл. 2. 

Таблиця 2 

Послідовність виконання аналітичних процедур на етапі  
планування аудиторської перевірки 

Зміст аналітичної процедури Результат застосування 
1 2 

Вивчення показників фінансової 
звітності у абсолютному 

значенні. Структурний аналіз 
Балансу. 

Оцінка масштабів діяльності 
підприємства, основних джерел 

його активів, зобов’язань, 
прибутковості, джерел доходу, 
особливостей Виявлення 
незвичайних за своїм абсолютним 

значенням показників звітності.  
Порівняння звітних даних 

фінансової звітності з  даними 

попередніх періодів. Аналіз 
темпів і динаміки зміни 

показників звітності. 

Концентрація уваги на показниках , 

що зазнали найбільших змін. 

Виявлення сприятливих та 
несприятливих тенденцій у 
розвитку підприємства. Виявлення 
важливих тенденцій або 

специфічних подій, які необхідно 
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врахувати при розробці плану та 
програм. 

Проведення порівнянь 
інформації фінансового та 
нефінансового характеру. 

Визначення сфер потенційного 

ризику наявності помилок, 

рахунків яким слід приділити 

найбільшу увагу у зв’язку з 
наявністю незвичних відхилень. 
Визначення характеру, часових 

меж та обсягу інших процедур 

аудиту. 

Аналіз співвідношення 
фінансових коефіцієнтів з 
нормативною величиною. 

Порівняння фактичних 

показників з плановими 

(бюджети, прогнозні розрахунки, 

кошториси). 

Виявлення фактів нереалістичного 

складання планів, підгонка 
фактичної інформації під планову. 
Значні відхилення фактичних 

показників від планових можуть 
свідчити про потенційну помилку. 

Аналіз взаємозв’язку між даними 

різних форм фінансової звітності  
та синтетичних регістрів. 

Свідчення наявності потенційної 
помилки. 

Співвідношення показників 
звітності з даними аналогічних 

підприємств та 
середньогалузевими 

показниками. 

Визначення частки підприємства 
на ринку, встановлення динаміки 

конкурентоспроможності. 

Вивчення аналітичних звітів 
клієнта. 

Оцінка якості аналітичної роботи 

на підприємстві та внутрішнього 

контролю. 

   

При  вирішенні деяких завдань аудиту і у тих випадках, коли 

залишки по рахунках невеликі, достатню кількість доказів можна 
отримати за допомогою аналітичних процедур (табл. 3). 

Таблиця 3 

Карта нормативних відхилень фінансових індикаторів 

  

Найменування 

показника 

Формула розрахунку Коментарі 

Темп зростання 

виручки 

Виручка звітного року : 
Виручка попереднього 

року 

Якщо темп зниження 
маржинального доходу  
більший від одиниці, то 

його частка  у виручці  від 

продажів скоротилася. 
Темп зниження 

частки 

[(В0
- С0

):В0
]:[(В1

-С1
):В1

], 

де: 
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Найменування 

показника 

Формула розрахунку Коментарі 

маржинального 

доходу у виручці 

В1
,В0

 –обсяг виручки за 
звітний і попередні роки; 

С1
, С0

 – собівартість 
продажів за звітний і 
попередні роки 

При цьому якщо виручка 
від продажів  зростає 
(темп зростання виручки 

більший від одиниці), а 
частка маржинального 

доходу  у виручці 
знижується, то маємо 

ознаки шахрайства у 
фінансовій звітності 

Темп зростання 

якості активів 

[(А1
-ПА1

-ЗВ1
):А1

]: [(А0
-

ПА0
-ЗВ0

):А0
], де : 

А- сукупна величина 
активів на кінець періоду; 
ПА-величина оборотних 

активів за станом на 
кінець періоду; ЗВ- 

залишкова вартість 
основних засобів на 
кінець періоду 

Якщо темп зростання 
якості активів перевищує 
одиницю, компанія, 
найімовірніше, збільшує 
частку необоротних 

активів у сукупному 
обсязі активів. Зростання 
необоротних активів, не 
пов’язане зі збільшенням 

кількості основних 

засобів може свідчити про  

необґрунтовану 
капіталізацію витрат. 

Темп зростання 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

(ДЗ1
:В1

:365 дн.): 

(ДЗ0
:В0

1
:365 дн.), де : 

ДЗ- дебіторська 
заборгованість на кінець 
звітного періоду; 
В- виручка від продажів 

В умовах стабільності або 

помірного зростання 
бізнесу цей показник 

залишатиметься 
приблизно на одному 
рівні. Про шахрайство 

може свідчити ситуація, 
коли оборотність 
дебіторської 
заборгованості  різко 

зростає або знижується. У 

першому випадку 
великою є вірогідність 
маніпуляцій з виручкою 

від продажів, в другому – 

неможна виключити, що 

дебіторська 
заборгованість штучно 
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Найменування 

показника 

Формула розрахунку Коментарі 

завищується. 
Темп зростання 

частки витрат 

у виручці від 

продажів 

(СР1
:В1

):( СР0
:В0

), де: 
СР- собівартість 
реалізованої продукції, 
включаючи витрати на 
продаж за звітний період;  

В- виручка від продажів 

Темп зростання частки 

витрат у виручці компанії 
не повинен істотно 

відрізнятись від темпів 
зростання продажів. Якщо 

ж темп зростання частки 

витрат, що при падають 
на виручку від продажів, 
істотно відхиляється від 

одиниці, то, 

найімовірніше, 
спотворюється або 

собівартість реалізованої 
продукції, або виручка. 

Темп зростання 

частки 

амортизаційних 

відрахувань 

(АМ1
:ПВ1

):(АМ0
:ПВ0

),  

де : 
АМ – сума 
амортизаційних 

відрахувань за звітний 

період 

ПВ - первісна вартість 
основних засобів на 
кінець звітного 

(попереднього ) періоду 

Темп зростання частки 

амортизаційних 

відрахувань у звичайних 

умовах приблизно 

дорівнює одиниці. Отже, 
у разі різкої  зміни цього 

показника можна зробити 

висновок про вірогідне 
шахрайство у фінансовій 

звітності. 
 

Резюме 

 

 Аудиторський висновок за результатами перевірки показників 
фінансової звітності повинен ґрунтуватись на достатній 

кількості надійних та релевантних аудиторських доказів. 
Аудиторськими доказами вважають лише інформацію відносно 

достовірності показників фінансової звітності.  
 Практичною метою аудиторів при перевірці фінансових звітів є 
збір та оцінка інформації за критеріями достовірності: 
існування; права і зобов’язання; факт події; повнота; оцінка 
вартості; вимірювання; подання і розкриття інформації. 

 Аудиторські докази отримують з різних джерел, найбільш 

надійними з яких є докази, отримані безпосередньо аудитором 
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та документальні підтвердження третіх сторін (зовнішня 
інформація). Документи обліку та інша інформація 
перевіряються за допомогою прийомів аудиту.  

 Сучасна аудиторська практика надає перевагу  вибірковій  

перевірці. Здійснюючи вибіркове дослідження, аудитор 

керується принципом екстраполяції, тобто розповсюджує 
результати перевірки вибірки на всю генеральну сукупність 
об’єктів, які перевіряються.  

 Робочі документи аудитора – це записи, у яких аудитор фіксує 
використані процедури, тести, одержану інформацію і 
відповідні висновки, зроблені у ході аудиту. Робочі документи 

включають в себе усю інформацію, яку аудитор вважає 
важливою для правильного виконання перевірки і яка може 
підтримати ті висновки, які він приводить у своєму висновку. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які фактори впливають на достовірність аудиторських  
доказів ? 

2. Які Ви знаєте прийоми аудиторської перевірки ?  

3. Яким чином виконується  перевірка документів за змістом ? 

4. Що таке аудиторські докази ? 

5. Наведіть приклади зустрічної перевірки  документів? 

6. З якою метою застосовуються аналітичні процедури в 
процесі аудиторської перевірки ? 

7. Яким чином виконується перевірка документів  за формою ? 

8. Яку кількість аудиторських доказів потрібно зібрати 

аудитору у ході перевірки ? 

9. У результаті виконання яких прийомів аудиту можна 
отримати найбільш надійні аудиторські докази ? 

10. Чим відрізняється прийом аудиту «зустрічна перевірка» від 

прийому «прослідковування»? 

11.  Який існує взаємозв’язок між аудиторськими доказами та 
оцінкою аудитором ризику наявності помилок в обліку та 
звітності клієнта? 

12. Як виконується процедура підтвердження від третіх сторін 

(зовнішнього підтвердження) ? 
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13. Наведіть приклади ситуацій у яких слід отримувати 

пояснення від управлінського персоналу та опишіть 
процедуру їх отримання щодо кожної ситуації? 

14. Чим відрізняється «огляд» від «інвентаризації»? 

15. Що таке аудиторська вибірка ? 

 

Тема  7. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК   ТА ІНШІ 
ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ 

 

�8.1.  Сутність аудиторського висновку. 

�8.2.  Види аудиторських висновків. 

     Резюме 

     Питання для самоконтролю 
 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Після вивчення матеріалу даної теми Ви повинні знати: 
 призначення аудиторського висновку та його адресати; 

  структуру аудиторського висновку відповідно до МСА; 

 підстави для обрання того чи іншого виду висновку за 

результатами аудиту; 

 види аудиторських висновків та різницю між ними; 

 причини модифікації аудиторських висновків; 

 види додаткової підсумкової документації після завершення 

аудиторської перевірки 

  

Ключові терміни і поняття: 

• аудиторський висновок 

• модифікований аудиторський висновок 

• відмова від висловлення думки 

• негативна думка 

• умовно-позитивна думка 

• невизначеність аудитора при формуванні    аудиторського 

висновку 

• підсумкова документація аудиту 

• незгода аудитора  

• пояснювальний параграф в аудиторському висновку 

Отформатировано:
многоуровневый + Уровень: 2 +
Стиль нумерации: 1, 2, 3, … + Начать
с: 1 + Выравнивание: слева +
Выровнять по:  0 см + Табуляция
после:  0,63 см + Отступ:  0,63 см
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8. 1. Сутність аудиторського висновку 

 

Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського 

висновку. Висловленням своєї думки аудитор забезпечує 
впевненість користувачів інформації в тому, що звітність є 
достовірною. Аудиторський висновок 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. Аудиторський висновок – 

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 висновок про фінансову звітність має містити такі 

елементи :   

♦ заголовок; 

♦ адресат; 
♦ вступний або початковий параграф; 

♦ параграф, що описує обсяг аудиту (опис характеру аудиторської               
перевірки); 

♦ параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо фінансових 

звітів; 
♦ дата аудиторського висновку; 

♦ адреса аудитора; 
♦ підпис аудитора. 
Підсумкова документація складається з аудиторського висновку 

та документації, яка передається замовникові перевірки. 

Аудиторський висновок є обов’язковим компонентом підсумкової 
документації. Додаткова підсумкова документація не є 
обов’язковою і видається замовникові тільки в тому випадку, якщо 

аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено у 

договорі чи додатковій угоді між аудитом та клієнтом. Додаткова 
підсумкова документація оформлюється як додаток до 
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аудиторського висновку або як самостійний документ. Додатковий 

підсумковий документ оформлюється як додаток до аудиторського 

висновку, якщо аудитор у висновку посилається на цю 

документацію. В іншому випадку додатковий документ є 
самостійним документом. Аудитор самостійно визначає необхідний 

зміст та форму додаткової підсумкової документації аудиту. 

Додаткова підсумкова документація аудиту оформлюється під 

однією з наступних назв: «Аудиторський звіт», «Звіт про 
проведення аудиту», «Зауваження та рекомендації за результатами 

аудиторської перевірки». 

Після завершення аудиту один примірник всієї підсумкової 
документації залишається у аудитора (аудиторської фірми). 

8.2.  Види аудиторських висновків 

 

Аудиторський висновок може містити безумовно- позитивну 

думку про фінансові звіти, умовно позитивну, негативну або 

надається відмова від висновку про фінансову звітність. 
Безумовно- позитивну думку аудитор має право висловити тоді, 

коли він дійшов висновку, що фінансові звіти справедливо й 

достовірно відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах) інформацію відповідно до визначеної концептуальної 
основи фінансової звітності. 
З практичної точки зору, безумовно-позитивний висновок 

складають тоді, коли на думку аудитора, додержано таких умов: 
�• аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення від 

керівництва та персоналу підприємства-клієнта, необхідні для 
проведення аудиту; 

• подана інформація є достатньою для відображення реального 

стану суб’єкта перевірки; 

• аудитор отримав достатню кількість достовірних 

аудиторських доказів; 
�• є адекватні дані з усіх питань аудиторської перевірки 

звітності; 
• фінансову документацію складено згідно з прийнятою 

суб’єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка 
відповідає існуючим законодавчим та нормативним вимогам; 

�• звітність ґрунтується на достовірних даних, які не містять 
суперечностей; 

Отформатировано: Отступ: Слева: 
0 см, Первая строка:  0,5 см,
маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  0,63 см + Табуляция
после:  1,27 см + Отступ:  1,27 см,
Поз.табуляции:  0,95 см, Выровнять
по позиции табуляции + нет в  1,27
см

Отформатировано: Отступ: Слева: 
0 см, Первая строка:  0,5 см,
маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  0,63 см + Табуляция
после:  1,27 см + Отступ:  1,27 см,
Поз.табуляции:  0,95 см, Выровнять
по позиции табуляции + нет в  1,27
см

Отформатировано: Отступ: Слева: 
0 см, Первая строка:  0,5 см,
маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  0,63 см + Табуляция
после:  1,27 см + Отступ:  1,27 см,
Поз.табуляции:  0,95 см, Выровнять
по позиции табуляции + нет в  1,27
см
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• форма звітності складається з обов’язкових форм та 
відповідає затвердженій у встановленому порядку. 

Безумовно-позитивний висновок має містити однозначний і 
чітко схвалений аудитором стан обліку та звітності клієнта. 
У інших випадках згідно складають модифікований 

аудиторський висновок. Аудиторський висновок вважається 
модифікованим, якщо до нього додається пояснювальний параграф 

або якщо думка аудитора не є безумовно-позитивною). 

Аудиторський висновок може бути модифікованим з додаванням 

пояснювального параграфа щодо питання, яке впливає на фінансові  
звіти. Відмова від висловлення думки відбувається, коли можливий 

вплив обмеження обсягу є настільки суттєвим та всеохопним, що 

аудитор не зміг отримати достатню кількість аудиторських доказів 
і, як наслідок, не може висловити думку про фінансові звіти. 

Коли звітність клієнта не відповідає вимогам, за яких можливе 
складання безумовно-позитивного аудиторського висновку, аудитор 

повинен правильно кваліфікувати обставини, що призводять до 
цього. Наявність обмеження обсягу роботи аудитора та незгоди з 
управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової 
політики, методу її застосування або відповідності розкриття 
інформації у фінансовому звіті є підставою для висловлення 
умовно-позитивної, негативної думки або відмови від висловлення 
думки .  

Умовно-позитивну думку в аудиторському висновку аудитор 

висловлює тоді, коли  недотримані умови надання безумовно-

позитивної думки - має місце непевність чи незгода, але їх вплив не 
настільки суттєвий та всеохопний, щоб висловити негативну думку 

або відмовитися від висловлення думки.  

Негативна думка висловлюється, якщо вплив незгоди з 
управлінським персоналом на фінансові звіти є настільки суттєвим 

та всеохопним, що аудитор приходить до висновку, що висловлення 
умовно-позитивної думки про звітність не є адекватним для 
розкриття оманливого чи неповного характеру фінансових звітів 
(табл. 3). 

 Негативний аудиторський висновок відповідно до МСА 701 слід 

висловити тільки тоді, коли вплив будь-якої незгоди з керівництвом 

настільки суттєвий і глибокий для фінансової звітності, що, на 
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думку аудитора, недостатньо модифікувати висновок, щоб розкрити 

викривлення  або неповний характер фінансової звітності. 
 

Таблиця 3 

Приклади невпевненості та незгоди аудитора при  формуванні 
думки про звітність 

 

Приклади невпевненості  та незгоди 

невпевненість незгода 

� наявність значних обмежень 
в обсязі аудиторської 
перевірки (аудитору не 

надано всієї необхідної 

інформації, документації  з 

питань, що стосуються 

перевіреної 

звітності;обмеження в часі 

перевірки) 

� ситуаційні обставини 

 (спірне рішення по судовій 

справі, наслідки виконання 

довгострокового контракту, 

неоднозначність тлумачення 

окремих положень 

законодавчих 

актів;обставини, що 

ставлять під сумнів 

безперервність діяльності 

підприємства у 

майбутньому) 

� відхилення від вимог 
положень про стандарти 

бухгалтерської практики та 
фінансової звітності 

�  застосування неприйнятних 

систем та способів обліку 

� розходження у думці щодо 

відповідності фактів або сум 

у фінансовій звітності даним 

обліку 
�  непогодження зі ступенем та 

способом відображення 
фактів у обліку та звітності 

�  порушення чинного 

законодавства 
� облікова політика не 

відповідає 
загальноприйнятим 

принципам обліку 
� невідповідність даних 

поточного обліку та Головної 
книги показникам фінансових 

звітів 
 

 

Резюме 

 

 Аудиторський висновок 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 
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чинному законодавству та встановленим нормативам 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. 
 Аудиторський висновок має містити такі елементи: заголовок; 

адресат; вступний або початковий параграф; параграф, що 

описує обсяг аудиту (опис характеру аудиторської перевірки); 

параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо фінансових 

звітів; дата аудиторського висновку; адреса аудитора; підпис 
аудитора. 

 Види аудиторських висновків та порядок їх написання 
визначені МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову 

звітність». Аудиторський висновок може містити безумовно- 

позитивну думку про фінансові звіти, умовно-позитивну, 

негативну або надається відмова від висновку про фінансову 

звітність. 
 Підсумкова документація складається з аудиторського висновку 

та документації, яка передається замовникові перевірки. 

Аудиторський висновок є обов’язковим компонентом 

підсумкової документації.  
 Додаткова підсумкова документація не є обов’язковою і 
видається замовникові тільки в тому випадку, якщо аудитор 

вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено у 

договорі чи додатковій угоді між аудитором та клієнтом. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке аудиторський звіт ? 

2. Яку структуру має аудиторський висновок ? 

3. Наведіть відмінності у вимогах до написання аудиторського 

висновку відповідно до МСА та аудиторського висновку за 
результатами аудиту акціонерних товариств. 

4. Які заключні процедури повинен виконати аудитор перш ніж 

формувати аудиторський висновок? 

5. Які обов’язкові розділи повинен мати аудиторський висновок 

відповідно до МСА ? 

6. За яких умов аудитор має право надати безумовно- позитивний 

аудиторський висновок ? 

7. Що є підставою для надання негативного аудиторського 

висновку ? 
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8. Яке призначення пояснювального параграфу у модифікованому 

позитивному висновку ? 

9. Наведіть приклади модифікації аудиторського висновку ? 

10. Як обмеження обсягу роботи аудитора впливає на його думку в 
аудиторському висновку ? 
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