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Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової задачі розробки 

організаційно-методичних засад та практичних рекомендацій щодо забезпечення 

доказовості професійного судження в аудиті з метою обґрунтування форми 

аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. 

У досліджені проаналізовано стан аудиторської діяльності в Україні за 2015 – 

2018 роки  та  окреслено пріоритетні напрями її розвитку. Серед нагальних питань, 

які потребують вирішення суттєве місце займає імплементація Директив Євросоюзу 

про обов’язковий аудит річної фінансової звітності та консолідованої фінансової 

звітності, а також підвищення якості виконання завдань з аудиту фінансової звітності, 

забезпечення на цій основі довіри до перевіреної аудитором фінансової звітності її 

користувачів, зокрема власників, регуляторів, суспільства. 

В роботі розширено змістовне наповнення основних понятійних категорій, на 

яких базується методика аудиту, зокрема  таких як «аудит», «думка аудитора», 

«професійне судження аудитора», «достатність доказів». Запропоновано під 

поняттям «аудит» розуміти виконання завдання з аудиту фінансової звітності, яке 

передбачає надання впевненості її користувачам шляхом висловлення думки 

аудитора щодо її достовірності в усіх суттєвих аспектах.  З метою підвищення 

інформативності звіту незалежного аудитора уточнено сутність комплексного 

поняття «думка аудитора», а саме: за формою – це результат роботи аудитора, 

представлений у вигляді звіту незалежного аудитора як офіційного документа, що має 

певну юридичну силу; за змістом – це професійне судження аудитора щодо 

достовірності фінансової звітності суб’єкта господарювання, яке ґрунтується на 

професійних компетенціях.  За запропонованим визначенням, «професійне судження 
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аудитора» – це наукова категорія, в основу якої покладено мислення аудитора як 

людини, яке є результатом і узагальненням пізнання; відображає тристоронні 

відносини між аудитором, відповідальною стороною за складання фінансової 

звітності та певними користувачами; сформоване на основі професійних компетенцій 

фахівця в умовах невизначеності щодо фактів господарського життя; є підставою для 

формування незалежної думки щодо відповідності фінансової звітності застосовній 

концептуальній основі фінансового звітування. Під авторським визначенням  

дефініції «достатність доказів» слід розуміти  сукупність свідчень отриманих із 

надійних та достовірних джерел інформації з урахуванням оціненого ризику 

суттєвого викривлення, які дають можливість аудитору переконатися в достовірності 

окремого твердження та сформувати обґрунтовані локальні судження аудитора, які 

будуть слугувати основою для аудиторської думки щодо фінансової звітності. 

Встановлено, що доказовість професійного судження щодо вибору форми думки 

у звіті незалежного аудитора потребує комплексного підходу до його застосування 

при виконанні завдань з аудиту, як до системи взаємопов’язаних між собою 

локальних суджень аудитора стосовно прийняття рішень щодо окремих питань та 

предметів дослідження. З метою  обґрунтування підсумку професійних локальних 

суджень аудитора, на основі яких було сформульовано проміжні висновки щодо 

предметів дослідження, з урахуванням критеріїв оцінки досягнення обґрунтованої 

впевненості стосовно відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки, запропоновано  концептуальну 

модель узагальнення локальних суджень аудитора у процесі формування думки 

аудитора щодо фінансової звітності. 

Встановлено взаємозв’язок між розвитком наукового пізнання і пізнанням в 

процесі виконання завдання з аудиту. Визначено критерії оцінки істинності 

отриманих знань  в процесі взаємодії об’єкта та суб’єкта, яка проявляється через 

протистояння між суб’єктом, який створив об’єкт, і суб’єктом аудиторської 

діяльності  та доцільність застосування критеріїв такої оцінки в процесі формування 

аудиторських доказів. Обґрунтовано, що роль наукового пізнання у процесі 

виконання завдання з аудиту визначається рівнем отриманих знань про об’єкт і 
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полягає у підвищенні професійних компетенцій та формуванні професійного 

судження аудитора.  

Встановлено, що виконання завдання з аудиту є процесом взаємодії між членами 

команди із завдання для завершення когнітивної складової завдання – формулювання 

думки у звіті незалежного аудитора. Запропонована комунікативна модель взаємодії 

членів команди із завдання в системі командного пізнання, побудована на засадах 

систематизації та розкриття комплексу елементів, що перебувають у взаємозв’язку, 

демонструючи сутність процесу виконання завдання з аудиту.  Визначено основні 

характеристики командного пізнання та обґрунтовано його роль у процесі виконання 

завдання з аудиту, яка полягає у  наступному: теоретичне обґрунтування командного 

пізнання сприяє поліпшенню розуміння пізнання на індивідуальному рівні; 

формування професійних суджень відбувається на рівні команди; набуття членами 

команди нових знань та досвіду, створює умови реалізації та вдосконалення 

стандартизованих робочих документів виконання завдання з аудиту. 

Дослідження характеру та особливостей застосування процедур, передбачених 

положеннями МСА дозволило обґрунтувати, що тести заходів контролю, 

інспектування, спостереження, інвентаризація, зовнішнє підтвердження, повторне 

обчислення, повторне виконання, аналітичні процедури, аудиторська вибірка, запит 

доцільно класифікувати, як прийоми аудиту, що забезпечить краще розуміння 

теоретичних засад аудиту та полегшить їх застосування у практиці. Розроблено 

напрями удосконалення організаційно-методичного забезпечення виконання 

завдання з аудиту через запропоновану класифікацію прийомів аудиту та алгоритм їх 

застосування у процесі збору аудиторських доказів, що надає можливість вибору 

прийому аудиту у процесі виконання завдання залежно від цілей, яких планує досягти 

аудитор, а також твердження, що підлягає дослідженню. Виокремлення ролі прийомів 

та аудиторських процедур, забезпечило підстави для побудови організаційної моделі 

виконання завдання з аудиту, яка включає мету, основні елементи методики та 

організаційні аспекти процесу виконання завдання з аудиту. 

З метою підвищення ефективності збору та рівня якості інформації для цілей 

формування аудиторських доказів визначено зміст і характер інформації, яка повинна 
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використовуватися аудитором на кожному етапі виконання завдання, уточнено 

перелік джерел отримання аудиторських доказів і проведено систематизацію 

інформаційного забезпечення за етапами виконання завдання з аудиту, до яких 

належить: узгодження умов завдання та планування виконання завдання, виконання 

перевірки по сутті, завершення аудиту та підготовка звіту. Запропонована логічна 

схема формування думки аудитора у розрізі послідовного аналізу інформаційних 

потоків на кожному з етапів виконання завдання,  надає можливість визначити рівень 

інформаційного забезпечення, необхідний ступінь достатності аудиторських доказів, 

інформаційне підґрунтя реалізації процесу обґрунтування думки аудитора, а також 

виділити основні етапи її формування. Розуміння мети і змісту кожного етапу аудиту, 

забезпечує врахування особливостей інформаційних потоків, встановлення переліку 

чітких дій, визначення необхідності коригування запланованих аудиторських 

процедур, виявлення та переоцінку ризиків, підтвердження або спростування 

попередньо сформованої думки аудитора. 

Запропонована методика оцінки забезпечення доказовості професійного 

судження в аудиті представлена: 1) алгоритмом оцінки достатності сформованих 

аудиторських доказів, в основу якого покладено процес формування аудиторських 

доказів, що надає можливість встановити причинно-наслідкові зв’язки між діями та 

судженням аудитора щодо встановлення достатності доказів; 2) інформаційно-

організаційною моделлю доказовості професійного судження у процесі формування 

думки аудитора, за якою доцільно ідентифікувати мету завдання, методичне 

забезпечення, команду з завдання, методику виконання завдання, результати роботи 

членів команди, професійне судження аудитора щодо достатності та прийнятності 

сформованих доказів та залежність форми аудиторської думки від їх достатності; 3) 

форматом внутрішньофірмового стандарту «Оцінка сформованих аудиторських 

доказів у процесі виконання завдання з аудиту фінансової звітності», який включає 

робочі документи аудитора, теоретичні, організаційні аспекти і методичні 

рекомендації оцінки доречності, достатності та прийнятності сформованих 

аудиторських доказів. 
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Удосконалено організаційні аспекти формування локальних суджень аудитора  

через встановлення взаємозв’язку між цілями, діями та судженнями аудитора в 

процесі виконання завдання, розроблені схеми та алгоритми формування локальних 

суджень, в основу яких покладено організаційні аспекти формування та  механізм 

оцінки їх впливу на вибір форми думки аудитора щодо відповідності фінансової 

звітності застосовній концептуальній основі. Це забезпечить можливість практичного 

підходу до формування доказовості професійного судження в частині обґрунтування 

обраної форми думки аудитором та прискорення переходу аудиторських фірм на 

якісно новий рівень організації процесу виконання завдань з аудиту. 

Визначено пріоритетні питання для розгляду предметної області дослідження 

тверджень управлінського персоналу суб’єкта господарювання в частині дотримання 

базових принципів складання фінансової звітності за МСФЗ, які впливають на 

формування думки аудитора, зокрема стосовно: сутності господарських операцій; їх 

правового обґрунтування та документального забезпечення; порядку відображення у 

регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності; доречності інформації у 

частині безперервності діяльності. Запропоновано процедурне забезпечення 

дослідження, що включає етапи аудиту, зміст процедур, мету та послідовність їх 

виконання. Розроблена методика дослідження тверджень управлінського персоналу в 

частині дотримання базових принципів підготовки фінансової звітності за МСФЗ, 

забезпечує підвищення якості планування процесу аудиту для досягнення його цілей. 

Удосконалено методику реагування аудитора на наслідки дії ризику 

невиявлення, зокрема: запропоновано трактування його змісту, мету та послідовність 

виконання процедур його оцінки, визначено фактори, які впливають на величину 

цього виду ризику та заходи з нейтралізації їх впливу на ефективність виконання 

завдання з аудиту. Розроблений алгоритм впливу аудитора на наслідки дії ризику    

невиявлення уможливлює дотримання аудиторського ризику на прийнятному рівні. 

Ключові слова: професійне судження аудитора, достатність доказів, фінансова 

звітність, думка аудитора, методика аудиту, прийоми аудиту, аудиторські процедури, 

наукове пізнання, аудиторський ризик, ризик невиявлення. 
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SUMMARY 

N.F. Manko. Evidentialness of the auditor’s judgment: the methodical aspect. – 

Published in manuscript form. 

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.09 

“Accounting, analysis and audit (by types of economic activity)”. – National Academy of 

Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2020. 

Dissertation is devoted to solving the specific scientific problem of the development of 

organizational and methodological foundations and practical recommendations for 

providing the evidentialness of professional judgment in audit in order to justify the form of 

audit opinion in the independent auditor’s report.  

The research analyzes the condition of audit practice in Ukraine during the period of 

2015-2018 and priority directions of its development are underlined. Among the pressing 

issues the special place takes the implementation of the EU Directives about statutory audit 

of annual and consolidated financial statements, as well as a significant quality improvement 

of the financial reporting audit performing, providing on this basis the reliance to the audited 

financial statements for its users, including owners, regulators, society. 

The work expands the content of the main conceptual categories on which the audit 

methodic is based, such as ‘audit’, ‘auditor's opinion’, ‘auditor’s professional judgment’, 

‘sufficiency of evidences’. The term ‘audit’ is suggested to mean as the performing the task 

of financial statements audit, which provides assurance for its users by expressing the 

auditor's opinion about its reliability in all material aspects. In order to increase the 

informativity of the independent auditor's report, the essence of the complex definition of 

‘auditor's opinion’ is clarified, namely: by the form - this is the result of auditor’s work, 

presented as an independent auditor's report as like an official document which has a legal 

force; by the substance – this is the auditor's professional judgment about the reliability of 

the entity's financial statements that is based on professional competencies. According to 

the proposed definition, the ‘auditor’s professional judgment’ is a scientific category, based 

on the auditor's thinking as a person, which is the result and generalization of cognition; the 

definition reflects the tripartite relationship between the auditor, the responsible party for 

the preparation of the financial statements and certain users; it is formed on the basis of 
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specialist’s professional competencies in the conditions of uncertainty about the facts of 

economic life; it is the basis for forming an independent opinion about the financial 

statements’ conformity to the applicable conceptual basis of the financial statements. The 

author's definition of ‘sufficiency of evidences’ should be understood as the totality of 

testimony obtained from reliable and authentic informational sources with taking into 

consideration the estimated risk of material misstatement, which give the auditor an ability 

to be convinced in the accuracy of the individual statement and form justified auditor's local 

judgments which will be the basis for the auditor’s opinion about financial statements.  

It is established that the evidentialness of professional judgment regarding the choice 

of opinion form in an independent auditor's report requires a comprehensive approach to its 

use in performing audit task, like to the system of interrelated local auditor's judgments 

regarding the separate issues and subjects of study. In order to substantiate the result of 

professional local auditor's judgments, according to which the interim conclusions about the 

subjects of study were formulated, taking into account the criteria for assessing the 

achievement of reasonable assurance about the absence in financial statements overall 

material distortions due to fraud or errors, the conceptual model of local auditor's judgments 

generalization during the process of forming the auditor's opinion about the financial 

statements is proposed. 

The relationship between the development of scientific cognition and cognition during 

the audit task performing is established. The criteria for assessing the truth of the knowledge 

obtained in the process of interaction between the object and the subject, which is manifested 

by the confrontation between the subject that created the object and the audit practice 

subject, and the expediency of application the criteria of such assessment in the process of 

forming audit evidence are determined. It is justified that the role of scientific cognition in 

the process of audit task performing is determined by the level of cognition gained about the 

object and the goal of scientific cognition is the increasing of the professional competencies 

and forming the auditor's professional judgment. 

It is established that the audit task performing is a process of interaction between the 

team members in order to complete the cognitive component of the task - formulating an 

opinion in an independent auditor’s report. A communicative model of team members' 
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engagement in a team cognition system is proposed, it’s built according to the principles of 

systematization and disclosure of a complex of interrelated elements, demonstrating the 

essence of the process of performing an audit task. The basic characteristics of team 

cognition are identified and the work substances  its role in the process of an audit task 

performing is substantiated,  the essence of which is: theoretical substantiation of team 

cognition contributes the improvement of cognition at the individual level; formation of 

professional judgments happens at the team level; the acquisition of new cognition and 

experience by the team members creates the conditions for the implementation and 

improvement of standardized working documents of the audit task. 

The research of the nature and features of the procedures’ application, which are 

provided by IAS, gave an ability to substantiate that the testing of control measures, 

inspection, observation, inventory, external confirmation, recalculation, re-execution, 

analytical procedures, audit sampling, audit request should be classified as audit techniques 

that will provide a better understanding of the audit’s theoretical foundations and facilitate 

their application in practice. Improvement directions of organizational and methodological 

support of the audit task performing through the proposed classification of audit techniques 

and the algorithm of their application in the process of gathering audit evidences are 

developed, that provides the choice of audit technique during the process of task performing, 

depending on the goals that the auditor plans to achieve, as well as assertions that are needed 

to be researched. The separation of the techniques’ role and audit procedures, provided the 

basis for the construction of an organizational model of the audit task performing, which 

includes the purpose, the main elements of the methodology and organizational aspects of 

the audit task performing. 

In order to improve the efficiency of the informational gathering and quality for the 

purposes of audit evidences formation, the work provides the content and the nature of 

information to be used by the auditor at each stage of the task performing, the list of sources 

of audit evidences is specified and the informational support is organized by the stages of 

the audit task performing which include: agreeing terms and scheduling of task performing, 

performing substantive audits, completing the audit, and preparing a report. The proposed 

logical scheme of the auditor's opinion formation in the context of consistent analysis of 
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information flows at each stage of the task performing, provides an opportunity to determine 

the level of informational support, the necessary level of accuracy of audit evidences, the 

informational basis for the implementation of the process of auditor's opinion substantiation, 

and also to identify the main stages of its forming. Understanding the purpose and content 

of each stage of the audit provides consideration of the information flows features, 

establishing a list of clear actions, determining the need to adjust the planned audit 

procedures, risks identifying and reassessing, confirming or refuting the pre-formed 

auditor’s opinion. 

The proposed assessing methodic of the providing of the auditor’s professional 

judgment evidentialness in audit is presented by: 1) an algorithm for assessing the 

sufficiency of the generated audit evidences, which is based on the process of forming audit 

evidences, which gives an ability to establish causal-effect relationships between the actions 

and judgment of the auditor; 2) information-organizational model of the evidentialness of 

professional judgment in the process of auditor’s opinion forming, according to which it is 

expedient to identify the task purpose, methodological support, team that performing the 

task, methodic of task performance, team members results of work, professional auditor’s 

judgment about the on the sufficiency and acceptability of the formed evidences and the 

dependence of the auditor’s opinion form on their sufficiency; 3) the format of the internal 

company’s standard ‘Evaluation of audit evidences that formed in the process of performing 

the task of financial reporting audit’, which includes the auditor's working documents, 

theoretical, organizational aspects and methodical recommendations for assessing the 

appropriateness, sufficiency and acceptability of the generated audit evidences. 

The organizational aspects of forming the local auditor's judgments have been 

improved by establishing the relationship between the auditor's goals, actions and judgments 

during the process of the task performing, the schemas and algorithms of the local judgments 

formation have been developed, they are based on the organizational aspects of the 

formation and the mechanism of assessing their influence on the choice of the auditor's 

opinion form regarding the compliance of the financial statements to the applicable 

conceptual basis. This will provide a practical approach to the formation of professional 

judgment evidentialness in the substantiation of the selected auditor’s opinion form and 
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accelerate the audit firms’ transition to a qualitatively new level of organization of the audit 

tasks performing process. 

Priority issues for consideration of investigational subject area of management's 

assertions of an entity regarding the compliance of IFRS financial reporting basic principles, 

which influence the auditor's opinion formation, in particular concerning: the essence of 

business transactions; their legal substantiation and documentary support; the display order 

in the accounting registers and financial statements; the information appropriateness 

regarding business continuity. The work proposes the procedural support for the study, 

which includes the audit stages, the procedures content, the purpose and the sequence of 

their performing. The investigation methodic of management's assertions regarding the 

compliance to the basic principles of financial statements preparation according to IFRS is 

developed. 

The technique of the auditor's response to the detection risk action consequences has 

been improved, in particular: the interpretation of its content, purpose and the sequence of 

performing procedures of its assessing are offered, the factors that influence the magnitude 

of this type of risk and measures to neutralize their impact on the audit task effectiveness 

are defined. The developed algorithm of the auditor’s impact the on the detection risk action 

consequences gives an ability to keep the audit risk at an acceptable level. 

Keywords: professional auditor’s judgment, sufficiency of evidences, financial 

reporting, auditor’s opinion, audit methods, audit techniques, audit procedures, scientific 

cognition, audit risk, detection risk. 
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ВСТУП 

Інтеграція України у світове економічне співтовариство спричинила збільшення 

інформаційних запитів користувачів з метою уникнення невизначеності у процесі 

прийняття управлінських рішень щодо діяльності суб’єктів господарювання. 

Виявлена невідповідність у системі бухгалтерського обліку та аудиту в частині 

забезпечення таких запитів зумовила потребу у внесенні змін щодо регламентації 

обліку та фінансової звітності, реалізації суспільної місії аудиту, що визначено у 

Директивах Євросоюзу 2006/43/ЄС, 2013/34/ЄС, 2014/56/ЄС. Зокрема, визначено 

напрям розвитку аудиторської діяльності в Україні як елемента ринкової 

інфраструктури, здатного сприяти інформаційному забезпеченню захисту інтересів 

власників підприємств, інвесторів та потреб суспільства. Нормами Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 01 

жовтня 2018 року, визначено суттєві зміни засад аудиторської діяльності, 

впровадження принципово нової системи її регулювання і нагляду, вимог до суб’єктів 

аудиторської діяльності. Серед нагальних питань, які потребують вирішення, значне 

місце займає імплементація Директив Євросоюзу про обов’язковий аудит річної 

фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, а також підвищення 

якості виконання завдань з аудиту фінансової звітності, забезпечення на цій основі 

довіри до перевіреної аудитором фінансової звітності її користувачів – власників, 

регуляторів, суспільства. 

Виконання завдань з аудиту фінансової звітності передбачає застосування 

аудитором професійного судження щодо окремих питань аудиту та його предмета. 

Професійне судження аудитора щодо вибору форми думки для відображення у звіті 

незалежного аудитора в частині відповідності об’єкта аудиту – фінансової звітності – 

прийнятій концептуальній основі, передбачає належну обґрунтованість формування 

такого судження. 

Дослідженню проблем формування професійного судження в аудиті присвячено 

праці зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких: Р. Адамс, М. Азарська, 

А. Аренс, П. Баранов, Є. Гутцайт, Т. Демидова, Ф. Дефлиз, Г. Дженик, 

Б. Дивинський, Н. Енг, Д. Лоббек, С. Панкова, І. Пожарицька. О. Редько, В. О’Рейллі, 
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Є. Саталкина, Т. Синицина, У. Тан, К. Тротман, М. Хирш, А. Шапошников. Вагомий 

внесок у дослідження теоретичних та організаційно-методичних аспектів 

формування процедурного забезпечення отримання аудиторських доказів здійснили 

вітчизняні вчені, зокрема Н. Дорош, М. Корінько, О. Петрик, Н. Проскуріна, 

О. Разборська, В. Рудницький, В. Сопко та ін. 

Віддаючи належне наявному науковому доробку вчених, слід зазначити, що 

практика вибору форми аудиторської думки демонструє недостатню розробленість у 

теорії аудиту питань, пов’язаних із формуванням доказовості професійного 

судження, яка спричиняє ризики аудитора щодо його обґрунтованості та коректності 

висловлення. Залишаються невирішеними питання методичного забезпечення оцінки 

достатності аудиторських доказів, сформованих аудитором для обґрунтування 

обраної форми думки у звіті незалежного аудитора. 

Наразі у законодавчих та нормативних актах, які регулюють аудиторську 

діяльність в Україні відсутні завершені правові механізми організації процесу 

якісного виконання завдання з аудиту. 

Зміни в законодавчій та нормативній базах, розвиток аудиту в Україні 

зумовлюють потребу у подальших дослідженнях теоретичних і методологічних основ 

аудиторської діяльності, удосконалення організаційно-методичного забезпечення 

формування доказовості професійного судження. Необхідністю вирішення 

зазначених питань обґрунтовано актуальність дослідження, вибір теми дисертації, 

мета та завдання для її досягнення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана 

відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту та підприємництва 

Національної академії статистики, обліку та аудиту за темою: «Обліково-аналітичне 

забезпечення та контроль діяльності підприємств» (державний реєстраційний номер 

0118U005283). У межах теми автором розроблено теоретичні положення та 

комплексні рекомендації з удосконалення організаційно-методичних аспектів 

доказовості професійного судження в аудиті. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

організаційно-методичних засад та практичних рекомендацій щодо забезпечення 
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доказовості професійного судження в аудиті в частині обґрунтування форми 

аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано теоретико-методичні та 

прикладні завдання, які спрямовані на її досягнення: 

– проаналізувати передумови розробки концептуальної моделі узагальнення 

локальних суджень з метою формування думки аудитора у процесі виконання 

завдання з аудиту; 

– визначити роль наукового пізнання у процесі формування професійного 

судження аудитора; 

– розробити комунікативну модель взаємодії членів команди із завдання в 

системі командного пізнання; 

– удосконалити організаційно-методичні аспекти забезпечення формування 

професійного судження в процесі виконання завдання з аудиту; 

– систематизувати інформаційне забезпечення формування доказовості 

професійного судження в аудиті; 

– розвинути методику оцінки інформаційного забезпечення доказовості 

професійного судження в аудиті; 

– розробити організаційні засади формування локальних суджень аудитора та 

оцінити їх вплив на вибір форми аудиторської думки у процесі виконання завдання з 

аудиту;  

– ідентифікувати предметну область дослідження тверджень управлінського 

персоналу в частині дотримання базових принципів у процесі складання фінансової 

звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та розробити 

процедурне забезпечення дослідження; 

- удосконалити методику реагування аудитора на наслідки дії складових 

аудиторського ризику з метою зменшення їх впливу на формування професійного 

судження.  

Об’єктом дослідження є процес формування професійного судження в аудиті. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційні аспекти 

формування доказовості професійного судження в аудиті. 
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Методи дослідження. В межах дослідження за темою дисертації було 

використано широкий спектр загальнонаукових та спеціалізованих методів, які 

надали можливість вирішити поставлені завдання, а саме: методи теоретичного 

узагальнення, історичний, логіко-гносеологічний – для дослідження понятійного 

апарату, процесу розвитку сутності пізнання та концепції формування професійного 

судження аудитора, встановлення взаємозв’язків наведених визначень; системний 

підхід та логічне моделювання – у процесі дослідження системи чинників, які 

впливають на формування аудиторського судження на різних етапах аудиту; аналізу, 

синтезу, дедукції, індукції, порівняння – для уточнення понятійно-категоріального 

апарату, систематизації інформаційних джерел отримання аудиторських доказів, 

аналізу змісту та структури звіту незалежного аудитора; формалізації – для 

структурування процесу виконання завдання з аудиту фінансової звітності; 

систематизації, групування та абстрагування – для класифікації і систематизації 

джерел інформації, професійних суджень аудитора, критеріїв оцінки інформації, 

аудиторських доказів; екстраполяції – для удосконалення положень організації і 

методики аудиту, для уточнення понятійного апарату; порівняльно-правовий – для 

дослідження законодавчих та нормативних актів, які регулюють аудиторську 

діяльність; таблично-графічний метод – для наочного відображення результатів 

дослідження; економіко-статистичні методи – для встановлення тенденцій та 

закономірностей стану аудиторської діяльності. На основі методів системного аналізу 

та наукової абстракції сформульовано загальні висновки. 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження слугували наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених; матеріали наукових, науково-практичних 

конференцій з актуальних питань практики аудиту; нормативно-правові акти з 

регулювання аудиторської діяльності в Україні; міжнародні стандарти аудиту; 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової 

звітності; матеріали періодичних видань за напрямом дисертаційного дослідження, 

Інтернет-ресурси.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукової задачі 

розробки організаційно-методичних засад та практичних рекомендацій щодо 
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забезпечення доказовості професійного судження в аудиті в частині обґрунтування 

форми аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. Найбільш суттєвими 

результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, є такі: 

удосконалено: 

– концептуальну модель узагальнення локальних суджень аудитора у процесі 

виконання завдання з аудиту фінансової звітності на основі поєднання методичного 

та практичного забезпечення локальних суджень щодо суттєвих аспектів фінансової 

звітності, з урахуванням критеріїв досягнення обґрунтованої впевненості щодо 

відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки, що сприятиме вирішенню як теоретичних, так і практичних 

питань формування професійної думки аудитора щодо фінансового стану суб’єкта 

господарювання; 

– комунікативну модель взаємодії членів команди із завдання в системі 

командного пізнання через встановлення взаємозв’язку між теорією, практикою та 

особистими когнітивними здібностями аудитора у процесі формування професійного 

судження, що сприятиме накопиченню набутих індивідуальних знань, їх 

перетворення у надбання аудиторської фірми та дозволить уникати помилок, 

застосовувати найбільш ефективні рішення, прискорювати терміни виконання й 

забезпечити належну якість виконання завдання з аудиту; 

– організаційно-методичні засади забезпечення формування професійного 

судження в процесі виконання завдання з аудиту шляхом запропонованих 

класифікації прийомів аудиту та алгоритму їх застосування у процесі збору 

аудиторських доказів, побудови організаційної моделі виконання завдання з аудиту, 

що дає змогу варіювати інструментарієм аудиторської практики для отримання 

доречних та якісних аудиторських доказів обґрунтування доказовості професійного 

судження щодо предметів дослідження;  

– систематизацію інформаційного забезпечення аудиту з урахуванням етапів 

виконання завдання через уточнення переліку джерел інформації, які 

використовуються у процесі збору аудиторських доказів, а також логічну схему 

формування думки аудитора в розрізі послідовного аналізу інформаційних потоків на 
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кожному з етапів виконання завдання. Це дозволить аудитору систематизувати 

інформацію на кожному етапі виконання завдання, краще орієнтуватись у великому 

обсязі й характері інформації, правильно її використовувати з метою отримання 

достовірних доказів для формування обґрунтованих локальних суджень, на яких буде 

базуватися думка аудитора щодо фінансової звітності; 

– предметну область дослідження тверджень управлінського персоналу у частині 

дотримання базових принципів при підготовці фінансової звітності за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності та процедурне забезпечення дослідження, що 

сприяє формуванню чіткої методики аудиту, послідовності виконання визначених дій 

аудитора з метою отримання доречних та якісних аудиторських доказів стосовно 

твердження, яке було предметом дослідження;  

– методику реагування аудитора на наслідки дії складових аудиторського ризику 

з метою зменшення їх впливу на формування професійного судження аудитора 

шляхом розробки механізму впливу аудитора на наслідки дії ризику невиявлення, що 

надасть можливість зменшити ризики аудитора та утримувати аудиторський ризик на 

прийнятному рівні; 

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування ролі наукового пізнання у процесі формування професійного 

судження через дослідження пізнання, як процесу отримання і накопичення знань 

аудитора, встановлення взаємозв’язку між розвитком наукового пізнання та 

пізнанням у процесі виконання завдання з аудиту, що надає цілісне уявлення щодо 

процесу отримання знань, розвитку когнітивних і професійних здібностей аудитора, 

перевірки істинності отриманих знань про предмети дослідження; 

– методика оцінки інформаційного забезпечення доказовості професійного 

судження в аудиті, представлена алгоритмом оцінки достатності сформованих 

аудиторських доказів, інформаційно-організаційною моделлю доказовості 

професійного судження та форматом внутрішньофірмового стандарту «Оцінка 

сформованих аудиторських доказів у процесі виконання завдання з аудиту фінансової 

звітності», що дозволяє ідентифікувати основні характеристики корисності інформації, 

яка використовується як докази, сприяє визначенню достатності доказів з метою 
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застосування теорії у практиці аудиту та формуванню практичного підходу аудитора 

до оцінки доказовості його професійного судження.  

– організаційні аспекти формування локальних суджень аудитора та оцінка їх 

впливу на вибір форми думки аудитора, що надає цілісне уявлення щодо питань, 

вирішення яких потребує застосування професійного судження, предметів 

дослідження, стосовно яких аудитор повинен сформувати локальні судження, та 

сприяє формуванню практичного підходу до забезпечення доказовості професійного 

судження в частині обґрунтування сформованої думки у звіті незалежного аудитора 

Практичне значення одержаних результатів полягає у прикладному використанні 

суб’єктами аудиторської діяльності, запропонованих автором організаційно- 

методичних засад забезпечення доказовості професійного судження в аудиті, 

зокрема: 

– узагальнення результатів локальних суджень у процесі формування думки 

аудитора щодо фінансової звітності та процедурне забезпечення дослідження 

тверджень управлінського персоналу у частині дотримання базових принципів та 

якісних характеристик при складанні фінансової звітності за МСФЗ (ПП АФ 

«Український технічний союз» м. Полтава, довідка № 2/18-1 від 25.10.2018 р.); 

– інформаційна модель застосування професійного судження при виконанні 

завдань з аудиту та ієрархія суджень аудитора на кожному з етапів виконання 

завдання («ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» м. Київ, довідка № 09-18-І від 17.09.2018 р.);  

– класифікація та систематизація джерел отримання аудиторських доказів у 

розрізі етапів виконання завдання та логічна схема розвитку думки аудитора на 

підставі послідовного аналізу інформаційних потоків на кожному з етапів її 

формування (ПАФ «Аудитсервіс», м. Хмельницький, довідка № 14/18 від 31.01.2019 

р.); 

– методичні підходи до планування виконання завдання з метою отримання 

достатніх і відповідних доказів для оцінки ступеня відповідності тверджень 

управлінського персоналу та оцінка достатності аудиторських доказів з метою 

формування проміжних висновків та вибору форми аудиторської думки в звіті 

незалежного аудитора (ПП «Аудит», м. Мукачеве, довідка № 18/1 від 31.05.2018 р.). 



23 
 

  

Результати дисертаційного дослідження використовуються при розробці 

навчальних програм та наданні методичної допомоги членам Громадської спілки 

«Палата бухгалтерів і аудиторів України» (довідка № 1.1/19/13 від 23.05.2019 р.). 

Сектором внутрішнього аудиту апарату Вінницької обласної державної 

адміністрації враховані методичні та практичні підходи до обрання більш доцільних 

прийомів для отримання якісних та достатніх аудиторських доказів під час здійснення 

внутрішніх аудитів (довідка № 01.01-52/4700 від 02.08.2019 р.). 

Всеукраїнською професійною громадською організацією «Спілка аудиторів 

України» рекомендовані до впровадження в аудиторських фірмах інформаційно-

організаційна модель доказовості професійного судження аудитора та формат 

внутрішньофірмового стандарту «Оцінка сформованих аудиторських доказів у процесі 

виконання завдання з аудиту» (довідка № 67/19 від 23.08.2019 р.). 

Окремі положення дисертації використовуються в освітньому процесі 

Донецького національного університету імені Василя Стуса при розробці науково-

методичного забезпечення та викладанні курсів «Аудит та бухгалтерська експертиза» 

й «Організація і методика аудиту» (довідка № 176/01-13/01.13 від 27.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Наукові розробки, висновки та пропозиції, які висвітлені в 

роботі, належать особисто автору та є результатом особистих напрацювань. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення та 

ідеї, які є результатом самостійного дослідження здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження, викладені в дисертації, були обговорені й отримали позитивну оцінку 

на шести міжнародних і чотирьох всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, а саме: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 

методологія, організація» (м. Київ, 25 березня 2016 р.);  «Стратегія розвитку аудиту в 

умовах глобалізації економічних відносин» (м. Київ, 31 березня – 1 квітня 2016 р.); 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 

(м.Одеса, 26 травня 2016 р.); «Стратегія розвитку України: економічний та 

гуманітарний виміри» (м. Київ, 17 жовтня 2016 р.); «Проблеми економічного, 
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облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» 

(м. Вінниця, 8 грудня 2016 р.);  «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю» (м. Київ, 16 березня 2017 р.); «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту 

в Україні: теорія, методологія, організація» (м. Київ,  24 березня 2017 р.);  «Облік, 

аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, 20-21 

квітня 2017 р.); «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення 

сталого розвитку сучасного бізнесу» (м. Харків, 22 березня 2018 р.); « Стратегія 

розвитку України: фінансово- економічний та гуманітарний аспекти» (м. Київ, 17 

жовтня 2018 року).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць 

загальним обсягом 5,59 друк. арк., у тому числі: 7 статей у наукових фахових 

виданнях (загальним обсягом 4,22 друк. арк., здобувачу належить 3,98 друк. арк.), з 

них: 5 статей у наукових фахових виданнях, зареєстрованих у міжнародних 

наукометричних базах (загальним обсягом 3,15 друк. арк., здобувачу належить 2,91 

друк. арк.), 1 стаття у зарубіжному фаховому виданні, зареєстрованому у 

міжнародних наукометричних базах (загальним обсягом 0,56 друк. арк.), 1стаття- у 

науковому фаховому виданні України (загальним обсягом 0,51 друк. арк.), 10 – в 

інших виданнях (загальним обсягом 1,37 друк. арк.). Публікації повною мірою 

відображають основні наукові результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 213 

сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі 18 таблиць на 15 сторінках, 61 рисунок 

на 33 сторінках. Список використаних джерел налічує 185 найменування на 16 

сторінках. 19 додатків викладено на 65 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ 

АУДИТОРА 

 

1.1. Сучасний стан та концептуальні основи формування професійного 

судження в аудиті 

 

Будь- яка професія потребує певного часу для того, щоб суспільство її визнало 

та впевнилося у її необхідності та корисності. Аудит в Україні легалізувався у 1993 

році відповідно до прийнятого Верховною Радою, Закону України «Про аудиторську 

діяльність». Більш, ніж за двадцять п'ять років свого розвитку він став самостійною 

професією, видом професійної діяльності та набув чітких ознак окремого інституту 

ринкової економіки, як інструменту забезпечення довіри користувачів різних рівнів 

до інформації, яка міститься у фінансовій звітності суб’єкта господарювання.  

Поглиблення процесів інтеграції України до європейського простору призвело 

до розширення кола інформаційних запитів користувачів в умовах невизначеності, 

зокрема щодо критеріїв привабливості компаній серед яких: ступінь концентрації 

власності та капіталу; захищеність прав та інтересів власників; надійність прогнозів 

майбутніх прибутків компаній та стабільності їх подальшого розвитку. Зазначене, 

посилює потребу у розвитку такого інституту суспільства, який здатний забезпечити 

зростаючі інформаційні запити користувачів шляхом надання достатнього рівня 

впевненості для прийняття ними обґрунтованих економічних рішень. Тому, 

подальший успішний розвиток аудиту в Україні можливий саме за умови високого 

рівня довіри до нього, як з боку суспільства, так і замовників. 

З метою задоволення потреб користувачів у достовірності інформації, внесеними 

змінами до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», значно розширено перелік підприємств, які зобов’язані складати фінансову 

звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), а також 

оприлюднювати фінансову звітність разом зі звітом незалежного аудитора (табл.1.1)  
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До переліку підприємств, які зобов’язані оприлюднити фінансову звітність разом 

зі звітом незалежного аудитора починаючи з 2019 року включено середні 

підприємства. За статистичними даними станом на 19.10.2018 року кількість середніх 

підприємств становить 14 937 суб’єктів господарювання різних форм власності та 

видів господарської діяльності [74], що свідчить про суттєве збільшення 

навантаження на суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – САД) в 2020 році, що 

може суттєво вплинути на якість виконання завдань з аудиту.  

Таблиця 1.1 

Загальна інформація щодо підприємств, які зобов’язані проводити аудит 

фінансової звітності та оприлюднювати фінансову звітність разом зі звітом 

незалежного аудитора за 2018- 2019 роки 

Перелік підприємств Підлягають 

обов’язковому 

аудиту за 

2018 рік 

Підлягають 

обов’язковому 

аудиту за 

2019 рік 

Складають 

фінансову 

звітність за 

МСФЗ 

Суспільного інтересу, у т.ч. Так Так Так 

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені 

до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів 

яких здійснено публічну пропозицію 

Так Так Так 

банки, , Так Так Так 

страхові компанії Так Так Так 

недержавні пенсійні фонди Так Так Так 

інші фінансові установи, крім тих що належать до 

мікропідприємств та малих підприємств 
Так Так Так 

які відповідають критеріям великих підприємств Так Так Так 

 Публічні акціонерні товариства Так Так Так 

Суб’єкти природних монополій на 

загальнодержавному ринку та підприємства, які 

здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення 

Так Так 
Так (за 2019 

р) 

Які відповідають критеріям середніх підприємств Ні Так Ні 

Інші фінансові установи, що належать до 

мікропідприємств та малих підприємств 
Так Так Так 

Джерело: узагальнено автором за [127].  

Оскільки, за результатами виконання завдань з надання достатньої впевненості 

простежується реалізація суспільної місії аудиту, яка полягає у підвищення рівня 

довіри користувачів до фінансової звітності, заслуговує на увагу розгляд динаміки 

такого сегменту аудиторських послуг, як виконання завдань з обов’язкового аудиту.  

Для порівняльного аналізу використано офіційні статистичні дані оприлюднені 

Аудиторською палатою України (далі АПУ) за 2015 – 2018 роки (табл.1.2). 
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 Таблиця 1.2. 

Динаміка виконання завдань з обов’язкового аудиту за 2015 - 2018 роки 

 Рік 2015 2016 2017 2018 

 Показник Значення 

1 Включено до Реєстру САД, од. 1 017 1 008 959 893 

2 
САД, які мають право проводити 

обов’язковий аудит, од. 

241 230 223 206 

3 

Виконано завдань з надання 

впевненості, без врахування завдань з 

обов’язкового аудиту, од. 

2 837 2 803 3 044 3 170 

4. 

Вартість виконаних завдань з надання 

впевненості, без врахування завдань з 

обов’язкового аудиту, тис. грн. 

550 310,3 607 874,1 712 172,6 749 521,1 

5 
Середня вартість одного завдання з 

надання впевненості, тис.грн. 

194,0 216,9 234,0 236,4 

6. 
Виконано завдань з обов’язкового 

аудиту, од. 

7 196 6 286 5 947 5 330 

7 

Вартість виконаних завдань з 

обов’язкового аудиту, всього, тис. грн., 

в т.ч.: 

221 529,8 239 297,0 278 119,9 402 982,8 

- аудиторськими компаніями «Великої 

четвірки» в Україні, тис.грн.  

185 892 191 148 198 476 223 358 

- у відсотковому відношенні до 

загального обсягу доходу завдань з 

обов’язкового аудиту, % 

84 80 71 55 

8 
Кількість завдань з обов’язкового 

аудиту у розрахунку на одного САД, од. 

30 27 27 26 

9 
Середня вартість одного завдання з 

обов’язкового аудиту, тис.грн. 

30,8 38,0 46,8 75,6 

10 

 Співвідношення вартості одного 

завдання з надання впевненості та 

завдання з обов’язкового аудиту, раз.  

6,3 5,7 5,0 3,1 

11 
 Кількість проведених АПУ зовнішніх 

перевірок системи контролю якості, од 

56 103 99 78 

12 

Визнано такими, що не пройшли 

зовнішню перевірку системи контролю 

якості, од  

6 20 23 15 

13 
Кількість дисциплінарних стягнень 

застосованих АПУ до САД, од 

45 44 26 44 

 Джерело: узагальнено автором за [64]. 
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Проведений аналіз свідчить про постійне зменшення САД в Україні, в тому числі 

і тих, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. Про 

недостатній рівень якості виконаних завдань з аудиту може свідчити, зокрема такий 

показник, як середня вартість одного завдання з обов’язкового аудиту в порівнянні з 

середньою вартістю інших завдань з надання впевненості. Про недостатній рівень 

професійних компетенцій окремих САД, свідчить незадовільні результати зовнішніх 

перевірок АПУ системи контролю якості та кількість дисциплінарних стягнень 

застосованих до САД. Аналіз типових помилок, які були виявлені під час зовнішніх 

перевірок системи контролю якості виконання завдань з аудиту [4], свідчить, що в 

основному порушення, які були допущені САД, стосуються недотримання вимог 

законодавчих та нормативних актів, які регулюють аудиторську діяльність, що 

призвело до необґрунтованого вибору форми аудиторської думки у звіті незалежного 

аудитора, а також спричинило порушення нормативних вимог щодо структури та 

змісту звіту.  

Із відібраних для аналізу Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України 57-ми комплектів фінансової звітності суб’єктів господарювання та 

звітів незалежного аудитора, визнано такими, що відповідають нормативним актам 

лише 3 комплекти фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ, і 24 звіти 

незалежного аудитора. Основними порушеннями є необґрунтована підстава для 

висловлення думки аудитора – висловлена безумовно – позитивна думка за наявності 

суттєвих невідповідностей у фінансовій звітності [136]. 

Зазначене викликає стурбованість щодо якості виконання завдань з аудиту серед 

регуляторів, користувачів аудиторських послуг, державних органів, а також 

аудиторів, які зацікавлені у розвитку та підвищені престижу аудиторської професії в 

суспільстві. 

У 2014 році Україна, уклавши Угоду про асоціацію з ЄС, взяла на себе 

зобов’язання гармонізувати законодавство, в частині регулювання аудиторської 

діяльності з директивами Євросоюзу 2006/43/ЄС, 2013/34/ЄС, 2014/56/ЄС протягом 

трьох років. На виконання Угоди, Верховною радою України було прийнято Закон 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/TITLE_V.pdf
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України №2258-VIII від 21.12.2017 року «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (надалі Закон), який вступив в дію 01 жовтня 2018 року.  

Норми даного Закону визначають правові засади аудиту фінансової звітності, 

провадження аудиторської діяльності в Україні та регулюють відносини, що 

виникають при її провадженні [125]. Ключовим аспектом реформи аудиторської 

діяльності в Україні є виокремлення особливостей проведення обов’язкового аудиту 

підприємств, що становлять суспільний інтерес та створення Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю, який складається з Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. Завданням Органу 

суспільного нагляду є контроль за допуском аудиторів до професії та за якістю їхньої 

роботи, особливо, стосовно підприємств, які становлять суспільний інтерес. Отже, 

основною метою Закону є суттєве підвищення якості виконання завдань з аудиту 

фінансової звітності та забезпечення на цій основі довіри до аудійованої фінансової 

звітності з боку усіх її користувачів, починаючи з власників та регуляторів і 

закінчуючи громадськістю. 

Для забезпечення якості аудиту, нормами Закону посилено вимоги щодо: 

– внутрішньої організації САД, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності, зокрема аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

мають право проводити виключно ті аудиторські компанії, які відповідають 

принаймні таким критеріям: мінімум п'ять сертифікованих аудиторів у штаті та не 

менше десяти осіб — штатних працівників, які залучаються до виконання завдань, 

двоє з яких мають додаткову професійну сертифікацію, що підтверджує високий 

рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності; 

– винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

– незалежності аудиторів, а саме передбачено обов'язкову ротацію аудиторів, 

обов'язкове професійне страхування перед третіми особами, щорічне звітування у 

формі звіту про прозорість; 

– аудиторського звіту за результатами аудиту підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 
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Окрім того, переглянуто систему дисциплінарних заходів за вчинення 

аудиторами та САД професійного проступку. Нормативно закріплено професійне 

самоврядування аудиторів, завданнями якого є об’єднання на професійній основі 

зусиль аудиторів для виконання, покладених на них Законом, обов’язків, 

забезпечення соціальних прав аудиторів, сприяння підвищенню їх професійного 

рівня, з метою забезпечення якості аудиторських послуг. Реалізацію завдань 

професійного самоврядування аудиторської діяльності покладено на АПУ. 

Обов’язком АПУ є ведення Реєстру аудиторів та САД. Реєстр є публічним, 

оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб- 

сторінці АПУ [135]. Реєстр містить такі розділи: 

– аудитори; 

– суб’єкти аудиторської діяльності; 

– суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності; 

– суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Відповідно до розділів Реєстру, фактично, всі САД розділені на дві категорії: ті, 

що мають право проводити обов'язковий аудит, з урахуванням положень Закону, та 

інші, які працюють у сегменті ініціативного аудиту, супутніх, інформаційно-

консультаційних послуг та консалтингу. 

Більшість норм Закону стосуються саме дотримання правових засад проведення 

обов’язкового аудиту та аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, але при цьому не  містять завершених правових механізмів в сфері 

організації процесу аудиту, недостатнім є визначення основних понятійних категорій, 

що значно ускладнює застосування теорії у практиці аудиту, спричиняє ризики 

висловлення аудитором необґрунтованої думки щодо фінансової звітності, яка була 

об’єктом аудиту, а також знижує інформативність звіту незалежного аудитора для 

його користувачів. 

Аудит фінансової звітності, відповідно до норм Закону, це – аудиторська послуга  
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з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та / або 

консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного 

суб’єкта господарювання, або іншого суб`єкта, який подає фінансову звітність та 

консолідовану звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про 

її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим 

вимогам [125]. 

За текстом МСА поняття «аудит» трактується, як аудит фінансової звітності, 

проведений відповідно до МСА [101]. 

Відповідно до Міжнародної концептуальної основи завдань з надання 

впевненості, аудит є завданням з надання впевненості, цілями якого є формування та 

висловлення думки практикуючого фахівця (аудитора) щодо фінансової звітності, яка 

базується на достатності зібраних прийнятних доказах, з метою підвищення ступеня 

довіри визначених користувачів до такої звітності [56]. 

 В Господарському кодексі України в параграфі аудит розглядається два види 

аудиту – аудит фінансової звітності і державний фінансовий аудит. Визначення 

поняття «аудит фінансової звітності», в даному законодавчому акті, тотожне 

визначенню, яке подано в Законі України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». Завданням державного фінансового аудиту є здійснення 

перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного 

використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 

правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності. 

Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит можуть проводитися за 

ініціативою суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом 

(обов’язковий аудит) [39]. Отже, основними цілями аудиту фінансової звітності і 

державного фінансового аудиту, є встановлення достовірності фінансової звітності 

суб’єкта господарювання.  

Узагальнюючи викладене, є доцільним під поняттям «аудит» розуміти 

виконання завдання з аудиту фінансової звітності з метою надання впевненості її 
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користувачам шляхом висловлення думки аудитора, щодо її достовірності в усіх 

суттєвих аспектах. 

Отже, результатом виконання завдання з аудиту, відповідно до вимог 

законодавчих та нормативних актів, є висловлена незалежна думка аудитора щодо 

фінансової звітності суб’єкта господарювання, яка була об’єктом аудиту. Проте, 

визначення дефініції «думка аудитора» в, зазначених джерелах, відсутнє. Нормами 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» лише 

передбачено, що за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої 

фінансової звітності), відповідно до міжнародних стандартів аудиту, складається 

документ, який має назву аудиторський звіт. Відповідно до МСА підсумковим 

документом за результатами аудиту є звіт незалежного аудитора. 

Доречно звернути увагу на той факт, що тривалий час в Україні підсумковий 

документ аудиту мав назву – аудиторський висновок. Більшість робіт вітчизняних 

вчених, серед яких роботи: М. Білухи [16], A. Бодюк [21], В. Бондаря [24], Н. Дорош 

[57], О. Петрик [114], Н. Проскуріної [128], О. Редько [134], К. Сурніної [151], 

Б.Усача [158] присвяченні питанням методології та організації аудиторської 

діяльності та окремих частин процесу аудиту. В своїх  працях зазначені вчені 

недостатньо приділяють уваги дослідженню процесу формування незалежної думки 

аудитора та складання звіту незалежного аудитора, як підсумкового документа. Щоб 

уникнути розбіжностей в тлумаченні значень уживаних слів, є доцільним провести 

аналіз дефініцій таких як, «аудиторський висновок», аудиторський звіт», «звіт 

незалежного аудитора», «думка аудитора». 

«Висновок аудитора» і «думка аудитора» на англійську мову перекладаються 

одним виразом «auditopinion», а «Звіт» - «report». Даний термін має множинне 

тлумачення в англійській мові, зокрема «звіт», «повідомлення», «доповідь» [71, с. 21, 

22, 187]. Співвідношення понять «думка аудитора», «аудиторський висновок», 

«аудиторських звіт», «звіт незалежного аудитора», у зв’язку з неврегулюваністю на 

законодавчому рівні, призводило до неправильного їх застосування в аудиторській 

практиці, про що зазначає О. Ю. Редько у своїй статті, яка була опублікована у 

фаховому журналі «Бухгалтерський облік та аудит» [132]. Автор також розкриває 
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актуальні проблеми сучасної аудиторської практики та протиріччя перекладу 

стандартів аудиту, зокрема зміну назви «аудиторський висновок» на «аудиторський 

звіт». 

На підставі аналізу регламентів аудиту різних редакцій, розглянуто, як 

відбувалась зміна назви підсумкового документа аудитора в Україні (табл.1.3).  

Таблиця 1.3 

Назва підсумкового документа аудитора при аудиті фінансової звітності 

відповідно до стандартів аудиту різних редакцій в Україні 

Стандарти аудиту Назва підсумкового документа 

аудитора 

1 2 

Національні нормативи аудиту (затв. ріш АПУ № 73 від 18.12. 

1998) [104] 
Аудиторський висновок 

Міжнародні стандарти аудиту та положення з міжнародної 

практики аудиту (видання 2003 р) [1] Аудиторський висновок 

Міжнародні стандарти аудиту, надання  

впевненості та етики (видання 2007 р) [95] 
Висновок незалежного аудитора 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 р) [96] 
Звіт незалежного аудитора 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014, 2015, 

2016 -2017 рр) [98, 99, 101]. 
Звіт незалежного аудитора 

Джерело: узагальнено автором за [1, 95, 96, 98, 99, 101, 104] 

Таким чином, починаючи з 2010 року і до чинної редакції МСА 2016-2017 рр., 

підсумковий документ аудитора з виконання завдання з аудиту має назву «Звіт 

незалежного аудитора». 

Результати дослідження визначення понять «аудиторський висновок», 

«аудиторський звіт» у довідкових джерелах наведено в табл.1.4. 

Єдність думки авторів довідникових джерел щодо аудиторського висновку 

(звіту) полягає в тому, що, за представленими ними визначеннями, і висновок і звіт є 

документом, який складений за результатами аудиту. Отже, зміна назви документа з 

«аудиторський висновок» на «аудиторський звіт» не змінює загального його 

призначення та надає можливість однозначно інтерпретувати його для користувачів, 

як підсумковий документ  складений за  результатами  виконання завдання з аудиту. 



34 
 

  

З точки зору практичної діяльності аудиторський висновок, аудиторський звіт і є 

звітом незалежного аудитора, в якому висловлюється думка аудитора щодо 

фінансової звітності.  

Таблиця 1.4 

Аналіз визначення понять «аудиторський висновок», «аудиторський звіт» у 

довідникових джерелах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторский словарь/ под ред 

В.Я. Соколова [11, с.8, 101]. +    +  + +  

Малый бухгалтерский словарь/ 

под ред. А.Н. Азрилияна [86, 

с.8,41] 
+   + + +  +  

Бухгалтерський словник /за ред 

проф.Ф.Ф. Бутинця [28,с, 16] 
+    +     

Верига Ю.А . Термінологічний 

українсько-російсько- 

англійський словник [34, с.14, 

15] 

+  +  +    + 

Пантелєєв В. Словник 

бухгалтера та аудитора [112, 

с.20] 

+ +   +    + 

Джерело: узагальнено автором на основі [11, 28, 34, 86, 112]. 

Окремі суперечності між обсягом понять «аудиторський висновок», 

«аудиторський звіт» та «звіт незалежного аудитора» мають місце у Законі України 

«Про аудиторську діяльність», Законі України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Міжнародній концептуальній основі завдань з надання 

впевненості та в чинній редакції МСА (табл.1.5).  

Назва підсумкового документа аудитора, починаючи з 1998 року і до видання 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг 2010 року декілька разів змінювалось, зміни ж до 

Закону України «Про аудиторську діяльність» внесені не були, що і спричинило 
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розбіжності в назві підсумкового документа аудитора та обсязі досліджуваних 

понять. 

Таблиця 1.5 

Визначення понять «аудиторський висновок», «аудиторський звіт» у 

нормативних та законодавчих джерелах 

№ Назва нормативного 

документа 

Визначення 

1 2 3 

1 Міжнародна 

концептуальна основа 

завдань з надання 

впевненості [56, с. 109]. 

На основі отриманих доказів, практикуючий фахівець формує 

висновок та надає письмовий звіт, який містить чітке викладення 

цього висновку щодо впевненості стосовно інформації з предмету 

завдання. 

2 Міжнародні стандарти 

аудиту [101, с.175]. 
Аудитор повинен сформулювати думку щодо фінансової звітності 

виходячи з оцінювання висновків на основі отриманих 

аудиторських доказів; та чітко висловити таку думку у 

письмовому звіті. 

3 Закону України «Про 

аудиторську діяльність» 

[126]. 

Аудиторський висновок – це офіційний документ, засвідчений 

підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який 

складається у встановленому порядку за який складається у 

встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить 

в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і 

відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам бухгалтерського обліку фінансово – господарської 

діяльності. 

4 Закону України «Про 

аудит фінансової 

звітності та 

аудиторську 

діяльність» [125]. 

Аудиторський звіт – документ, підготовлений суб’єктом 

аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової 

звітності (консолідованої звітності) відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону, який 

передбачає надання впевненості користувачам шляхом 

висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в 

усіх суттєвих аспектах фінансової звітності вимогам 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим 

вимогам . 

Джерело: узагальнено автором за [56, 101, 126, 125]  

З прийняттям Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», відбулося закріплення назви підсумкового документа аудитора 

«Аудиторський звіт» на законодавчому рівні, що знову спричинило відмінності в 

назві документа, передбаченою МСА. Оскільки, аудиторський звіт та звіт 

незалежного аудитора є підсумковим документом, складеним за результатами аудиту, 
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який містить думку незалежного аудитора щодо фінансової звітності, є доцільним 

вважати дані поняття синонімами. 

Більшість користувачів фінансової звітності закликали до того, що звіт 

незалежного аудитора повинен бути більш інформативним та актуальним. Мають 

місце різні підходи щодо стандартизованого формулювання аудиторської думки, саме 

тому сформувалася потреба у звітах аудитора, які будуть більш інформаційними та 

враховувати індивідуальні особливості кожного користувача.  

Дані питання були враховані Комітетом з міжнародних стандартів аудиту і 

підтвердження достовірності інформації (IAASB) і, відповідно, переглянуті 

стандарти аудиту, які мають відношення до звіту незалежного аудитора та 

формування думки аудитора у редакції 2015 року. Відповідно до МСА 700 

(переглянутого), який набрав чинності з 15 грудня 2016 року, а для вітчизняних 

аудиторів з 1 червня 2017 року та є чинним сьогодні, суттєво змінилася структура та 

інформаційне наповнення звіту незалежного аудитора, в порівнянні з МСА 700 в 

редакції 2014 року. 

Норми Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» не виставляють вимог до структури звіту, але разом вони містять вимоги 

до інформації, яка є обов’язковою для розкриття аудитором. Зміст такої інформації 

не повністю узгоджуються зі змістом інформації, яка передбачена МСА 700 редакції 

2016 – 2017 років. Також, вимогою Закону є розкриття в аудиторському звіті, за 

результатами обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

додаткової інформації, яка повинна містити:  

– найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на 

проведення обов’язкового аудиту; 

– дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість 

виконання завдання без перерв, з урахуванням продовження повноважень, які мали 

місце та повторних призначень; 

– аудиторські оцінки та опис ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у 

фінансовій звітності, стислий опис вжитих аудитором заходів для врегулювання 

виявлених ризиків та основні застереження щодо таких ризиків; 
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– пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, 

зокрема, пов’язаних з шахрайством; 

– підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для 

аудиторського комітету; 

–твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про 

незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від 

юридичної особи при проведенні аудиту; 

– інформацію про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності 

юридичній особі або контрольованій нею суб’єктам господарювання послуги, крім 

послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або фінансовій 

звітності; 

– пояснення щодо обсягу аудиту та властивих аудиту обмежень [125].  

Зазначеним зумовлена потреба в дослідженні відмінностей між складовими звіту 

незалежного аудитора за МСА 700 в редакції 2014 року, МСА 700 в редакції 2016 – 

2017 років та аудиторського звіту в контексті вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Порівняльний аналіз наведено в 

Додатку А.  

За результатами порівняльного аналізу структури звіту незалежного аудитора за 

МСА 700 в редакції 2014 року і чинного МСА 700, сформовано висновок про те, що 

основними нововведеннями є відповідальність аудитора щодо повідомлення в 

аудиторському звіті користувачів фінансової звітності про ключові питання аудиту, 

розкривати додаткову інформацію стосовно безперервності діяльності суб’єкта 

господарювання. Більш змістовною та об’ємною є інформація щодо відповідальності 

аудитора, яка включається у текст самого звіту, або наводиться у додатку до цього 

звіту.  

Порівняльний аналіз інформації, яка є обов’язковою для розкриття в звіті 

відповідно до МСА 700 та вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» свідчить, що зміст інформації, яка передбачена Законом не 

повністю узгоджуються зі змістом інформації, яка передбачена МСА 700. При цьому 

Законом передбачено, що аудиторський звіт повинен бути підготовлений відповідно 
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до вимог положень МСА та вимог Закону. Тому, узгодження структури і змісту Звіту 

незалежного аудитора і закріплення їх на законодавчому рівні, значно полегшило б 

практику аудиту в частині підготовки та складання звіту незалежного аудитора. Щодо 

додаткової інформації, розкриття якої вимагється нормами Закону, то таку 

інформацію доцільно включати до розділу « Звіт щодо вимог інших законодавчих та 

нормативних актів», який повинен йти після розділу під заголовком « Звіт щодо 

аудиту фінансової звітності» [101].  

Таким чином, звіт незалежного аудитора, відповідно до чинного набору 

стандартів аудиту та вимог законодавства, окрім думки аудитора щодо фінансової 

звітності, повинен містити інформацію, яка буде актуальною та враховувати 

індивідуальні особливості кожного суб’єкта господарювання, що в свою чергу 

збільшить ступінь довіри користувачів до фінансової звітності, яка була об’єктом 

аудиту. 

Досягнення основної мети аудиту – підвищення рівня довіри, визначених 

користувачів, до фінансової звітності, відбувається через висловлення незалежної 

думки аудитора про те, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах, 

відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 

У редакціях МСА, які були чинними до 2010 року, зазначено, що «…метою 

аудиторської перевірки фінансових звітів є надання аудиторові можливості 

висловити думку про те, чи складені фінансові звіти (у всіх суттєвих аспектах) 

відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності» [95, с.139]. 

Починаючи з МСА редакції 2010 року в положеннях МСА 700 чітко прописані цілі 

аудитора: 

– сформулювати думку про фінансову звітність, виходячи з оцінки висновків, на 

основі отриманих аудиторських доказів; 

– чітко висловити таку думку в письмовому звіті, який описує основу для 

висловлення цієї думки [99, с.710]. 

Об'єктивна необхідність в отриманні достовірних звітних даних, які розкривають 

характер і результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, 

зумовила підвищений інтерес користувачів до терміну «думка аудитора». Зазначене 
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обґрунтовано тим, що саме незалежна думка аудитора відноситься до показника 

оцінки достовірності фінансової звітності та визначає ступінь довіри до неї 

користувачів [179]. Будучи безперечною і незмінною першоосновою аудиторського 

звіту в професійному лексиконі фахівців поняття «думка аудитора» закріпилась лише 

до кінця XX ст. [7]. Однак, незважаючи на явну тенденцію до вдосконалення 

законодавчих та нормативних аспектів аудиту і численні дослідження вчених, 

рішення аудитора про вибір форми аудиторської думки до сих пір практично не 

формалізоване і залишається малозрозумілим для зацікавлених осіб. 

Загальнонаукове значення поняття «думка аудитора» трактується у 

філософському словнику як «…одне з найважливіших проявів суспільної та 

індивідуальної свідомості, сукупність пов'язаних між собою суджень, що містять в 

собі приховане або явне ставлення, оцінку будь-яких явищ, процесів, подій і фактів 

дійсності» [159]. А оскільки, думка виникає в повсякденні на перетині істини та 

омани, вона не може бути завжди однозначною. 

З самого початку регулювання аудиторської діяльності серед вчених ведуться 

дискусії стосовно дефініції «думка аудитора». При цьому погляди вчених дещо 

різняться. Вчені, серед яких: А. Аренс, Дж. Лоббек [7], Л. Ш. Лозовский, 

М. В. Мельник, М. Е. Грачева[143], Я. В. Соколов і Т. О. Терентьєва [146], вважають, 

що думкою аудитора є офіційний висновок аудитора про якість перевіреної 

бухгалтерської звітності, зазначений у звіті аудитора.  

Н. Г. Сичова, B. В. Ильїна [157] під даним поняттям мають на увазі точку зору 

аудитора, яка ґрунтується на його знаннях, кваліфікації та досвіді роботи, що служить 

підставою для прийняття суб'єктивних рішень у разі, коли однозначне рішення 

неможливе.  

Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейллі, М. Б. Хирш [50], Т. А. Бітюкова. 

В. А. Піскунов, В. А. Єрофеєва [60] під думкою аудитора розуміють судження 

винесене за результатами аудиторської перевірки. Е. Л. Сквирська та Л. Шнейдман 

доводять: «Професійне судження – це думка, висновок певної особи, що є підставою 

для прийняття ним рішення в умовах невизначеності» [142, 168]. Отже, вчені 

вважають, що професійне судження є синонімом професійної думки аудитора. 
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Уточнене визначення даного терміну у вузькому і широкому сенсах надає 

Л. А Юдінцева. За визначенням автора, у вузькому сенсі думка аудитора, це: «… 

узагальнення та вираження аудитором свого судження про достовірність 

бухгалтерської (фінансової) звітності…», у широкому сенсі: «… думка аудитора є 

індивідуальною формою мислення з приводу достовірності бухгалтерської 

(фінансової) звітності, заснована на його професійному судженні і досвіді» [170]. 

Таким чином, представлені науковцями тлумачення поняття «думки аудитора», 

однозначно, вказують на умови нормативної невизначеності його формування. За 

результатами аналізу визначення сутності даного поняття в наукових джерелах, 

уточнено сутність комплексного поняття «думка аудитора», а саме: за формою – це 

результат роботи аудитора, представлений у вигляді звіту незалежного аудитора як 

офіційного документа, що має певну юридичну силу; за змістом – це професійне 

судження аудитора щодо достовірності фінансової звітності суб’єкта 

господарювання, яке ґрунтується на професійних компетенціях. 

Звичайно, закріплення поняття «думка аудитора» в законодавчих та 

нормативних актах, значно полегшило б розуміння реального процесу аудиту та 

оцінки роботи аудитора. Наявна обмеженість зазначеної інформації в теорії аудиту 

відноситься до переліку проблематичних, оскільки практика процесу вибору форми 

аудиторської думки виявляє невирішені питання і суперечності щодо коректності її 

висловлення у звіті незалежного аудитора [179]. 

 Відповідно до сучасної редакції МСА думка аудитора щодо фінансової звітності 

суб’єкта господарювання формується з оцінювання проміжних висновків на основі 

зібраних аудиторських доказів з застосуванням професійного судження. Під сутністю 

поняття «проміжний висновок» слід розуміти професійне судження аудитора щодо  

окремого предмета дослідження ( локальне судження) сформульоване у аудиторській 

документації. 

 В Глосарії термінів МСА наведено перелік дефініцій, при визначені яких 

застосуванню професійного судження відводиться головна роль. У МСА редакції 

2014 року посилання на застосування судження аудитора зазначено у 8 дефініціях: 

викривлення; всеохоплюючий; значний ризик; значущість; критерії; незалежність; 
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параграф з інших питань; пояснювальний параграф [98]. В МСА редакцій 2015 –2017 

років посилання на судження аудитора видалено з дефініції «критерії» [99, 101] (рис. 

1.1). 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Застосування судження аудитора у контексті глосарію термінів МСА 

Джерело: узагальнено автором на основі [101, с.25-49]. 

Н.М. Проскуріна у своїй монографії [128, с.45] зазначає, що визначальну майже 

концептуальну роль у тлумаченні професійного судження аудитора відіграє МСА 200 

«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту». В діючій редакції зазначеного МСА основна вимога 

застосування професійного судження викладена так: «…аудитор повинен 

застосовувати професійне судження під час планування та виконання аудиту 

фінансової звітності» [101, с.103]. 

Зазначене, зумовлює потребу дослідження дефініцій «професійне судження», 

«судження», «судження аудитора» в українських та зарубіжних науково-

довідникових джерелах (табл. 1.6). 

З проведеного дослідження науково-довідникових джерел, можна дійти 

висновку, що визначення самого поняття «професійне судження аудитора» у таких 

джерелах в Україні відсутнє. Визначення терміну «судження професійне аудитора», 

яке запропоноване в російських джерелах, відрізняється від визначення, яке подане у 

Глосарії термінів МСА, за самою суттю підходу, оскільки, визначення «судження 

професійне аудитора» зводиться лише до точки зору або висновку [11; с. 147]. 
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Відсутнє визначення даної дефініції і в Законі України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність». Передбачена Законом вимога застосування 

судження аудитора, стосується лише двох аспектів внутрішнього контролю якості: 

– при огляді виконаного завдання з аудиту фінансової звітності рецензент має 

задокументувати усну і письмову інформацію, надану аудитором або ключовим 

партнером з аудиту, на підтвердження суттєвих суджень, а також основних 

результатів проведених аудиторських процедур і висновків, зроблених за цими 

результатами; 

– суб’єкт аудиторської діяльності і рецензент повинні документувати результати 

внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності 

включно із судженнями, на яких грунтуються ці результати [125].  

Таблиця 1.6 

Поняття «професійне судження аудитора» у науково – довідникових джерелах 

Термін Визначення Джерело 

1 2 3 

Професійне 

судження 

Застосування необхідних навичок, знань і досвіду в 

контексті вимог стандартів аудиту, бухгалтерського 

обліку та професійної етики при прийнятті обґрунтованих 

рішень щодо плану дій, які є прийнятними за обставин 

завдання з аудиту. 

Глосарій термінів, МСА 

[101, с.51]. 

Судження Думка про що-небудь, погляд на що-небудь; виклад своїх 

думок, поглядів (с.839). 

Сучасний тлумачний 

словник української мови 

[153]. 

Судження 

аудитора 

професійне 

Точка зору аудитора, заснована на його знаннях, 

кваліфікації та досвіді роботи, яка служить підставою для 

прийняття ним суб’єктивних рішень в обставинах, коли 

однозначно визначити порядок його дій не 

представляється можливим. 

Л.Ш.Лозовский. Словарь 

аудитора и бухгалтера 

[144]. 

Судження 

професійне 

аудитора 

Заключний висновок, що приймається щодо професійних 

проблем, які не мають стандартного рішення. 

В.Я. Соколов. 

Аудиторский словарь [11]. 

Джерело: узагальнено автором на основі [11, 101, 144, 153].  

Відсутність законодавчих та нормативних актів, які б містили чіткі роз'яснення 

та уточнення поняття «професійне судження аудитора», з урахуванням якого 

формуються проміжні висновки та думка аудитора щодо фінансової звітності, значно 

підвищує рівень впливу суб'єктивних чинників на результат аудиту.  
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Наявна неоднозначність визначення даного поняття у положеннях МСА в 

порівнянні з визначеннями запропонованими окремими науковцями. 

Російський вчений П.П. Баранов [13, с.78] розглядає судження аудитора, як  

наукову категорію, яка, у всіх різноманіттях, відображає відношення тих хто склав 

фінансову звітність, користувачів і аудиторів фінансової звітності економічного 

суб’єкта з приводу достовірності поданої в ній інформації . 

Л.А. Юдинцева стверджує, що від професіоналізму аудитора залежить якість 

його роботи, а саме: «…думка аудитора представляє собою індивідуальну форму 

мислення стосовно достовірності фінансової звітності, яка ґрунтується на 

професійному судженні та досвіді» [170, с 43].Отже, на думку автора, основою 

підставою для висловлення думки аудитора є його професійне судження про 

достовірність даних фінансової звітності, яке дозволяє користувачам зробити 

висновки про результати господарської діяльності, фінансовий та майновий стан 

суб’єкта господарювання і на їх підставі прийняти обґрунтовані рішення. 

Визначення дефініції «професійне судження аудитора» запропонувала І. М. 

Пожарицька [121, с.77]. Вчений розглядає дану дефініцію як процес застосування 

професійних компетентнісних характеристик при вирішенні завдань з аудиту в 

умовах невизначеності для формулювання думки аудитора щодо професійних 

питань. 

На основі аналізу дефініції «професійне судження аудитора» в нормативно – 

довідникових джерелах та сформованого вченими, виділено ключові складові, на 

яких базується поняття, що досліджувалось: 

– наукова категорія; 

– знання, досвід, компетенції;  

– тристоронні відносини; 

– факти господарського життя; 

– думка аудитора щодо фінансової звітності; 

– умови невизначеності. 

З урахуванням вищенаведених складових сформовано узагальнене визначення 

поняття «професійне судження аудитора» – як наукової категорії, в основу якої 
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покладено мислення аудитора як людини, що є результатом і узагальненням пізнання; 

відображає тристоронні відносини між аудитором, відповідальною стороною за 

складання фінансової звітності та певними користувачами; сформоване на основі 

професійних компетенцій фахівця в умовах невизначеності щодо фактів 

господарського життя; є основною для формування незалежної думки щодо 

відповідності фінансової звітності застосовній концептуальній основі фінансового 

звітування [179]. 

Запровадження запропонованого визначення сприятиме поглибленню наукового 

забезпечення аудиторської практики та зниження інформаційного ризику 

користувачів результатів аудиту. 

Діяльність практикуючого аудитора здійснюється в умовах невизначеності, коли 

економічні ситуації створюють ризик прийняття аудитором помилкових рішень та 

непередбачуваність майбутніх подій. Тому від професійного судження аудитора і тих 

рішень, які приймаються ним у процесі аудиту, в повній мірі залежить ефективність 

виконання аудиторських процедур, якість отриманих доказів та обґрунтованість 

сформованої думки щодо фінансової звітності. 

Досягнення в області дослідження проблеми формування професійного 

судження в аудиті демонструють зарубіжні вчені, серед яких: Р. Адамс [2], А. Аренс, 

Дж. Лоббек [7], С. Ф. Біггс, Т. Мок [173], Д. Р. Боцман, Д. Робертсон [174], 

Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейллі, М. Б. Хирш [50], Р. Ліббі, Д. М. Федерік 

[180] Н. Енг, К. Тротман, У. Тан, [184]. Окремі питання професійного судження 

аудитора стали предметом дослідження в роботах російських вчених М.А. Азарської 

[3], П.П. Баранова [13; 14; 15], Є.М. Гутцайт [42], Т. А. Демидової [48], 

Б.Д. Дивинського [51], С.В. Панкової, Є.В. Саталкиної [111], Т.В. Синициної, 

А.А. Шапошникова [141]. Серед вітчизняних вчених вперше питання щодо 

застосування професійного судження аудитора та його структури, порушив О.Ю. 

Редько [134]. Н.М. Проскуріна у монографії «Процедурне забезпечення аудиту. 

Теорія та практика» висвітлила основні зміни у стандартах аудиту щодо професійного 

судження [128, с.45]. Концепцію професійного судження аудитора на сучасному етапі 
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розвитку аудиторської діяльності запропонувала І. М. Пожарицька у 

монографії «Професійне судження в аудиті: теорія і практика» [122, с.82]. 

Відповідно, до чинних МСА редакції 2016 – 2017 рр., всі принципові для 

аудитора рішення є прерогативою реалізації його професійного судження. МСА 200 

містить вимоги до професійного судження аудитора. Узагальнення таких вимог 

наведено в Додатку Б. 

Суттєвий вплив на формування професійного судження аудитора мають ряд 

чинників, які пов’язанні з професійною діяльністю, зокрема: 

– професійні компетенції аудитора;  

–  професійний скептицизм, який необхідний для критичної оцінки аудиторських 

доказів; 

–  контекстні умови завдання, які залежать від виду завдання –  аудит фінансової 

звітності, огляд історичної чи проміжної фінансової інформації, інші завдання з 

надання впевненості (рис. 1.2). 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Чинники, які впливають на професійне судження аудитора 

Джерело: узагальнено автором на основі [101]).  

Положеннями МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової 

звітності» передбачено обов’язок аудитора зазначати інформацію у звіті незалежного 

аудитора про те, що під час проведення аудиту, він використовує професійне 

судження та дотримується професійного скептицизму протягом усього завдання з 

аудиту [101]. Окремі вимоги щодо застосування професійного судження у процесі 

виконання завдання з аудиту передбачено положеннями МСА 200, а саме, аудитор 

повинен застосовувати професійне судження при вирішені питань з аудиту щодо: 

– рівня суттєвості та аудиторського ризику; 

– характеру, часу та обсягу аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів; 

Професійні компетенції 

аудитора 

Професійний скептицизм 

аудитора 

Контекстні умови завдання 

Професійне судження аудитора 



46 
 

  

– достатності та прийнятності отриманих аудиторських доказів та чи потрібно  

зробити більше для досягнення цілей МСА; 

– оцінки суджень управлінського персоналу щодо застосування концептуальної 

основи складання та подання фінансової звітності; 

– формування проміжних висновків щодо предметів дослідження, які 

ґрунтуються на отриманих аудиторських доказах.  

За результатами дослідження змісту положень МСА: 210, 260, 315, 320, 450, 500, 

700, 701, уточнено перелік рішень, у процесі прийняття яких зумовлена потреба 

застосування професійного судження. Такими рішеннями є рішення щодо : 

– прийняття завдання з аудиту; 

– рівня суттєвості та аудиторського ризику; 

– характеру та обсягу аудиторських процедур; 

– аудиторської вибірки; 

– оцінки суджень управлінського персоналу; 

– оцінки аудиторських доказів та формування проміжних висновків; 

– аналітичних процедур; 

– повідомлення інформації, тим кого наділено найвищими повноваженнями; 

– суттєвості та всеохопності невиправлених викривлень; 

– ключових питань з аудиту; 

– форми думки аудитора щодо фінансової звітності. 

Професійне судження містить спірні якісні характеристики. Будучи частиною 

професійної діяльності, воно вибудовує рішення конкретних питань виходячи із 

наявних понять та професійних компетенцій аудитора (рис. 1.3). 

Об’єктом аудиту є фінансова звітність суб’єкта господарювання. Під об’єктом 

дослідження розуміється те явище (процес), що створює проблемну ситуацію, яка 

підлягає дослідженню, і існує незалежно від дослідника. Основною відмінністю 

предмета дослідження від об’єкта досліджень є те, що предмет дослідження є 

частиною об’єкта дослідження. Тобто під предметом дослідження розуміються 

значущі, з теоретичної або практичної точки зору, властивості, особливості або 

сторони об’єкта. В кожному об’єкті дослідження може бути декілька предметів 
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дослідження та концентрація дослідника на одному з них означає, що інші предмети 

дослідження залишаються осторонь від інтересів дослідника. Аудит фінансової 

звітності є безперервним аудиторським процесом, що складається із предметів 

дослідження, які є невід’ємною частиною досліджуваного об’єкта. До таких 

предметів належать: релевантна інформація замовника, твердження управлінського 

персоналу щодо класів та операцій, залишків на рахунках, розкриття та подання 

інформації; система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; відповідність 

законодавчим вимогам і т. д.  Всі предмети, які підлягають дослідженню аудитором, 

одночасно виступають і предметами, стосовно яких аудитор формує окреме локальне 

судження та фіксує його в робочих документах у вигляді проміжних висновків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Рішення, у процесі прийняття яких, зумовлена потреба застосування 

професійного судження. Джерело: розроблено автором, з урахуванням [101]. 

Для того, щоб систематизувати уявлення про судження та ідентифікувати вид 

судження з метою застосування теорії у практиці аудиту, необхідна класифікація 

професійних суджень аудитора. Першим таку класифікацію провів російський вчений 

П.П. Баранов [13]. Вчений виділив три основні ознаки класифікації: етап аудиторської 

перевірки, на якому відбувається формування професійного судження; 

функціональний характер професійного судження; конкретний предмет 

професійного судження. І.М. Пожарицька з урахуванням Концептуальної основи 
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завдання з надання впевненості удосконалила класифікацію видів судження аудитора 

щодо професійних питань та збільшила кількість ознак судження в аудиті з трьох до 

семи: суб’єкти аудиторського судження; судження щодо виду завдання; судження 

щодо рівня впевненості; судження на стадії процесу аудиту; судження щодо рівня 

тверджень управлінського персоналу; судження щодо конкретного предмету; 

судження на рівні агрегації (проміжне судження, кінцеве судження [122, с.45]. 

З урахуванням класифікації професійних суджень аудитора, запропонованої І.М. 

Пожарицькою, положень МСА та наукової літератури, систематизовано питання, які 

вимагають застосування професійного судження в процесі виконання завдання з 

аудиту. Систематизацію здійснено за наступними ознаками судження: вид завдання; 

рівень впевненості; процес виконання завдання з аудиту;  конкретні питання та 

предмети аудиту (рис. 1.4) 

Представлений на рис.1.4 перелік питань, вирішення яких потребує застосування 

професійного судження аудитора, ще раз доводить, що професійне судження 

аудитора є невід’ємною складовою всього процесу виконання завдання з аудиту та 

результатом його роботи.  

За результатами проведеного дослідження застосування професійного судження 

у процесі виконання завдання з аудиту, встановлено доцільність узагальнення 

результатів локальних суджень по окремих складових процесу, які здійснюються 

аудитором протягом всього процесу виконання завдання, для формування 

професійного судження аудитора, з метою висловлення незалежної думки щодо 

фінансової звітності. Звідси, є можливим висновок про те, що професійне судження 

аудитора щодо вибору форми аудиторської думки, для відображення у звіті 

незалежного аудитора, є основним у його застосуванні, що має місце прояву 

кумулятивного ефекту локальних суджень аудитора. 

Основною метою виконання завдання з аудиту, яка визначає його загальні цілі, є 

підвищення рівня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. 

Загальними цілями аудиту в контексті вимог МСА, є: отримати достатню впевненість 

у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства чи помилки, надаючи в такий спосіб аудитору можливість висловити 
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думку, чи складена фінансово звітність в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

застосовної концептуальної основи фінансової звітності та надати звіт про фінансову 

звітність, відповідно до результатів отриманих аудитором. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

 

Рис. 1.4. Систематизація питань, які вимагають застосування професійного 

судження в процесі аудиту. Джерело: розроблено автором з урахуванням [101, 121]. 
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наданні фірмою чи партнерами 

із завдання, відповідали 

обставинам. 

Судження щодо рівня впевненості: достатня  впевненість 

Судження в процесі виконання завдання з аудиту 

Види професійних суджень та їх застосування у процесі аудиту 
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Судження аудитора щодо конкретних питань та  предметів 

аудиту   

Аудиторська документація 
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аспектів. Чи досягнута основна ціль аудиту є питанням професійного судження 

аудитора. Таке судження має базуватися на:  

– результатах виконаних аудиторських процедур; 

– оціненому ризику суттєвого викривлення; 

– оцінці достатності та прийнятності отриманих аудиторських доказів; 

– обґрунтуванні проміжних висновків, які слугують основою для висловлення 

думки аудитора щодо фінансової звітності.  

На рис.1.5 представлено місце професійного судження аудитора у процесі оцінки 

стану досягнення загальних цілей аудиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Місце професійного судження аудитора у процесі оцінки стану 

досягнення загальних цілей аудиту Джерело: розроблено автором з урахуванням 

[101].  

Однією із вимог, які висувються до аудитора положеннями МСА, є дотримання 

протягом всього процесу виконання завдання з аудиту відповідних етичних вимог та 

професійного скептицизму. 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки, ненавмисно допущеної, як на рівні фінансової 
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Контекстні умови завдання 
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звітності, так і на рівні тверджень управлінського персоналу, є складовими процесу 

виконання завдання з аудиту.  

Ризик аудитора (аудиторський ризик) – це вірогідність того, що фінансова  

звітність суб’єкта господарювання, щодо достовірності якої висловлена думка, може 

містити невиявлені аудитором у процесі виконання завдання викривлення, які можуть 

мати суттєві наслідки у питанні достовірності фінансової звітності.  

Утримання аудиторського ризику на прийнятному рівні є одним із критеріїв 

оцінки якості виконання завдання, а належна його обґрунтованість може слугувати 

показником в оцінці професійних компетенцій аудитора, оскільки, в основі 

визначення рівня аудиторського ризику лежить його професійне судження. Від 

обґрунтованості професійного судження аудитора залежить обсяг та вибір 

ефективних аудиторських процедур, які будуть виконуватися з метою формування 

аудиторських доказів. Саме тому ідентифікація ризиків суттєвого викривлення, 

зумовлює потребу застосування професійного судження аудитора на етапах 

планування та перевірки по сутті з метою виявлення шахрайства або помилок, як на 

рівні фінансової звітності, так і на рівні тверджень управлінського персоналу. 

Процедурами ідентифікації ризиків суттєвого викривлення можуть бути, зокрема: 

– запити до управлінського персоналу стосовно: оцінки рівня ризику того, що 

фінансова звітність може мати суттєві викривлення внаслідок шахрайства; заходів 

контролю, які здійснюються для запобігання й виявлення шахрайства на 

підприємстві; виявлення конкретних випадків шахрайства; дій, що були застосовані 

на усунення недоліків контролю з метою здійснення превентивних заходів 

попередження випадків шахрайства; 

– запити технічному персоналу, який безпосередньо приймає участь у складанні 

фінансової звітності, працівникам бухгалтерської служби, юристам, головним 

спеціалістам та іншим посадовим особам суб’єкта господарювання про існування або 

підозру шахрайства, які відповідно до змісту МСА 240 «Відповідальність аудитора, 

що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», включають: 

– аналіз відповідей на запити; 

– розрахунок та аналіз нормативних відхилень фінансових показників. 
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Формування професійного судження у процесі оцінки ризику суттєвого 

викривлення схематично наведено на рис.1.6. 

Виконанні аудитором процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення, не  

забезпечують у повній мірі достатності та прийнятності аудиторських доказів для 

досягнення достатнього рівня впевненості. Тому у відповідь на оцінений ризик 

суттєвого викривлення аудитор може визначити потребу в проведенні додаткових 

аудиторських процедур по суті та/або тестів для оцінки дієвості застосовних 

суб’єктом господарювання заходів контролю [179]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Схема формування професійного судження аудитора у процесі оцінки 

ризиків суттєвого викривлення Джерело: узагальнено автором на основі [101]. 

Невід’ємною складовою процесу виконання завдання є методика аудиту, яка 

характеризується певним набором способів, методів, прийомів аудиту та 

аудиторських процедур, які виконуються у певній послідовності. Через методику 

аудиту відбувається координація і поєднання теорії та практики аудиту. Доцільно 

відмітити, що саме на етапі планування виконання завдання з аудиту, на підставі 

аналізу отриманої та опрацьованої попередньої інформації про суб’єкта 

господарювання, з урахуванням оціненого ризику суттєвого викривлення, аудитору 

необхідно здійснити вибір методики виконання завдання, яка буде узагальнювати в 

собі ефективний комплекс її елементів. Можливість такого вибору надає професійне 

судження аудитора. Заслуговує на увагу розробка комплексного підходу до вибору 

аудиторських процедур з метою досягнення конкретних цілей аудиту, запропонована 

Н.  М. Проскуріною [128]. 

Професійне судження аудитора у процесі оцінки ризику суттєвого викривлення 
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 Окрім, висновків щодо отримання достатніх та прийнятних аудиторських 

доказів, аудитор зобов’язаний надати оцінку відповідності фінансової звітності  

наступним критеріям: 

– належне посилання у фінансовій звітності на застосовну суб’єктом 

господарювання концептуальну основу фінансової звітності; 

–   належне розкриття обраних та застосовних облікових політик; 

– відповідність обраних і застосовних облікових політик застосовній 

концептуальній основі; 

–  підтвердження того, що облікові політики здійснені управлінським 

персоналом є обґрунтованими; 

–    адекватність розкриття інформації щодо суттєвих операцій і подій; 

–  підтвердження того, що інформація наведена у фінансовій звітності є 

доречною, достовірною, порівнюваною і зрозумілою; 

– наявність ознак можливої упередженості суджень управлінського персоналу; 

– достовірність подання, структура і зміст фінансової звітності; 

– термінологія, яка використана у фінансовій звітності є належною [101, с.753]. 

У процесі оцінки аудитором ідентифікованих викривлень є доцільним виконання 

окремих процедур, зокрема: 

– визначення сукупності конкретних невиправлених перекручень фінансової 

звітності, включаючи результати невиправлених перекручень, виявлених під час 

попереднього аудиту; 

– проведення аудиторської оцінки суттєвості впливу перекручень на показники 

фінансової звітності; 

– надсилання повідомлення управлінському персоналу щодо виявлення суттєвих 

викривлень фінансової звітності з вимогою внесення виправлень у фінансову 

звітність. 

Відмова управлінського персоналу суб’єкта господарювання щодо внесення 

виправлень зумовлює потребу оцінки аудитором рівня впливу ідентифікованих 

невиправлених викривлень на достовірність фінансової звітності, стосовно яких буде 
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сформовано висновок та здійснено вибір форми аудиторської думки (думка, думка із 

застереженням, негативна думка). 

Узагальнення професійних локальних суджень аудитора, на основі яких було  

сформульовано проміжні висновки аудитора, з урахуванням критеріїв оцінки 

 досягнення достатньої впевненості аудитора щодо відсутності у фінансовій звітності  

в цілому суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, використовується 

у процесі формування аудитором незалежної думки аудитора щодо фінансової 

звітності. Саме тому, обґрунтованість та документальне підтвердження зібраними 

аудиторськими доказами локальних суджень аудитора у процесі формулювання 

проміжних висновків стосовно достовірності в окремих аспектах (статтях, окремих 

складових фінансової звітності), зумовлює потребу виваженого професійного 

підходу до узагальнення результатів виконання завдання з аудиту в усіх суттєвих 

аспектах діяльності суб’єкта господарювання, які мають бути відображені у 

фінансовій звітності. Зазначеним забезпечується впевненість аудитора щодо 

відсутності у фінансовій звітності, в цілому, суттєвих викривлень у наслідок 

шахрайства або помилок. 

З метою вирішення як теоретичних, так і практичних питань формування 

обґрунтованої незалежної професійної думки аудитора щодо фінансового стану 

суб’єкта господарювання, розроблено Концептуальну модель узагальнення 

локальних суджень аудитора (прояв кумулятивного ефекту) у процесі формування 

аудиторської думки щодо фінансової звітності в цілому (рис.1.7). 

Ключовими аспектами моделі є: передумови визначення концепції, мета, яка 

передбачає орієнтацію на користувачів фінансової звітності, методичне забезпечення 

процесу виконання завдання з аудиту, практичне забезпечення узагальнення 

локальних суджень аудитора щодо суттєвих аспектів фінансової звітності, висновки 

аудитора щодо досягнення обґрунтованої впевненості, формування думки аудитора. 

Запити користувачів фінансової звітності мають різні цілі, чим обумовлюються 

їх вимоги до розкриття інформації, зокрема, в частині достовірності, релевантності, 

зрозумілості, повноти розкриття окремих аспектів діяльності суб’єкта 

господарювання.  
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Рис. 1.7. Концептуальна модель узагальнення локальних суджень аудитора у 

процесі формування думки аудитора щодо фінансової звітності.  

Джерело: розроблено автором. 

Передумова визначення концепції:  

Посилення вимог до якості аудиту, розширення переліку підприємств, які зобов’язанні 

проводити аудит фінансової звітності та оприлюднювати її разом зі звітом аудитора,  

 

Мета: 

 Підвищення рівня довіри визначених користувачів до фінансової звітності через надання 

обґрунтованої впевненості щодо відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки 
 

Методичне забезпечення процесу аудиту: 

 внутрішньофірмові стандарти виконання завдань з аудиту фінансової звітності  
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При формуванні професійного судження, враховуючи запити користувачів, 

аудитор зобов’язаний визначитися стосовно того, які помилки, викривлення, 

неналежне подання та/або розкриття інформації, не зможуть забезпечити такі запити 

і відповідним чином відобразити у звіті незалежного аудитора необхідні 

застереження [179].  

Наведені результати дослідження формування професійного судження аудитора 

у процесі аудиту окремих аспектів діяльності суб’єктів господарювання та фінансової 

звітності, надають можливість сприяти вирішенню як теоретичних, так і практичних 

питань обґрунтування незалежної професійної думки аудитора щодо фінансового 

стану суб’єкта господарювання. Відповідно, вищенаведене підвищить довіру 

користувачів фінансової звітності до показників, які у ній містяться, що забезпечить 

прийняття виважених управлінських рішень.  

Специфіка аудиторської діяльності, яка полягає у застосуванні професійного 

судження у процесі формування та висловлення незалежної думки щодо фінансової 

звітності, обумовлює використання евристичних методів аналізу інформації. 

Евристичні методи аналізу надають можливість звести до мінімуму кількість 

можливих варіантів перевірки документів і операцій, уникнути різних видів 

невизначеності і формувати певне бачення можливих (прийнятних) рішень 

поставленого завдання та їх наслідків [62,с.14], попередити й усунути негативні 

тенденції розвитку підприємства, оцінювати повноту та достовірність аудиторських 

доказів [85]. Але в той же час, застосування даних методів, може нести в собі 

приховану загрозу потрапляння до «когнітивних пасток» – помилок судження 

(cognitive biases), які можуть істотно вплинути на  професійне  судження аудитора 

при виборі форми думки щодо фінансової звітності [92]. 

Актуальність та необхідність дослідження найбільш поширених помилок 

аудиторів та перегляду застережних заходів з уникнення «когнітивних пасток» в 

розрізі етапів аудиту, піднімає криза довіри до аудиту, яка вже тривалий час, 

спостерігається на світових ринках. Найпоширенішими видами «когнітивних пасток» 

в практиці аудиту є ілюзія контролю, ефект прив’язки чи вибір нульового ризику, 

синдром першого враження або вибірковість сприйняття, упередженість ставлення, 
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помилка репрезентативності або синдром гравця, фундаментальна помилка 

репрезентативності або пост-раціоналізація досвіду, завищені позитивні очікування 

або ілюзія прозорості, самореалізовані пророцтва [169]. В таб.1.7 наведено види 

«когнітивних пасток» та помилок судження аудитора. 

Таблиця 1.7 

Види «когнітивних пасток» та помилок судження в практиці аудиту 

Вид когнітивних пасток Помилки судження аудитора 

1 2 

Ілюзія контролю Переоцінка аудитором впливу на події, у сприятливому 

вирішенні яких він зацікавлений 

Ефект прив’язки чи вибір 

нульового ризику 
Схильність до встановлення високого рівня суттєвості для 

оцінювання ризику суттєвих викривлень 

Синдром першого враження або 

вибірковість сприйняття, 

упередженість ставлення 

Втрата об’єктивності аудитором унаслідок застосування 

стереотипів у процесі докладного ознайомлення з бізнесом 

клієнта, оцінювання ризиків та ідентифікації ризику 

суттєвих викривлень, схильність до трактування подій або 

обставин відповідно до заздалегідь складеної концепції 

Помилка репрезентативності або 

синдром гравця 

Пошук неіснуючих взаємозв’язків між можливістю 

вирішення конфліктної ситуації та наявним досвідом 

аудитора 

Фундаментальна помилка 

репрезентативності або пост-

раціоналізація досвіду 

Суб’єктивізація помилок шляхом пошуку в них зумисних 

дій відповідальних осіб, що призводить до надмірного 

скептицизму в оцінках аудитора 

Завищені позитивні очікування або 

ілюзія прозорості 

Схильність до заниження очікувань непередбачуваних 

подій та ризиків аудитором, виходячи з оптимістичного 

сценарію взаємодії з клієнтом, що призводить до 

недооцінки потенціалу етичних загроз та ускладнень 

співпраці з управлінським персоналом у процесі 

отримання доказів 

Самореалізовані пророцтва Суб’єктивне сприйняття аудитором або клієнтом 

інформації, яке викривляє його бачення результатів, оцінок 

або подій. Ризик потенційної втрати клієнта. 

 

Джерело: узагальнено автором на основі [169] 

Когнітивні пастки можуть виникнути на будь – якому етапі аудиту. Тому, 

доцільно розглянути приклади помилок судження аудитора, які можуть виникнути 

в процесі аудиту (табл.1.8). 

Професійні компетенції аудитора мають найбільше значення у попереджені 

виникнення когнітивних пасток. Чим вище професійні здібності аудитора, особливо 

здібність до критичного мислення, тим вище його професійні компетенції. 
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Професійні компетенції і належна ретельність є одним з фундаментальних етичних 

принципів професійних бухгалтерів, поряд з чесністю, об'єктивністю, 

конфіденційністю і професійною поведінкою [35]. Даний принцип зобов’язує САД 

підтримувати професійні знання і навики на рівні, необхідному для надання 

суб’єктам господарювання якісних професійних послуг. 

                                                                                                        Таблиця 1.8 

 Приклади помилок судження аудитора у процесі аудиту 

Процес аудиту Помилки судження аудитора 

1 2 

Оцінювання можливості прийняття завдання 

до виконання. 

Заниження можливих ризиків з погляду на 

достатній досвід та розуміння бізнесу клієнта. 

Завищення рівня ризику суттєвих викривлень. 

Укладання договору та підписання листа – 

зобов’язання. 
Завищення позитивних очікувань стосовно 

клієнта на основі наявного досвіду. 

Планування виконання завдання. 

Ігнорування наявних недоліків в системі 

внутрішнього контролю клієнта, 

необґрунтоване звуження аудиторської 

вибірки та завищення розміру суттєвості. 

Виконання завдання  

Недостатність та неефективність 

аудиторських процедур, недостатня увага до 

доказів, отриманих від третіх сторін та 

шляхом припущень. 

Формування думкиаудитора та підготовки 

звіту. 

Невідповідне зіставлення аудиторських 

доказів та не утримання аудиторського ризику 

на прийнятному рівні 

Джерело: розроблено автором. 

В сучасних вимогах законодавчих та нормативних актів, щодо професійної 

діяльності, на перший план виходить формування професійного компетентного 

судження аудитора, оскільки, воно є головним при висловлені думки в звіті 

незалежного аудитора. Найбільшу довіру користувачів до фінансової звітності, 

викликає думка того аудитора, який володіє професійними компетенціями. Не кожен 

член команди, виконуючи завдання з аудиту, може мати право висловлювати думку, 

яка ґрунтується на професійному судженні. Тому, автор погоджується з думкою І.М. 

Пожарицької, що категорію «професійне судження аудитора» необхідно відносити не 

лише до складових характеристик компетентностей аудитора, але й до професійних 

компетенцій  команди із завдання [122].  
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Таким чином, від того наскільки повно та органічно в системі аудиту будуть 

задіяні професійні знання, навики, досвід, вдосконалення та постійний розвиток, 

ефективність системи контролю якості наданих аудиторських послуг, а також 

наявність належної нормативної бази з питань етики та практики аудиту, буде 

залежати рівень професійних компетенцій аудиторів та розвиток професійної 

діяльності в цілому. 

 

1.2. Роль і значення пізнання у процесі формування професійного судження 

аудитора 

 

Якість виконання завдання з аудиту залежить, безпосередньо, від професійного 

судження конкретного аудитора, від його вміння правильно вибрати форму 

аудиторської думки про достовірність фінансової звітності, яка була об’єктом 

дослідження, та належним чином її сформулювати у звіті незалежного аудитора [90].  

Р. Адамс наголошує, що «... аудитор повинен бути компетентнішим від клієнта і 

таким же розумним, як він, бо тільки це дозволить йому зрозуміти дії клієнта і 

розкрити зміст досліджуваних фактів господарського життя і психологію людей, які 

їх здійснили, так як розуміння є в першу чергу взаєморозумінням, вживання в світ 

суперечливих інтересів осіб, що беруть участь в господарських процесах. Справді, що 

бачить аудитор в звітності клієнта – це не об'єктивна картина, а плід бажань тих, хто 

цю звітність склав і хто за цією звітністю стоїть. Все це повинен усвідомлювати 

аудитор, дуже чітко розуміти, в чиїх інтересах сформовані дані звіту, що 

перевіряється [2, с.97]. Отже, вчений основну увагу акцентує на професійних 

компетенціях аудитора, від яких залежить обґрунтованість прийнятих ним рішень. 

Саме тому, однією з вимог до фахівців з аудиту, які визначені Міжнародним 

стандартом з освіти, є постійний розвиток і підтримка професійних здібностей та  

компетенцій. 

Професійні здібності аудитора включають знання, навички, цінності, етику і 

відносини, які є необхідними для формування професійних компетенцій аудитора 

[35]. Отже, саме від набутих професійних здібностей залежать професійні 
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компетенції аудитора, які проявляються у результатах професійної діяльності. В 

процесі виконання завдання з аудиту, від компетенцій аудитора залежить 

обґрунтованість локальних суджень та результативне професійне судження щодо 

вибору форми аудиторської думки [90]. 

Зазначеним, обґрунтовуються вимоги норм Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», які передбачають забезпечення САД 

достатнього рівня професійних компетенцій аудиторів та персоналу, який 

залучається до виконання завдань з аудиту фінансової звітності. 

Відповідно до вимог Концептуальної основи якості аудиту, якість аудиту може 

досягти команда із завдання, яка: 

– демонструє наявність відповідних цінностей, етики та ставлення; 

– має достатні знання, навички та досвід, а також має достатньо часу для 

виконання роботи з аудиту; 

– застосовує ретельний процес аудиту та процедури контролю якості, що 

відповідають вимогам законів, нормативних актів та застосовних стандартів; 

– надає корисні та своєчасні звіти; 

– правильно взаємодіє з відповідними зацікавленими сторонами [56].  

Отже, аудиторську професійну діяльність необхідно розуміти, як організовану та 

регульовану діяльність аудитора, як фахівця – науковця, яка вимагає постійного 

удосконалення і розвитку його професійних здібностей та професійних компетенцій, 

які спрямованні на досягнення основної мети аудиту – підвищення рівня довіри 

користувачів до фінансової звітності. 

Складові професійних компетенцій аудитора та їх роль у процесі виконання 

завдання представлено на рис.1.8. 

Таким чином, якість виконання завдання з аудиту буде залежати від того, 

наскільки повно та органічно будуть задіяні у процесі виконання завдання з аудиту 

фахівці, які володіють професійними знаннями, навиками, досвідом, набутим у 

постійному розвитку та вдосконаленні. Дефініція «знання» є багатозначним, але у 

філософії (та гносеології зокрема) його найчастіше визначають як продукт практичної 

пізнавальної діяльності людей, що виражається у певній знаковій (мовній) системі; 



61 
 

  

ідеальний продукт діяльності людини та людства; результат особистого досвіду, 

індивідуальної пізнавальної діяльності людей [90]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Складові професійних компетенцій аудитора та їх роль у процесі 

виконання завдання з аудиту Джерело: узагальнено автором  на основі [35, 56]). 

Оскільки, отримання та нагромадження знань є одним із видів діяльності 

аудитора, як людини, визначено за доцільне дослідження пізнання, як процесу 

отримання, уточнення та накопичення знань та визначення його ролі у професійній 

аудиторській діяльності. 

Платон зазначав: «Немає нічого сильнішого за знання, воно завжди і в усьому 

перевершує і задоволення, і все інше» [108]. При цьому філософ акцентує увагу на 

тому, що потреба в знаннях є головним мотивом людської мисленневої діяльності. 

Слово «пізнання» започатковано ще в XV столітті, і тоді це означало «мислення 

і усвідомлення» [123].  

Визначення поняття «пізнання» в словнику Оксфорда – це «розумова дія або 

процес придбання знань і розуміння через думку, досвід і почуття» [59]. 

Аудитор 

Професійні здібності 

Професійні знання: 

базовий обсяг знань з 

обліку, аудиту та інших 

дисиплін 

Професійні навики: 

уміння виконання 

завдань аудиту, 

здобуті досвідом 

Професійні цінності: 

професійна етика, 

професійна поведінка 

 Практичний довід: 

практика виконання 

завдань з аудиту 

Постійний професійний розвиток: освітні види діяльності, для 

розвитку та підтримки професійних здібностей  

Професійні компетенції 

Виконання завдання з аудиту фінансової звітності 

Досягнення мети аудиту: підвищення рівня довіри користувачів до 

фінансової звітності 



62 
 

  

Саме слово «пізнання» походить від латинського слова «cognoscere», що означає 

«знати». Тобто, коли ми говоримо про пізнання, ми зазвичай маємо на увазі все, що 

пов'язано зі знанням. Найбільш прийнятним визначенням пізнання є здатність 

обробляти інформацію, наразі сприйняття (стимули, які ми отримуємо через наші 

різні почуття), отримані через досвід і наші суб'єктивні характеристики знань, 

дозволяють нам інтегрувати всю цю інформацію для оцінки та інтерпретації нашого 

світу [185]. Отже, пізнання, це здатність людини, обробляти інформацію, яку вона 

отримує з різних джерел, для того, щоб потім перетворювати її у знання. 

Пізнання є певним процесом, який охоплює певну кількість взаємопов’язаних 

між собою елементів: об'єкт, суб'єкт та знання. Зокрема, людина перебуваючи у своїй 

відносній самостійності є саме тим суб'єктом, якому протистоїть об'єкт. Тому, 

виникнення різноманітних концепцій пізнання викликано певною парадоксальністю 

питання про можливість пізнання процесу протистояння об'єкта та суб'єкта. 

Пізнання було предметом дослідження багатьох вчених. Запропоновані 

філософами концепції різняться за суттю підходу до процесу отримання знань.  

 Ю Білодід [18, c. 78-80] представниками емпіричної концепції пізнання вважає 

англійських філософів Ф. Бекона, Дж. Локка і Т. Гоббса.  Серед яких Ф. Бекон першим 

заявив про емпіризм та експериментальну науку. Зокрема вчений вважав, що науки, 

які вивчають пізнання та мислення, є ключем до всіх інших наук бо вони мають у собі 

«розумове знаряддя», яке дає розумові вказівки або попереджає щодо помилок 

(«примар») і те, що поширена на той час логіка не є корисною для набуття знань, 

основою ж пізнання є досвід, а чуттєві форми визначають результати отриманої 

наукової інформації. Тобто, вчений в процесі здобуття знань, надає перевагу досвіду 

порівняно з логічними формами почуття. 

Сенсуалісти, є представниками ранньої філософії та близькими за змістом свого 

вчення до емпіризму.  За словами  І Бойченко, логічному мисленню вони відводили 

роль певного шостого чуття, що впорядковує емпіричний матеріал, який надають інші 

п'ять органів чуття. Одним із представників даної концепції є Дж. Локк, котрий  

вважав, що знання не має в собі нічого того, що не було б присутнім у чуттєвому 

досвіді [6; 22, c. 94-96]. Таким чином, філософи в своїй концепції на перший план 
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виводять почуття, яке на їх думку, має суттєву перевагу над розумом (логічним 

мисленням).  

Філософи-раціоналісти, такі як Р. Декарт, Г.-В. Лейбніц, Б. Спіноза віддають 

розуму провідну роль при одержанні знань та вважають його основним джерелом 

істини. Р. Декарт був переконаний в тому, що лише розум вказує надійний шлях 

досягнення істини, оскільки почуття здатні вводити людину в оману. Єдиним, 

достовірним для людини є усвідомлення існування власного розуму. «Мислю, отже 

існую» (Cogito, ergo sum) – декартівська формула, яка на його думку є наріжним 

каменем науки про людське «Я», суб'єктивність (мисляча субстанція) всіх людських 

наук. Те, що людина осягає «природним світом» свого мислення, правильно 

застосовуючи його насправді істинне, вважав Р. Декарт [47]. Отже, розум, мислення і 

самосвідомість, а не життєвий досвід на переконання Декарта є вирішальними 

факторами процесу пізнання. А правила раціонального методу, які запропоновані 

філософом в першу чергу передбачають необхідність дотримуватися чіткого й 

прозорого мислення, розкладаючи при цьому кожну проблему на її складові елементи 

та методично переходити від доведеного до недоведеного не залишаючи прогалин у 

логічному ланцюгу дослідження. 

Раціоналісти, як зазначає І Бойченко, ставлять розум, логічне мислення над 

почуттям, оскільки вважають, що органи почуттів надають лише поверневе та 

ілюзорне знання, а справжню наукову істину можна встановити лише на основі 

сурового логічного аналізу. Тільки розум, озброєний такими засобами мислення, як 

інтуїція та дедукція може досягнути у всіх галузях знань повної достовірності, але 

якщо керуватиметься істинним методом [22, c. 94-96].  Отже, запропонована 

раціоналістами концепція є сукупністю простих і точних правил, сурове дотримання 

яких і зумовлює запобігання прийняттю помилкових рішень. 

Предметом дослідження І. Канта основоположника німецької класичної 

філософії виступають три головні характеристики пізнання, таких як чуттєвість, 

свідомість та розум. Окрім того, автор стверджує, що об'єкт, як такий може існувати 

виключно у формах діяльності суб'єкта. Таким чином, у процесі своєї роботи філософ 

приходить до висновку про необхідність виокремлення двох сфер розуму теоретичної 
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і практичної. Відповідно у теоретичній сфері розум переважно пізнає, у практичній 

сфері – діє [54; 72]. Таким чином, І. Кант надає перевагу практичному розуму над 

теоретичним, який є обмеженим апріорними формами чуттєвості та застосуванням 

категорій розсуду заради забезпечення цілісності та інтегральності системи. В своїй 

праці «Критика чистого розуму» він першим здійснив спробу пов'язати проблеми 

гносеології з дослідженням історичних форм діяльності людей.  

І. Кант також вважав природним, фактичним та очевидним станом мислення 

діалектику, оскільки існуюча логіка не спроможна задовольнити актуальних потреб у 

сфері розв'язання природничих та соціальних проблем. У цьому зв'язку філософ 

розподілив логіку на загальну (формальну) логіку свідомості та трансцендентальну 

логіку розуму, яка є початком діалектичної логіки [102]. 

Головним же питанням гносеологічної концепції І. Канта є можливість 

застосування апріорних синтетичних суджень, що забезпечують нове знання у 

кожному з трьох головних видів знання математиці, теоретичному природознавстві 

та метафізиці, як пізнанні істинно сущого. 

 За словами  В. Афанасенка, головною метою досліджень К. Поппера, Т. Куна та 

С. Тулміна було виявити генезис та етапи розвитку пізнання, його форм та методів у 

контексті еволюції живої природи [12, c. 48-52.]. Внаслідок проведених досліджень 

було створено узагальнену теорію розвитку науки, в основу якої покладено принцип 

історизму, когнітивного та соціального природознавства та соціально-гуманітарних 

наук.  

Генетична епістемологія швейцарського філософа Жана Піаже ґрунтується на 

принципі розширення інваріантності знання суб'єкта про об'єкт під впливом змін в 

умовах досвіду.  За визначенням  Л. Губернського, головним її завданням було 

встановлення шляху, яким пізнання дістається реальності, а також зв'язків та 

відносин, які встановлюються між суб'єктом та об'єктом. Піаже зазначав, що 

епістемологія — це теорія достовірного знання, яке завжди є процесом, а не станом. 

При цьому суб'єкт у своїй пізнавальній діяльності не може не керуватися певними 

методологічними нормами й регулятивами [40, c. 115-117]. Одним з головних правил 

його генетичної епістемології є «правило співробітництва», згідно з яким вивчаючи, 
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як зростає людське знання у кожному конкретному випадку воно вдається до 

поєднання представників філософії, психології, логіки, математики, кібернетики та 

інших наук. 

Суб'єкт і об'єкт, за своїми характерними особливостями, становлять єдність 

протилежностей пізнавального процесу. Суперечності, які постійно виникають між 

суб'єктом і об'єктом, вирішуються завдяки практичним змінам об'єкта суб'єктом, за 

допомогою підпорядкування його свідомій волі людини (суспільства, людства). У 

процесі цієї взаємодії змінюються цілі суб'єкта і виникають нові й нові суперечності. 

Пізнання є процесом розв'язання таких суперечностей на кожному етапі пізнання і 

призводить до появи нового суб'єкта (збагаченого новими знаннями, здатного 

мислити на вищому теоретичному рівні) та нового об'єкта пізнання (в тому розумінні, 

що в пізнавальний процес «втягуються» все нові предмети, процеси та явища, а звідси 

й виникають нові проблеми) [68, c. 184-187]. Таким чином, суперечності є 

нескінченим процесом взаємодії між об'єктом та суб'єктом, що відтворюються на 

новому та все вищому рівні. Ототожнення ж особливої (пізнавальної) діяльності 

людини та її результату, призводить до прирівнення пізнання до знання. З погляду 

суворого мислення таке прирівняння є некоректним, наразі в повсякденному житті 

людина все ж таки розрізняє поняття «пізнання» і «знання». 

За результатами дослідження еволюції пізнання встановлено, що пізнання є 

процесом, у якому в наслідок взаємодії об'єкта і суб'єкта за допомогою розуму 

людини озброєного такими засобами логічного мислення, як інтуїція та дедукція, з 

застосуванням синтетичних суджень, аналізується отримана інформація, внаслідок 

чого уточнюються набуті знання, отримуються та накопичуються нові знання [90]. 

Категорії суб’єкт і об’єкт є основними поняттями класичної гносеології, оскільки  

її завданням є розкриття пізнавальних здібностей суб'єкта, виявлення умов, що 

 забезпечують суб’єкту можливість досягнення істинного знання про об'єкт. 

Суб'єкт пізнання — це людина, що постає вихідним пунктом життєвої та 

пізнавальної активності, здобуває знання, вибудовує теорії та концепції, зберігає та 

історично передає їх новим поколінням [161]. 

Об'єкт пізнання – це той фрагмент (частина) об’єктивної реальності (соціальної,  
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природної, правової та ін.), який включений у людську діяльність i пізнання. 

Об’єктивна реальність існує незалежно вiд людини – суб’єкта. Проте, як об’єкт вона 

перебуває в єдності, у взаємозв'язку із суб’єктом. Об’єктом пізнання виступають не 

тільки явища природи та суспільства, а й сама людина i відносини між людьми, їхнi 

взаємини, а також свідомість, пам'ять, воля, почуття, духовна діяльність в усій 

поліфонії її проявів [161].  

Отже, об’єкт пізнання – це те, що залучено суб’єктом з об’єктивного 

взаємозв'язку природи i суспільства, на що спрямована діяльність людини. 

Філософська гносеологія визнає відносно незалежне існування суб’єкта та 

об’єкта не зводячи їх одне до одного, а намагаючись встановити їхній зв’язок та 

взаємодію. Об’єкт із фрагмента реальності активно перетворюється на «олюднений 

об’єкт», наділяється характеристиками, що відповідають людським потребам і сам 

змінюється в ході цієї взаємодії. Суб’єкт – це не абстрактна біологічна істота, а 

історично-соціальна особа, що розвивається [46]. Тобто, сучасна гносеологія 

підкреслює необхідність всебічного вивчення закономірностей функціонування 

об’єкта для того, щоб узгоджувати з ним діяльність та практичні потреби суб’єкта. 

     «Об’єкт» та «суб’єкт» є поняттями, які використовує аудитор в своїй професійній 

діяльності, зокрема при виконанні завдань з аудиту фінансової звітності, де в якості 

об’єкта виступає фінансова звітність, а суб’єктом – аудитор (команда з завдання). А, 

оскільки, об’єктом аудиту виступає фінансова звітність, яка узагальнює в собі 

результат тверджень управлінського персоналу та функціонування системи 

бухгалтерського обліку, які, в свою чергу, виступають суб’єктом управління, то 

протистояння «об’єкт» – «суб’єкт» в процесі виконання завдання з аудиту, 

проявляється саме через взаємодію між суб’єктом, який створив об’єкт, і суб’єктом 

аудиторської діяльності. В процесі їх взаємодії суб’єкт аудиторської діяльності 

отримує та опрацьовує інформацію, з метою отримання відповідних знань 

(аудиторських доказів) [90]. 

Гносеологія вивчає питання, які стосуються пізнавальної реальності, серед яких: 

умови можливості та адекватності пізнання; шляхи досягнення істини; 

співвідношення наукового та позанаукового знання; пізнання і переживання. Вчення 
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про методи (шляхи, засоби, прийоми пізнавального процесу) є одним із головних у 

філософській гносеології, в основі яких лежить вивчення пізнавальних аспектів 

співвідношення наукового та позанаукового знання, виявляючи при цьому 

фундаментальні та універсальні передумови пізнання. Окрім того, теорію пізнання 

цікавлять питання, які стосуються причин появи помилок та способів їх виправлення, 

проблеми життєвого, екзистенціального сенсу знання. Тому, ще одним із завдань 

гносеології є вивчати не лише сам процес пізнання, а і знання - як уже досягнутий 

результат. Причому вона дає обґрунтування будь-якого знання, з’ясовуючи при 

цьому його умови та можливості, сутність і зміст. Ключовим питанням гносеології 

або філософської теорії пізнання виступає пізнання, яке являє собою послідовний рух 

до знання. Оскільки, це розділ філософського знання, в якому розглядаються питання 

сутності та передумов пізнавальної діяльності людини та умови, які необхідні для 

досягнення адекватного знання, то її предметом виступає «людина – світ», де поняття 

«пізнання» може вживатися як: 

– здібність людини, що допомагає їй під час адаптації в умовах, коли для 

виживання недостатньо виключно біологічних пристосувань; 

– творчий процес отримання знань, як один із видів діяльності людини. 

В. Петрушенко відзначає, що сучасна гносеологія виділяє в понятті «пізнавальне 

відношення» три найважливіші аспекти: 

– інформаційний, який передбачає, що пізнання є процесом здобування знання, 

створення образів, моделей та теорій дійсності; 

– вольовий (активістський), згідно з яким пізнання визначається як прагнення 

оволодіти дійсністю та проникнути в її таємниці; 

 смисловий, який означає, що пізнання є бажанням людини досягти 

найважливішого для неї стану досконалості в певній галузі [119]. 

Отже, пізнання є творчим процесом, де внаслідок практичної діяльності людини 

та її здібностей, набуваються нові знання (рис.1.9). 

Складність пізнання виникає внаслідок диференціації його за шляхами та 

способами опрацювання інформації і одержання знань, тобто поділ пізнання на рівні.         

У вітчизняних наукових джерелах прийнято відрізняти науковий вид пізнання від усіх  
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інших видів, об’єднуючи їх під категорією «ненаукового» чи «позанаукового». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Процес отримання знань. Джерело: розроблено автором, з урахуванням 

[119]. 

Р.П Данилюк [46] зазначає, що першою перешкодою на шляху такого 

розмежування є сама термінологічна невизначеність. Часто поняття «позанаукове» та 

«ненаукове» пізнання ототожнюються, що призводить до невиправданих узагальнень 

та оцінок. Тому, на нашу думку є доречним розподіляти дві поняттєві пари наукового 

пізнання на «наукове-позанаукове» та «наукове-ненаукове» з урахуванням 

відповідних критеріїв, які узагальнені в табл.1.9.  

 Таблиця 1.9 

Поділ наукового пізнання на «наукове-позанаукове» та «наукове-ненаукове» 

відповідно до критеріїв 

Критерії Наукове-позанаукове Наукове-ненаукове 

1 2 3 

Спосіб осягнення світу теоретичний практичний 

Предмет знання об’єкт суб’єкт 

Тип мислення дискурсивне мислення недискурсивне мислення 

Методологічний характер 

пізнавальної діяльності 

орієнтація на аналітичне 

розчленування, ідеалізацію, 

абстракцію 

орієнтація цілісність 

емпіричної дійсності 

Характер знання наявність пласту «чистого» 

знання 

знання, що виступає як 

посередник між людиною та 

світом (суспільством) 

Джерело: узагальнено автором на основі [46]. 

Розвиток пізнання відбувається на двох рівнях емпіричному і теоретичному, 

Процес пізнання 

Інформація Оволодіння дійсністю Досягнення досконалості 

Здібності людини 

Творча діяльність 

Нові знання 



69 
 

  

 оскільки рух мислення йде від знання явищ до знання та їх сутності. В науковій 

літературі виділяють три рівні наукового пізнання: емпіричний, емпірико-

теоретичний (проміжний), теоретичний.  

Емпіричне пізнання - нагромадження та первинна обробка фактів, які 

представляють форму емпіричного наукового пізнання. Групування фактів, їх 

класифікація та типологія є результатом емпіричного пізнання. Даний рівень пізнання 

базується на чуттєвому знанні, яке отримане за допомогою досвіду та має відношення 

до індивідуальних властивостей об’єкта. Завданням емпірико-теоретичного 

(проміжного) рівня пізнання є поглиблене опрацювання вже отриманих фактів. Рух 

від постановки проблеми через формулювання та перевірку гіпотез до відкриття 

закону та формування наукової теорії є завданнями теоретичного рівня пізнання [90]. 

В.Л. Петрушенко в своїй монографії «Філософія знання: онтологія, епістемологія, 

аксіологія» наводить форми та методи емпіричного рівня пізнання. До форм 

емпіричного рівня пізнання відносяться описи, зведення, протоколи: 

 – описи – характеристика явищ, за допомогою наукової термінології; 

 – зведення – фіксація явищ за допомогою наукового інструментарію (позначень, 

символів); 

 – протоколи – фіксація суджень, які мають вирішальний характер для позначення 

фактів. 

Спостереження, експеримент, порівняння, вимірювання є методами емпірико-

теоретичного рівня пізнання: 

– спостереження – реєстрація і фіксація властивостей і зв’язків в об’єкті 

пізнання; 

– експеримент – вивчення явищ в штучно створених умовах; 

– порівняння – співставлення предметів і явищ оточуючої дійсності; 

– вимірювання – кількісна оцінка предмету пізнання [119].  

Відображення сутності, на основі якої розкриваються внутрішні зв’язки 

предметів, явищ, процесів оточуючої дійсності є теоретичне знання, яке формується, 

відповідно на теоретичному рівні пізнання. Основними методами теоретичного 

пізнання є: аналіз; синтез; індукція; дедукція; порівняння; абстрагування; 



70 
 

  

узагальнення; класифікація; систематизація; сходження від абстрактного до 

конкретного. Перелічені методи є також загально – науковими методами, які 

використовуються в аудиті при дослідженні об'єкта аудиту [90].Узагальнюючи 

результати проведеного дослідження, наявна можливість встановлення взаємозв’язку 

між процесом розвитку наукового пізнання та пізнанням  у процесі формування 

професійного судження аудитора (рис.1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Взаємозв’язок між процесом розвитку наукового пізнання та пізнанням 

у процесі формування професійного судження аудитора. Джерело: розроблено 

автором. 

Процес розвитку наукового 

пізнання 

Пізнання у процесі формування професійного 

судження аудитора  

Предмет знання Об’єкт, суб’єкт Об’єкт 

 

Спсіб осягнення  Теоретичний, практичний Теоретичний 

 
Тип мислення Дискурсивний, 

недискурсивний 
Дискурсивний  

Методологічний характер 

пізнавальної діяльності 

Аналітичне розчленування, 

ідеалізація, абстракція чи на 

цілісність емпіричної 

дійсності 

Аналітичне розчленування, 

ідеалізація, абстракція 

Характер знань Наявність пласту «чистого» зна -

ння чи знання, що виступає як по 

середник між людиною та світом 

 

Наявність пласту «чистого» 

знання  

Рівні процесу наукового пізнання 

Нагромадження та первинна 

обробка фактів (методи: описи, 

зведення, протоколи) 

 

Емпіричний Етап прийняття завдання до 

виконання та планування 

виконання завдання 

Емпірико - 

теоретичний 

Поглиблене опрацювання вже 

отриманих фактів (методи: 

спостереження, експеримент, 

вимірювання) 

Дослідження тверджень 

управлінського персоналу, 

формування локальних суджень.  

Рух від постановки проблеми, 

через формування та перевірку 

гіпотез 

Теоретичний 

 Узагальнення локальних 

суджень аудитора з метою 

формування думки аудитора 

щодо об’єкта аудиту 

Взаємозв’язок між процесом розвитку наукового пізнання та пізнанням у процесі 

формування професійного судження аудитора 
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За результатами дослідження з урахуванням критеріїв поділу пізнання на 

«наукове-позанаукове» та «наукове-ненаукове», сформовано висновок про те, що 

пізнання, у процесі формування професійного судження в аудиті, відноситься до 

«науково-позанаукового» пізнання [90]. 

Основним елементом наукового пізнання В.Л. Петрушенко [119] вважає теорію, 

як форму логічного мислення, у якій найбільш повно реалізується знання про предмет 

дослідження. Оскільки, теорія базується на достовірних знаннях, перевірених 

практикою, основними функціями наукової теорії є систематизація знань та відкриття 

шляхів до пошуку нових знань. 

За результатами вивчення наукової літератури у Додатку В узагальнено 

елементи наукового пізнання та їх характерні особливості. Елементи наукового 

пізнання такі, як ідея, проблема, гіпотеза, концепція і теорія формуються і набувають 

відносної самостійності в науковому пізнанні. Отже, теоретичне знання набувається 

в наслідок логічного мислення, яке має справу з загальними, необхідними, 

закономірними властивостями об’єкта та з теорією (теоретичними законами). 

З. О. Пасько вважає, що знання стає науковим у результаті логічного 

оформлення, обґрунтування, перевірки, доказу вірогідності й істинності, і лише в 

такій якості воно знаходить не тільки когнітивну, але й соціальну значимість, починає 

функціонувати в культурі, включатися в комунікації й різні форми діяльності [113]. 

Вченими В. Ільїним та А. Калінкіним була запропонована власна класифікація 

наукового знання за такими ознаками:  

– способом відображення сутності знання; 

– відношенням до діяльності тих чи інших суб’єктів; 

– функціональним призначенням; 

– групами предметних областей; 

– пріоритетним методом (класифікація неокантіанців) [69]. 

Ще одним із завдань гносеології є здійснення аналізу процесу пізнання в 

контексті певних меж і можливостей у відношенні людина – світ. Що є істина? Істина 

являє собою своєрідний відбиток предмета, або навпаки, адекватний збіг форм 
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свідомості з предметом, адекватне відтворення в формах свідомості форм об'єктивної 

дійсності. 

Для того, щоб відрізнити істину від помилки (ілюзії) необхідно з'ясувати, 

наскільки отримане знання відповідає дійсності, адже об'єктивність істини полягає в 

відповідності змісту знання з об'єктивною діяльністю і в цьому сенсі не залежить від 

свідомості суб'єкта. Але в той же час істина суб'єктивна за формою вираження і 

залежить від особливостей та здібностей тих людей, які формують цю теорію знань. 

Науковці розглядають два підходи до розуміння абсолютного в істині: по-перше, 

це повне відображення предмета або якоїсь сторони об'єкта; по-друге, прагнення до 

повного всебічного пізнання об'єкта.  

За визначенням З.О.Пасько: «Абсолютна істина – це повне і вичерпне знання про 

світ в цілому, яке є недосяжним, оскільки, світ нескінченний і невичерпний. Відносна 

істина – це таке знання, яке при всьому своєму об'єктивному змісті, не володіє 

завершеністю і є неповним, і в подальшому піддається уточненню та розвитку» [113]. 

Вчений зосереджує особливу увагу на тому, що відносна істина й помилка – не одне 

й те саме. Отже, якщо ж теорія містить помилки, то вона не є теорією.  

Розвиток пізнання відбувається в процесі тривалого і безперервного руху 

відносних істин, в наслідок якого накопичуються та уточнюються людські знання. 

Істина завжди конкретна, оскільки обумовлена вже досягнутим рівнем практичних 

навичок та пізнання, і пов'язана з певними визначеними умовами, в яких знаходиться 

об'єкт. В свою чергу, кожна ступінь у розвитку науки додає нові «зерна» абсолютної 

істини. 

Завданням аудитора у процесі виконання завдання є  отримання знань про об’єкт 

через збір відповідної інформації. Відповідно до положень МСА аудиторські докази 

– це інформація, яку використовує аудитор при формуванні проміжних висновків, на 

яких ґрунтується думка аудитора. У разі використання отриманої інформації в якості 

доказу, аудитор повинен провести оцінку достатньої точності та детальності 

інформації для досягнення цілі аудиту [90].  Оскільки, у науці істинність знань 

визначають максимальним ступенем їх відповідності критеріям та нормам 
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науковості, перелічені далі критерії доцільно використовувати при оцінці якості 

отриманої інформації (доказу), а саме, якщо вона: 

– підтверджена фактами; 

– підтверджена експериментальними перевірками; 

– відповідає  істинності наукових знань; 

– узгоджена із принципами наукової теорії; 

– коректність і точність застосування термінології; 

– логічна та концептуально несуперечлива [118]. 

          За результатами дослідження наявна можливість процес  збору аудиторських 

доказів (знань про об’єкт) в аудиті представити як певну послідовність дій аудитора 

(рис. 1.11). 

  

  

Рис. 1.11. Послідовність дій аудитора у процесі формування аудиторських 

доказів Джерело: розроблено автором. 

Отже, пізнання в процесі виконання завдання з аудиту, представляє собою 

цілісну систему, яка поєднує в собі елементи наукового пізнання, мету пізнання, рівні 

процесу наукового пізнання, результат наукового пізнання, який спрямований на 

підвищення професійних здібностей аудитора та обґрунтування сформованого у 

нього в процесі виконання завдання з аудиту професійного судження.  

Результати дослідження забезпечили підстави для визначення ролі наукового 

пізнання у процесі формування професійного судження аудитора (рис.1.12). 

Отже, наукове пізнання є невід’ємною складовою процесу аудиту, оскільки: 

– в процесі взаємодії об’єкта (суб’єкта управління) та суб’єкта аудиторської 

діяльності формуються та проходять оцінку на відповідність критеріям аудиторські 

докази; 

-– розкриваються когнітивні та розвиваються професійні здібності аудитора, які 

мають суттєвий вплив на формування професійного судження аудитора; 

– істинність отриманих знань (якість доказів) в процесі такої взаємодії, створює 

всі підстави для формування обґрунтованих локальних суджень та судження щодо  

Інформація Професійні здібності Знання: 

доказ 
Критерії оцінки 

Істина: якість 

доказу 
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форми аудиторської думки стосовно об’єкта аудиту [90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12 Роль наукового пізнання у процесі формування професійного судження 

аудитора Джерело: розроблено автором. 

За результатами дослідження встановлено, що наукове пізнання є невід’ємною 

складовою процесу аудиту, оскільки: 

– в процесі взаємодії об’єкта (суб’єкта управління) та суб’єкта аудиторської 

діяльності формуються та проходять оцінку на відповідність критеріям аудиторські 

докази; 

– розкриваються когнітивні та розвиваються професійні здібності аудитора, які 

мають суттєвий вплив на формування професійного судження аудитора; 
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Рівні процесу наукового 

пізнання : емпіричний, емпірико- 

теоретичний, теоретичний 
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(команда із завдання) 

 

Об’єкт пізнання: фінансова 
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– істинність отриманих знань (якість доказів) в процесі такої взаємодії, створює 

всі підстави для формування обґрунтованих локальних суджень та судження щодо 

форми аудиторської думки стосовно об’єкта аудиту [90]. 

 

1.3 Професійне судження аудитора як результат пізнання. 

 

Рушійною силою розвитку суспільства і знань є практика, оскільки, пізнання 

починається з практики, протікає на базі практики, визначається і спрямовується 

практикою, перевіряє свої результати на практиці та завжди визначає певний рівень 

суспільного розвитку. Лише ті результати пізнання, які пройшли перевірку 

практикою, можуть претендувати на роль істини [90].Наукове знання має практичне 

значення тільки в тому випадку, коли воно реалізується в житті. Практична реалізація 

ідей, їх перетворення в об'єктивний світ - це процес об'єктивації. Знання 

об'єктивується не лише в лінгвістичних формах, але і в матеріальній культурі, що 

також має значний практичний сенс. 

Оскільки, практична діяльність має на увазі усвідомлення, то одним з його 

найважливіших компонентів є інтелектуальний принцип. Будь-яка теорія, яка 

відокремлює матеріальну і духовну діяльність, чужа діалектичному матеріалізму. 

Практична діяльність здійснюється за допомогою матеріальних засобів і створює 

матеріальні продукти, тоді як духовна, інтелектуальна діяльність діють з образами, 

концепціями і породжують думки та ідеї. Процес, який фактично впливає на світ, є, 

як матеріальним, так і ідеальним [150]. Отже, завдяки практичній взаємодії людини і 

природи, де суб'єктом виступають та змінюють одне одного покоління людей, 

виявляються загальні та істотні моменти дійсності. 

Теорія і практика утворюють єдність, в якій практика відіграє першорядну 

вирішальну роль. Практичне трансформуюче відношення людини до об'єктивної 

реальності неможливе без точного відображення об'єктів, їх властивостей і відносин. 

Знання знаходить на практиці своє втілення і підтвердження, тому стоїть вище 

практики. Зазначене, відкрило багато можливостей для теоретичної думки вийти за 

межі прямого досвіду і зробило можливим довгострокове бачення практики в 
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майбутньому. Ланцюжки посередництва між теорією і практикою стають довшими і 

довшими і перша ланка може бути більшою, ніж сторіччя від останнього [150]. 

Свідченням тому, є моделі взаємодії об'єктів, що зустрічаються в механіці Архімеда, 

Леонардо да Вінчі і Галілея, які безпосередньо проектувалися на виробничих 

ситуаціях свого часу, але це не можна сказати про теорію відносності або квантової 

механіки. 

Оскільки, практика є матеріальною, чуттєво - об'єктивною, цілеспрямованою 

діяльністю людини, призначеною для освоєння і перетворення, як природних, так і 

соціальних об'єктів, створення універсальної основи для розвитку знань і суспільства, 

є доцільним вважати основними формами діяльності, в яких проявляється людське 

життя, чуттєво - об'єктивну, інтелектуальну, практичну та теоретичну діяльність 

(рис.1.13).  

 

 

 

 

Рис. 1.13. Форми діяльності людини Джерело: розроблено автором 

З урахуванням того, що лише практикою перевіряється істинність знань, 

зазначені на рис.1.13 форми діяльності людини і є тими формами діяльності, в процесі 

яких отримуються та набувають істинності знання аудитора, як фахівця, який виконує 

свої обов’язки [90]. 

Практика налічує безліч аспектів і різних рівнів. Основними ж видами 

практичної діяльності людини є виробництво матеріальних благ, праці, а також 

революційна діяльність мас, з метою зміни соціальних відносин, їх участі в суспільно-

політичному житті, класовій боротьбі і соціальних революціях. 

Об'єктивна наукова діяльність, яка пов'язана з використанням інструментів і 

обладнання в процесі спостереження та експерименту, також є однією із головних 

видів практики. Розвиток природничих наук почав вимагати нових підходів до 

пізнання – створення спеціальних умов для виокремлення того чи іншого явища, того 

чи іншого процесу. Створення цих спеціальних умов отримало назву – експеримент 
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[171]. Зазначене, надало можливість вченим відтворити ці спеціальні умови, 

перевірити отримані результати, підтвердити чи спростувати висновки дослідження. 

Соціальна практика формує єдність пізнавальної діяльності з теорією. Це 

джерело наукового пізнання, його рушійна сила, яка надає пізнанню необхідний 

фактичний матеріал для узагальнення і теоретичної обробки [90]. На рис.1.14 

узагальнено головні види практики. 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Головні види практики (джерело: розроблено автором). 

Враховуючи особливості аудиторської діяльності, можна дійти висновку, що 

головними видами практики, які включені у професійну діяльність є: соціальна, яка 

представляє єдність пізнавальної діяльності з теорією; управлінська де аудитор, як 

директор аудиторської фірми або партнер із завдання, уповноважені приймати на себе 

відповідні зобов'язання та нести відповідальність за їх виконання [90].  

Практика зумовлює вибір об'єктів наукових досліджень. Життєво важливі 

потреби суспільства і окремих осіб, скеровують дослідницьку діяльність. 

Вирішальним фактором у виборі основних напрямків досліджень є все більш сміливе 

практичне застосування теорії, що створює механізм зворотного зв'язку між теорією 

і практикою (рис.1.15). 

 

 

 

Рис. 1.15. Механізм зворотного зв'язку між теорією, практикою і напрямом 

досліджень. Джерело: розроблено автором. 

Проте, значення практики не можна абсолютизувати, оскільки, у кожному 

конкретному випадку практика обмежена в своїх можливостях. У зв’язку з 

нерозвиненістю певних технічних засобів та нездатністю керувати будь-якими 
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природними явищами, людина не завжди може здійснити на практиці певні процеси. 

Тому завжди будуть мати місце наукові теорії, які неможливо перевірити практично 

в даний момент. 

Оскільки, всі знання аудитора зумовлені потребами його практичної діяльності, 

практика є основною і рушійною силою пізнання в аудиті – вона формує мету 

пізнання і є його результатом. 

Метою практики у процесі аудиту є отримання знань про об’єкт і їх 

використання у процесі формування аудиторських доказів. Лише практика, яка 

втілює в собі вирішальний критерій істини, надає можливість відокремлення 

достовірних доказів від не достовірних [90]. 

Таким чином, практика аудиту представляє собою базу для узагальнення 

теоретичних засад, зумовлює потребу дослідницької діяльності, перевіряє істинність 

отриманих знань, при формуванні аудиторських доказів (рис.1.16). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.16. Роль практики в аудиті. Джерело: розроблено автором. 

Завдяки практиці знання поглиблюються, розширюються, збагачуються новими 

дослідженнями та відкриттями. Гегель зазначав, що істина не є викарбуваною 

монетою, яка може бути надана в готовому вигляді й в такому ж вигляді захована в 

кишеню. В історії науки не рідкість, коли та чи інша наукова теорія містить у собі як 

частку істини, так і частку помилки. Це з'ясовується лише на більш високому рівні 

практики і пізнання [163]. Практика виступаючи критерієм істини носить 

суперечливий характер, який проявляється в тому, що існуючої в даний момент 

практики завжди бракує для повної й остаточної перевірки наявних знань, оскільки 

на будь-якому етапі практика може бути обмеженою за своїми можливостями. 
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Розглянуто причини, які можуть створювати обмеження, як у практиці в цілому, 

так і у практиці аудиту, зокрема: 

– існують істини, безпосередня практична перевірка яких принципово 

нездійсненна, тому її доводиться замінювати опосередкованою, непрямою 

перевіркою; 

– в науці завжди є гіпотези, які, на основі вже існуючої практики, не можуть бути 

ні підтвердженими, ні спростованими;  

– підсумки практичної перевірки знання мають деяку невизначеність, оскільки, 

практика ніколи не може дати повне й остаточне підтвердження або спростування 

знань, адже вона не стоїть на місці, а постійно розвивається та змінюється. Тобто, те, 

що сьогодні підтверджується може бути спростовано практикою в майбутньому.  

Зазначені вище обставини обмеженості практики не позбавляють здатності 

виконувати їй функцію критерію істини: 

– так чи інакше, безпосередньо або опосередковано, в кінцевому рахунку, саме 

на практиці перевіряються всі отриманні знання; 

– з розвитком практики, базис пізнання все більше розширюється, відкриваються 

шляхи перевірки гіпотез, які раніше не піддавалися перевірці практикою; 

– якщо практика, на певному рівні, вже підтвердила якесь уявлення, то воно, в 

певних межах (для даного рівня практики), містить в собі об'єктивну істину. 

Отже, практика, як основний спосіб отримання та встановлення істинності знань, 

представляє собою складну, але разом з тим цілісну систему, яка включає в собі такі 

елементи, як необхідність пізнання, що визначає мету та цілеспрямовану діяльність, 

об'єкт, на який націлена ця діяльність, засоби та професійні здібності, за допомогою 

яких досягається мета, і нарешті результат діяльності [90]. 

За результатами дослідження, наявна можливість представити процес виконання 

завдання з аудиту, як систему професійної діяльності аудитора, оскільки, вона 

поєднує в собі всі елементи, які включені у практику (рис. 1.17).  

Таким чином, оскільки, основною ціллю аудиту є висловлення думки аудитора 

щодо фінансової звітності, яка базується на сформованих аудиторських доказах, лише 
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практика здатна забезпечити основу для встановлення достовірності отриманих 

доказів і лише вона спроможна забезпечити таке встановлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Рис. 1.17. Процес виконання завдання з аудиту, як система професійної 

діяльності аудитора (джерело: розроблено автором). 

 Абсолютний і відносний характер усіх знань аудитора визначається критерієм 

практики, яка містить в собі як абсолютний, так і відносний аспекти [90]. Іншого, 

більш надійного та фундаментального критерію істини, ніж практика аудитор не має 

в своєму розпорядженні. 

В своїй професійній діяльності аудитор використовує різні пізнавальні процеси, 

такі як навчання, увага, пам'ять, мова, міркування, прийняття рішень, формування 

суджень, які є основними складовими його когнітивних здібностей. Пізнавальні 

(когнітивні) компоненти надають пізнанню в аудиті особливого значення, оскільки, є 
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невід’ємною складовою набутого аудитором досвіду та його інтелектуального 

розвитку.  

Пізнавальні (когнітивні) здібності розвиваються та формуються в реальному 

процесі соціальної практики, яка визначає напрям, структуру і зміст думки. Процес 

пізнання, відтворює методи практичних дій, які потім слугують основою для 

побудови логічних операцій, де основним завданням когнітивних процесів є 

генерування вже набутих (існуючих) знань в нові знання [90]. 

Увага до когнітивного процесу почала приділятися понад вісімнадцять століть 

назад, починаючи з Аристотеля і його інтересу до внутрішніх дій розуму і до того, як 

вони впливають на людський досвід. Аристотель зосередився на когнітивних сферах, 

зазначених у пам'яті, сприйнятті та уявним чином, для забезпечення того, щоб його 

дослідження ґрунтувалися на емпіричних даних та науковій інформації, яка 

збирається шляхом спостереження і сумлінного експериментування [182]. 

Оскільки, психологія почала розвиватися як галузь науки, в Європі сторіччя 

тому, а згодом і в Америці, вчені, такі як Вільгельм Вундт, Герман Еббінгхаус, Мері 

Уиттон Калкінс і Вільям Джеймс, запропонували свій внесок у вивчення людського 

пізнання. 

Вільгельм Вундт німецький фізіолог і психолог. В основному відомий як 

засновник експериментальної психології та когнітивної психології. Вундт намагався 

зрозуміти людський розум, вивчаючи складові частини людської свідомості, так само, 

як при вивченні складної хімічної речовини, розбиваючи її на складові елементи. 

Таким чином, Вундт представляв психологію наукою схожою з фізикою і хімією, в 

якій свідомість є набором поділених і пізнавальних частин. Ці ідеї Вундта були 

розвинені Едвардом Титченером, одним із студентів Вундта, та лягли в основу 

концепції структуралізму в психології [129].  

Герман Еббінгхаус (1850-1909) провів когнітивні дослідження, які в основному 

вивчали функцію і здатність людської пам'яті. Еббінгаус розробив власний 

експеримент, в якому він побудував понад 2 000 словосполучень складених з 

неіснуючих слів. Потім вивчив свою особисту здатність вивчати ці «НЕ-слова» [178]. 

Вчений навмисно вибрав «Не-слова», а не справжні слова з метою контролю впливу 

http://psychologis.com.ua/kognitivnaya_psihologiya.htm
http://psychologis.com.ua/razum.htm
http://psychologis.com.ua/psihologiya-1.htm
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вже існуючого досвіду на те, що можуть символізувати такі слова, полегшуючи 

можливість їх запам'ятовування. Внаслідок проведеного дослідження, була висунута 

гіпотеза про ряд змінних, які могли вплинути на його здатність вчитися і згадувати 

«не-слова», які він створив [175, с.126]. Дослідження вченого мали суттєвий вплив на 

вивчення серійного положення впливу на пам'ять. 

Мері Уатон Калкінс (1863-1930) була впливовим американським піонером в 

області психології. Її робота також була зосереджена на здатності людської пам'яті 

[181]. В наслідок проведеного дослідження вченим запропоновано загальну теорію 

ефекту регентства, яка є тенденцією для індивідуумів бути в змозі точно пригадати 

кінцеві елементи, представлені в послідовності стимулів [183, с. 5]. Теорія, 

запропонована М.Калкінс, тісно пов'язана з укладенням експериментів пам'яті, які 

проводились Германом Еббінгхаусом.  

Вільям Джеймс (1842-1910)  ще одна ключова фігура в історії когнітивної науки. 

Джеймс був абсолютно незадоволений акцентом Вундта на самоаналізі і 

використанні Еббінгаусом безглуздих стимулів. Замість цього він вирішив 

зосередитися на людському досвіді навчання в повсякденному житті і його 

важливості для вивчення пізнання [183]. Самим значимим внеском Джеймса у 

вивчення і теорію пізнання був його підручник «Принципи психології», в якому 

розглядаються аспекти пізнання, такі як: сприйняття, пам'ять, міркування і увага.  

Пізнання вивчали різні дисципліни, такі як філософія, психологія, антропологія, 

неврологія та навіть інформатика. Однак, саме когнітивна психологія почала вивчати, 

як обробка інформації впливає на поведінку і яке відношення мають різні психічні 

процеси в придбанні знань. Когнітивна психологія виникла в кінці 1950-х років, як 

протидія поширеному біхевіоризму того часу. Такі автори, як Піаже і Вігоцкій 

революціонізували наукову панораму своїми теоріями розвитку і пізнавального 

навчання, які актуальні і сьогодні. Починаючи з 60-х років інтерес до пізнання і 

пізнавальних навичок постійно зростає. Особливою умовою пізнавальної діяльності 

є наявність трьох компонент, а саме: 

– світу (в безкінечності форм, якостей, властивостей);  

– людини (як пізнавальної структури);  
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– форм пізнавальної діяльності  людини (відчуття, мова) [185]. 

Когнітивні процеси можна розглядати як процедури, які людина використовує 

для включення нових знань і прийняття рішень на основі вже отриманих знань. У цих 

процесах важливу роль відіграють різні когнітивні функції, такі як сприйняття, увага, 

пам'ять, мислення, мова, навчання. Кожна з цих когнітивних функцій працює разом, 

щоб інтегрувати нові знання та створювати інтерпретацію навколишнього світу. 

Когнітивні здібності – це уміння засновані на мозку, які необхідні людині для 

виконання будь-яких завдань від самого простого до самого складного [177]. Тому, 

вони більше пов'язані з механізмами того, як людина навчається, пам'ятає, вирішує 

проблеми.  

Андрей Уле в своїй статті «Свідомість, вирішення і дух: три рівні людського 

потенціалу» [5] висвітлив три концепції та реалії, які відносяться до когнітивних явищ 

і часто (помилково) використовуються як синоніми – свідомість, розум і дух. 

Сформовані вченим концепції представляють три рівні людського знання 

індивідуально-емпіричні, індивідуально-ментальні і транс-індивідуально-психічні. 

Простішими словами поняття свідомості відноситься до буденного душевного життя 

людини, тоді як поняття розуму стосується здібностей і діяльності, щоб свідомо 

осмислювати і розуміти зміст та об'єкти людської діяльності. Автор зазначає: «Я 

окреслюю три «типи» духу – особистий дух, об'єктивний дух і об'єктивацію духу в 

продуктах людської культури. У мене є сумніви, однак, про існування космічних або 

надкосмічних вимірювань духу, хоча деякі інтерпретації, квантова фізика і сучасна 

космологія, припускають, що такі вимірювання можливі» [5]. Вчений також, акцентує 

увагу на тому, що висвітлені ним концепції часто використовують як взаємозамінні, 

майже синоніми, але таке неточне використання на його думку є досить невдалим, 

оскільки це не тільки розмиває важливі відмінності між різними режимами і 

аспектами знання, але також приховує суть та сутність важливих «реалій», які 

визначають пізнавальне і розумове життя людей, що у свою чергу може мати пагубні 

наслідки для розвитку когнітивної науки. 

Свідомість в наукових джерелах – це властива людині функція головного мозку, 

яка полягає у відображенні об'єктивних властивостей предметів і явищ 



84 
 

  

навколишнього світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій у попередньому 

мисленневому накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні взаємовідносин 

людини з природою і соціальною дійсністю [130]. Тобто, свідомість є відображенням 

дійсності за допомогою відчуттів і абстрактного мислення. 

За визначенням М. Дьоміна свідомість це – здатність людини ідеально 

відтворювати дійсність, активно переробляти відображений матеріал і регулювати 

практичну діяльність [49]. 

В. Буслинський зазначає, що свідомість – це вища форма відображення дійсності, 

котра властива лише людям і пов’язана з їх психікою, виразною мовою, абстрактним 

мисленням, визначенням цілей, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї 

поведінки і діяльності та передбачуванням результатів останньої [26]. Отже, лише 

людині, і тільки їй властива вища форма прояву свідомості – понятійне мислення, а 

оскільки людина є суспільною істотою, свідомість має суспільний характер.  

Вивчення та аналіз наукової літератури, свідчить про те, що науковці не 

ототожнюють такі поняття, як свідомість та розум, про що застерігав у своєму 

дослідженні А.Уле, але й не відносять свідомість до когнітивних здібностей людини. 

Це, перш за все проявляється в тому, що вчені визнають головною функцією 

свідомості людини її здатність отримувати знання про навколишній світ і про себе, 

що представляє пізнавальну або відображувальну функцію. А оскільки, свідомість, як 

пізнавальна діяльність людини починається з чуттєвого образного пізнання і сягає аж 

до абстрактного мислення, то її структурними елементами є емоції, воля, 

самосвідомість, інтуїція. Когнітивні функції (здібності) людина використовує для 

того, щоб вже існуючі знання генерувати в нові. З віком людини де-які когнітивні 

здібності, як правило, знижуються особливо так звані виконавчі функції і ті 

когнітивні здібності, які не використовуються регулярно [177]. 

На підставі вивчення наукових джерел в Додатку Г узагальнено основні види 

когнітивних функцій людини та х характерні особливості. 

Однією із основних пізнавальних (когнітивних) функцій людини є мислення, в 

основі якого лежить особлива властивість високоорганізованої матерії – мозку 

відображати матеріальний світ в ідеальних образах. Процес мислення відбувається 
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абстрактно від приватних понять і узагальнює в групи однорідні за своєю суттю 

предмети, виділяючи головні їх ознаки, встановлюючи зв'язки, як всередині однієї 

групи, так і між групами. Звідси процес мислення відноситься до більш високо 

організованої форми розумової діяльності у порівнянні з чуттєвим пізнанням, 

оскільки в ньому простежується сукупність всіх елементів пізнання, таких як: ідея, 

проблема, гіпотеза, концепція, теорія, що істотно відрізняє його від інших процесів. 

Мислення людини одночасно виступає продуктом суспільного розвитку, 

оскільки, воно виникло і розвивалося у нерозривному зв'язку з трудовою діяльністю 

і мовою, властивими лише людському суспільству. 

Теорії, які пояснюють процес мислення, поділяються на дві великі групи: 

– теорії, які виходять із гіпотези про наявність у людини природних 

інтелектуальних здібностей, що не змінюються під впливом отриманого життєвого 

досвіду; 

– теорії, в основу яких покладено уявлення про те, що розумові здібності людини 

формуються і розвиваються постійно у процесі всього життя [33]. 

Відмінність мислення від інших психологічних процесів пізнання полягає в 

тому, що його базовою основою слугують знання, якими вже володіє людина на 

момент пізнання та осмислення нової отриманої інформації. Логічною формою 

вираження опосередкованих знань є судження, а формою здобування – умовивід (або 

просто вивід). Отримання нових знань шляхом виведення знаходить широке 

застосування у пізнавальній діяльності аудитора. Оскільки, судження є формою 

мислення, що відображає об'єкти дійсності у їх зв'язках і відносинах, кожне 

сформоване судження є окремою думкою про що-небудь. Послідовний логічний 

зв'язок декількох суджень необхідний для того, щоб вирішити будь-яку розумову 

задачу, зрозуміти що-небудь, знайти відповідь на питання є міркуванням. 

Термін «міркування» вживається в подвійному значенні. Під «міркуванням» 

розуміють і розумовий процес виведення нового знання із суджень і саме нове 

судження, як наслідок розумової операції. Міркування має практичний сенс лише тоді 

коли воно призводить до певного висновку, умовиводу. Умовивід і буде відповіддю 

на питання, підсумком пошуків думки. Умовивід є ще однією формою мислення, за 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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допомогою якого із одного чи декількох суджень виводиться нове судження, що 

містить у собі нові знання. Умовивід це – прийом, спосіб, процес та правила 

оперування судженнями. Він складається з засновків і висновку, перехід – висновок 

(логічне слідування). Тобто, умовивід є логічним засобом здобування нового знання. 

В розумінні об'єктів мислення, проявляється розумова діяльність і на цій основі 

відбувається рішення різноманітних розумових завдань, а сам процес проникнення 

думки в сутність чого-небудь є розумінням. Об'єктом розуміння може бути будь-який 

предмет, явище, факт, ситуація, дія, мова, твір літератури і мистецтва, наукова теорія. 

Розуміння постійно включається в процес сприйняття об'єкта і виражається, як у 

пізнанні, так і усвідомленні його та є обов'язковою умовою рішення розумових 

завдань. 

Досліджуючи фінансову звітність, одним із головних завдань аудитора є 

виділити з усього масиву інформації, інформацію, яка буде важливою для отримання 

переконливих доказів та надасть можливість достовірно відтворити факти. Тому, 

аналізуючи документи, аудитор постійно шукає відповіді на поставлені ним питання 

та побудовані версії, що свідчить про пошуковий аспект в аудиті.  

 Ефективність вивчення фактів значною мірою буде залежати від знань аудитора 

про інформаційні якості різних об'єктів дослідження та від його індивідуального 

інформаційного запасу. Велике значення, при цьому, відіграють такі розумові якості 

аудитора, як: мобільність і швидкість, самостійність і цілеспрямованість, критичність 

і гнучкість. 

Вся зібрана та накопичена інформація про процеси та явища в процесі виконання 

завдання з аудиту, потребує відповідного узагальнення та осмислення, що є 

підтвердженням дискурсивного характеру мислення аудитора, що в перекладі 

латинською (discursus) означає міркування [90]. 

Взаємозв’язок з мовою є ще однією особливістю мислення аудитора. Кожна 

думка може бути вираженою з використанням слів і словосполучень - 

«проговорюється» за допомогою внутрішньої або зовнішньої мови. Яка б думка не 

сформувалася, вона може мати прояв та існування у висловах лише на основі мовного 

матеріалу. З використанням мови висловлюються і закріплюються результати 
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розумової діяльності, відбувається обмін думками, домагається взаєморозуміння між 

членами команди з виконання завдання [90].  

Застосовуючи узагальнення, абстрагування та інші прийоми, відбувається 

передача отриманих знань про предмети дійсності, не тільки засобами природної 

мови, але і в формалізованих символах мови, що відіграє важливу роль, як у практиці 

аудиту, так і у сучасній науці для створення та оприлюднення нових ідей, прогнозів, 

відкриттів. 

Отже, як сукупний рух (через посередні ланки) від дійсності через дію до думки 

і назад - від теоретичного через практичне до дійсності [43], саме так можна 

охарактеризувати формування відносин між теорією і практикою в аудиті, яке 

досягаються через форми мислення аудитора. А, оскільки професійна адаптація 

пізнавально-розумових процесів при виконанні завдання з аудиту має високий 

ступінь невизначеності, зумовлена потреба в застосуванні саме критичного мислення 

аудитора [90].  

З урахуванням результів дослідження когнітивних процесів на рис.1.18 

представлено розвиток мислення аудитора, в процесі виконання завдання з аудиту.  

Таким чином, оскільки якість виконання завдання з аудиту залежить 

безпосередньо від професійних компетенцій аудитора, суттєвий вплив на формування 

суджень на всіх етапах процесу виконання завдання з аудиту, мають не лише 

професійні, а й когнітивні здібності аудитора, особливо здібність до критичного 

мислення. 

Найголовнішою ознакою, яка характеризує розум людини є уміння вирішувати 

розумові завдання, особливо, якщо людина може вирішувати їх самостійно і найбільш 

економними способами. Р. Декарт в своєму творі «Міркування про метод», 

визначивши розум як «...здатність правильно судити і розрізняти істинне від хибного» 

[47], стверджує, що ця здатність однаковою мірою властива всім людям на відміну 

від тварин, які її позбавлені, і той факт, що деякі люди досягають великих успіхів у 

пізнанні пояснюється лише їх вмінням керувати власним розумом.  
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Рис. 1.18 Розвиток мислення аудитора, в процесі виконання завдання з аудиту 

Джерело: розроблено автором. 

Практична діяльність зумовлює потребу у вирішенні різноманітних завдань, 

включаючи професійну діяльність. В кожному конкретному випадку завдання є 

ситуацією, яка визначає певні дії для досягнення мети. Рішення складних завдань 

відбувається в декілька етапів.  

Усвідомивши мету та питання, які потребують вирішення фахівець аналізує 

умови завдання, розробляє необхідний план дій, виконання яких призведе до 

досягнення поставленої цілі. Одні задачі вирішуються безпосередньо шляхом 

виконання звичних практичних і розумових дій, інші задачі вирішуються 

опосередковано шляхом придбання нових знань, необхідних для аналізу умов 

Суб’єкт : аудитор (група із завдання) 

Об’єкт: фінансова звітність 

Розуміння суб’єкта: розумові дії суб’єкта спрямовані на пізнання сутністі предметів 

та явищ дійсності в їх істотних зв´язках і відношеннях, узагальння їх істотних ознак 

Судження: окрема думка про що-небудь в запереченні або утвердженні будь-

якого факу, зв´язку чи відношення між предметами та явищами (локальні судження 

аудитора щодо предметів аудиту) 

Міркування - послідовний логічний зв'язок декількох суджень, необхідних для 

того, щоб вирішити будь-яку розумову задачу, зрозуміти що-небудь, знайти 

відповідь на питання (узагальнення локальних суджень аудитора) 

Умовивід- прийом, спосіб, процес та правила оперування судженнями, за 

допомогою якого із одного чи декількох суджень виводиться нове судження 

(судження щодо вибору форми думки аудитора щодо об’єкта) 

Виконання завдання з аудиту фінансової звітності  

Мета: підвищення рівня довіри користувачів до об’єкта аудиту 

Форми милення аудитора 

Досягнення цілі аудиту: висловлення думки аудитора щодо об’єкта аудиту  
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завдання [66]. Завдання останнього є розумовими, рішення яких відбувається в три 

етапи: 

– перший етап - усвідомлення питання завдання і прагнення знайти на нього 

відповідь. Без означення питання немає завдання, немає взагалі діяльності мислення; 

– другий етап – це аналіз умов завдання. Не знаючи умов, не можна вирішити 

жодної задачі, ні практичної, ні розумової; 

– третій етап вирішення розумової задачі - саме рішення [167]. 

Сам процес рішення здійснюється за допомогою розумових дій з використанням 

логічних операцій. Розумові дії утворюють певну систему, послідовно змінюючи 

один одного. Останнім етапом рішення розумових завдань є перевірка правильності 

рішення, яка дисциплінує розумову діяльність, дозволяє осмислити кожен її крок, 

знайти непомічені помилки і виправити їх. 

У психології, відповідно до типу розв´язуваних завдань та залежних від цього 

структурних та динамічних особливостей, розрізняють теоретичне і практичне 

мислення [73]. Під теоретичним мисленням розуміється пізнання законів, правил. 

Мислення ж на засадах суджень та умовиводів, направлених на вирішення 

практичних задач, є практичним мисленням, яке безпосередньо включено в практику 

і постійно піддається її контролюючій дії. У даному виді мислення обмежені 

можливості для перевірки гіпотез, що робить його складнішим від теоретичного. 

Практична діяльність аудитора пов’язана з постійним рішенням різноманітних 

завдань. Сутність таких завдань полягає в досягненні поставленої мети. В основі 

процесу мислення аудитора, як людини - фахівця котрий виконує завдання з аудиту, 

лежать ті ж самі розумові операції, за допомогою яких людина визначає мету, 

проблемні питання, розробляє план дій та вирішує задачу. А, оскільки всі перелічені 

етапи рішення розумових завдань та їх послідовність мають схожість із етапами 

виконання завдань з аудиту, вирішення таких завдань аудитор здійснює із 

застосуванням загальнонаукових методів, які є спеціальними елементами розумових 

операцій та є притаманними мисленню.  

Аудит є одним із видів контролю. А контроль – це і наука, і мистецтво, які 

потребують творчого мислення. Тому, наскільки аудитор пізнав цю науку, оволодів  
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цим мистецтвом, і є мірою його професійних компетенцій [81]. 

За результатами дослідження встановлено, що професійні компетенції аудитора 

базуються не лише на його професійних здібностях, а і на особистих когнітивних 

здібностях, таких як сприйняття, увага, пам'ять, мислення, мова, навчання, розум, 

мобільність і швидкість, самостійність і цілеспрямованість, критичність і гнучкість, 

уміння налагоджувати ефективні комунікації із членами колективу, які в свою чергу 

забезпечують формування професійних здібностей. 

Сьогодні практика стає все більш пізнавальною та все більш фізичною. Часто 

буває так, що складність завдання виключає виконання завдання лише однією 

людиною, оскільки воно може бути обмежене в часі або одна окремо взята людина не 

має доступу до всієї необхідної інформації та когнітивних навичок, а також і те, що 

завдання, які виникають в сучасному технологічному суспільстві пов'язані з високим 

ступенем пізнавальної складності. 

Зазначене, зумовило доцільність дослідження вченими процесу пізнання в групі 

людей, задіяних у виконанні спільного завдання. Вченими Аризонського державного 

університету Джеймі К. Горман, Жасмін Л. Дюран, Ненсі Дж. Кук, Крістофер В. 

Майерс [67]  було проведено дослідження та запропоновано теорію пізнання команди, 

або теорію «інтерактивної команди»  

У своїй роботі автори використовують термін «команда» – «team» для 

позначення двох або більше взаємозалежних людей, які адаптовано взаємодіють для 

досягнення спільної мети. Термін «пізнання», який використовується в контексті 

команди, відноситься до когнітивних процесів або дій, які відбуваються на рівні 

команди, зокрема навчання, планування, міркування, прийняття рішень, вирішення 

проблем, запам'ятовування, проектування і оцінку ситуацій, притаманних окремим 

людям команди, які можуть або не можуть демонструвати інтелектуальну поведінку.  

Основна увага вченими приділена пізнавальній діяльності, що проводиться 

командою і команда, а не окремі члени команди є в якості основи для спостереження 

і розуміння команди. Запропонована теорія, відноситься до пізнання команди в 

розподілених або спільно розташованих в складних середовищах завдань, в якому 



91 
 

  

члени команди є компетентними та взаємозалежними, виконуючи завдання 

асинхронно. Також, вона підтримується і розгортається в трьох напрямах: 

– командне пізнання –- це діяльність, а не власність або продукт; 

–   командне пізнання має вимірюватися і вивчатися на рівні команди; 

– командне пізнання нерозривно пов'язане з контекстом завдання [67]. 

Вчені також зазначають, що командне пізнання відіграє важливу роль в 

продуктивності та ефективності команди, оскільки збої можуть виникнути через 

недоліки в спілкуванні і координації між членами команди, аналіз яких надає змогу 

побудови теоретичної основи для інтерпретації успіхів і невдач команди. 

За результатами дослідження, наявна можливість окреслити основні 

характеристики командного пізнання, які полягають у наступному: 

– пізнання команди не є власністю окремих членів команди, а є продуктом, 

створеним командою; 

– команди є когнітивними (динамічними системами), в яких пізнання виникає 

через взаємодію; 

– складається з двох або більше осіб з різноманітними знаннями та досвідом, які 

повинні координуватися для виконання спільного завдання; 

– когнітивні процеси команди включають: навчання, планування, міркування, 

прийняття рішень, вирішення проблем, запам’ятовування, проектування, оцінку 

ситуацій; 

– теоретичне обґрунтування колективного пізнання сприяє поліпшенню 

розуміння пізнання на індивідуальному рівні. 

Виконання завдання з аудиту, є одним з високих рівнів пізнавальної складності, 

де неможливо, щоб будь-який член команди з завдання мав повну проінформованість 

або взяв на себе всі перспективи завдання або ситуації. Таким чином, виконання 

завдання з аудиту є процесом взаємодії між членами команди з завдання для 

завершення когнітивної складової завдання – формулювання думки у звіті 

незалежного аудитора.  

Результати дослідження, обумовили підстави для побудови комунікативної 

моделі взаємодії членів команди із виконання завдання з аудиту в системі командного 
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пізнання, яка надає цілісне уявлення щодо цього процесу і відрізняється від існуючих 

поглядів, наступним: (1) узгодженням мети та визначенням завдання для досягнення 

мети; (2) комплексним підходом щодо інформаційного та організаційно-методичного 

забезпечення процесу виконання завдання через застосування внутрішньофірмових 

стандартів; (3) узагальненням результатів пізнання команди (рис.1.19). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.19 Комунікативна модель взаємодії членів команди із завдання з аудиту в 

системі командного пізнання. Джерело: розроблено автором. 
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Теорія командного пізнання має важливе значення не лише для подальшого 

дослідження але й для практики аудиту. Це полягає в наступному: 

– тверде теоретичне обґрунтування колективного пізнання може допомогти 

поліпшити розуміння пізнання на індивідуальному рівні; 

– адекватне розуміння зв'язків між візуальним і командним пізнанням дозволяє 

моделювати ймовірних «товаришів» по команді, які можуть взаємодіяти з членами 

команди в різних напрямах (партнер із завдання, аудитор, асистент аудитора); 

– командна підготовка на когнітивних здібностях може принести користь від 

кращої оцінки командного пізнання, діагностики недоліків і сильних сторін, моделей 

і моделювання, результатів спостереження, який включає рівень команди, в 

залежності від адекватного розуміння командної поведінки; 

– набуття членами команди нових знань та досвіду, створює умови реалізації та 

вдосконалення стандартизованих робочих документів виконання завдання з аудиту.   

Отже, взаємодія між членами команди із завдання може, безпосередньо, 

спостерігатися і піддаватися аналітичним підходам, розробленим для оцінки та зміни 

динаміки часу. Більшість дій, коли справа доходить до командного пізнання, таких як 

обмін отриманою інформацією, міркування, планування, прийняття рішень, 

вирішення проблем, оцінка ситуацій, систематизація отриманої інформації, 

формування суджень відбувається на рівні команди. 

Концептуальна основа якості аудиту, передбачає, що якість аудиту може 

забезпечити лише команда із завдання, яка володіє професійними здібностями та 

компетенціями. Тому, доки існують науки та відбувається постійний розвиток різних 

видів практики постійне удосконалення засобів пізнання, з метою підвищення 

професійних здібностей та компетенцій аудитора, є невід'ємною складовою його 

професійної діяльності. 

Висновки до розділу 1.  

1. На підставі проведеного порівняльного аналізу складових звіту незалежного 

аудитора передбачених МСА 700 в редакції 2014 року, МСА 700 в редакції 2016 - 

2017 років, та аудиторського звіту, в контексті вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», встановлено, що окрім думки 
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аудитора щодо фінансової звітності, звіт незалежного аудитора повинен містити 

інформацію, яка буде актуальною, більш прозорою та враховувати індивідуальні 

особливості кожного суб’єкта господарювання, що посилить інформативність звіту 

незалежного аудитора та підвищить ступінь довіри користувачів до фінансової 

звітності, яка була об’єктом аудиту. Аудиторський звіт за структурою та змістом 

інформації, які передбачені в Законі, не повністю узгоджуються зі структурою та 

змістом інформації, що висуваються до звіту незалежного аудитора положеннями 

МСА 700. Узгодження назви, структури і змісту аудиторського звіту з вимогами МСА 

700 та закріплення на законодавчому рівні, значно полегшило б практику аудиту в 

частині підготовки та складання звіту незалежного аудитора. 

2. На підставі проведеного аналізу визначення сутності поняття «думка 

аудитора» в наукових джерелах та з метою підвищення інформативності звіту 

незалежного аудитора уточнено сутність комплексного поняття «думка аудитора», а 

саме: за формою – це результат роботи аудитора, представлений у вигляді звіту 

незалежного аудитора як офіційного документа, що має певну юридичну силу; за 

змістом – це професійне судження аудитора щодо достовірності фінансової звітності 

суб’єкта господарювання, яке ґрунтується на професійних компетенціях. 

3. На основі аналізу дефініції «професійне судження аудитора» в нормативно – 

довідникових джерелах та сформованого вченими, виділено ключові складові, на 

яких базується досліджуване поняття та сформовано узагальнене визначення даної 

дефініції. Запровадження даного визначення, сприяє поглибленню наукового 

забезпечення аудиторської практики, а також зниження інформаційного ризику 

користувачів результатів аудиту. 

4. З урахуванням положень МСА, етапів виконання завдання з аудиту та ознак 

судження, проведено систематизацію питань, які вимагають застосування 

професійного судження аудитора та встановлено, що професійне судження аудитора 

є невід’ємною складовою всього процесу виконання завдання з аудиту та результатом 

його роботи.  

5. З метою забезпечення формування впевненості аудитора про відсутність у 

фінансовій звітності суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, 
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розроблено концептуальну модель узагальнення результатів локальних суджень 

аудитора (прояв кумулятивного ефекту) у процесі формування незалежної 

аудиторської думки щодо фінансової звітності на підставі узагальнення результатів 

аудиту за усіма суттєвими аспектами діяльності суб’єктів господарювання, які мають 

бути відображені у фінансовій звітності. Результати дослідження сприяють 

вирішенню як теоретичних, так і практичних питань формування обґрунтованої 

незалежної професійної думки аудитора щодо фінансового стану суб’єкта 

господарювання. 

6. За результатами дослідження, встановлено взаємозв’язок наукового пізнання 

з пізнанням у процесі виконання завдання з аудиту та, що пізнання у процесі 

формування професійного судження аудитора відноситься до «науково-

позанаукового» пізнання. 

7. Встановлено, що протистояння «об’єкт» – «суб’єкт» в процесі виконання 

завдання з аудиту, проявляється саме, через взаємодію між суб’єктом, який створив 

об’єкт, і суб’єктом аудиторської діяльності. Визначено роль наукового пізнання у 

процесі формування професійного судження аудитора та сформовано висновок, що 

пізнання є невід’ємною складовою процесу аудиту, оскільки в процесі взаємодії 

об’єкта та суб’єкта, розкриваються пізнавальні та професійні здібності аудитора, 

перевіряється істинність отриманих знань про об’єкт (якість доказів), що створює всі 

підстави для формування обґрунтованих локальних суджень та судження щодо 

форми аудиторської думки стосовно об’єкта. 

8. Дослідження ролі практики в процесі пізнання забезпечило підстави для 

висновку, що лише практика спроможна забезпечити основу для встановлення 

об'єктивної істинності отриманих знань (якість доказів) в процесі виконання завдання 

з аудиту та запропоновано процес виконання завдання з аудиту представити, як 

відповідну систему професійної діяльності аудитора, оскільки вона поєднує в собі всі 

елементи, які включені у практику, як цілісну систему. 

9. Проведене дослідження ролі когнітивних здібностей людини, в процесі 

генерування існуючих знань в нові, доводить, що когнітивні здібності є складовою 

професійних компетенцій аудитора та мають суттєвий вплив на формування  
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професійних суджень на всіх етапах процесу виконання завдання з аудиту.  

Визначено основні характеристики командного пізнання та побудовано 

комунікативну модель взаємодії членів команди з виконання завдання в системі 

командного пізнання, яка відображає процес взаємодії між членами команди з 

завдання для завершення когнітивної складової – формулювання думки у звіті 

незалежного аудитора. Командне пізнання в процесі виконання завдання має важливе 

значення не лише для подальшого дослідження але й для практики, оскільки 

більшість дій, таких як обмін отриманою інформацією, міркування, планування, 

прийняття рішень, вирішення проблем, оцінка ситуацій, систематизація отриманої 

інформації, формування суджень відбувається на рівні команди.  

 

Перелік літературних джерел, які використовувались у розділі I при дослідженні 

теоретико-гносеологічних основ професійного судження аудитора, відповідно до 

поданого списку використаних джерел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 

22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 

67, 69, 70, 71, 72, 74, 85, 86, 90, 92, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 108, 111, 112, 113, 114, 

118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 

144, 146, 150, 151, 153, 157, 158, 159, 161, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185]. 

Результати дослідження опубліковано у [90, 179]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОКАЗОВОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ В АУДИТІ 

 

2.1. Організація та методичні аспекти формування професійного судження 

в аудиті 

 Вимоги до організації виконання завдання з аудиту фінансової звітності, які 

передбаченні нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», включають: 

- призначення щонайменше одного ключового партнера з аудиту, при виборі 

якого, повинні враховуватись критерії забезпечення якості аудиту, а саме, його 

незалежність та компетентність. Ключовий партнер з аудиту фінансової звітності, 

повинен безпосередньо приймати участь у виконанні завдання; 

- забезпечення обліку виявлених невідповідностей вимогам Закону у практиці, 

розкриття інформації про наслідки та вжиті заходи задля усунення або удосконалення 

системи внутрішнього контролю, задля попередження їх у майбутньому; 

- ведення особових справ, в розрізі кожного суб’єкта господарювання, фінансова 

звітність якого була об’єктом аудиту; 

- забезпечення складання аудитором, ключовим партнером з аудиту, робочих 

документів для кожного завдання, які повинні містити застосовні процедури та 

підстави для формування висновків. 

Отже, зазначений перелік вимог, стосуються лише де-яких аспектів виконання 

завдання з аудиту, вимоги до організації самого процесу аудиту в даному 

законодавчому акті, не передбачені. 

Положення МСА, які регулюють виконання завдань з аудиту, встановлюють 

загальні цілі незалежного аудитора, пояснюють характер та обсяг аудиту, але, при 

цьому також не містять вимог щодо його організації. 

Таким чином, оскільки, вимоги до організації процесу аудиту не встановлені, а 

ні на законодавчому рівні, а ні положеннями МСА та іншими нормативно-правовими 

актами, зазначене питання належить, виключно, до компетенції САД і 
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регламентується на рівні його внутрішньофірмових стандартів. Під час планування 

завдання з аудиту аудитор ставить за мету організувати процес його проведення так, 

щоб максимально скороти обсяг часу при цьому отримати таку кількість 

аудиторських доказів, яка надасть можливість сформувати обґрунтовані висновки, не 

знижуючи при цьому якість аудиту та не збільшуючи аудиторський ризик. Вирішення 

даної проблеми можливе лише за умови формування чіткої методики аудиту, яка 

відповідає на питання, яким чином і в якій послідовності буде виконуватись завдання 

з аудиту. Питання формування методики аудиту фінансової звітності є проблемною, 

оскільки до тепер відсутній чіткий перелік складових методики аудиту не передбачені  

вимоги щодо застосування її елементів. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що більшість науковців серед яких 

Ф. Ф. Бутинець [27], М. Т. Білуха [19], Г. М. Давидов, М. В. Кужельний [81], 

В. О. Зотов, В. Я. Савченко [65], розглядають методику аудиту, як сукупність 

прийомів, способів, методів, дій і правил, які застосовуються аудитором, в певній 

послідовності, в процесі досягнення цілей аудиту. 

Н.М. Проскуріна, розглядає методику аудиту у широкому значенні даного 

поняття [128], яка полягає в тому, що окрім методики, яка уточнює МСА, вона 

повинна містити всі внутрішньофірмові документи складені з урахуванням положень 

МСА, що дозволяє організацію і технологію проведення аудиту зробити більш 

раціональною, зменшуючи при цьому трудомісткість аудиторських робіт з 

дослідження окремих предметів аудиту при одночасному підвищені його якості. 

Таким чином, можливий логічний висновок про те, що методика аудиту це – 

сукупність способів, прийомів, методів, аудиторських процедур, які застосовуються 

аудитором, в певній послідовності в процесі збору аудиторських доказів, з метою 

формування локальних суджень щодо предметів аудиту і професійного судження 

аудитора щодо фінансової звітності, в цілому, та внутрішньофірмові стандарти, 

розроблені суб’єктом аудиторської діяльності з урахуванням вимог законодавства та 

положень МСА. 

Доцільно зазначити, що при розробці методики аудитору необхідно 

дотримуватися основних принципів, на яких вона повинна базуватися, зокрема: 
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– відповідність вимогам чинного законодавства та рекомендаціям, які 

передбаченні положеннями МСА; 

– врахування професійних компетенцій персоналу, наукових і методичних 

розробок з питань аудиту фінансової звітності. 

Отже, чітко сформована методика виконання завдання з аудиту дозволяє не лише 

пізнати об’єкт, але й упорядкувати сам процес виконання завдання. 

 Положення МСА не містять визначення сутності понать, які є елементами 

методики аудиту, зокрема таких, як: «метод аудиту», « спосіб аудиту», « прийом 

аудиту», « аудиторська процедура», що значно ускладнює організацію процесу 

викрнання завдання з аудиту. 

Проведений аналіз наукових джерел свідчить, що дефініцію «метод аудиту» 

вчені розглядають по-різному. На думку С. І. Деревянко [110] методом аудиту є 

упорядкована сукупність знань, щодо застосування способів та прийомів, а також 

засоби та застосовні форми мислення аудитора під час збору і опрацювання 

інформації, отриманої під час вивчення фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання, з метою отримання доказів її достовірності. 

О. Ю. Редько [133, с.44-46] основною характеристикою методу вважає набір 

способів у вигляді виконання дій (або системи дій) для пізнання суті (досягнення 

мети, вирішення протиріч, усунення або виявлення, попередження перешкод) фактів 

(явищ, подій операцій).  

Власне визначення поняття «метод аудиту» запропонувала О. А. Петрик. За її 

визначенням: «… метод аудиту – це система способів і конкретних методів 

аудиторського контролю, яка реалізує обраний підхід до здійснення перевірки 

об’єктів аудиту, вказує шлях встановлення істини, визначає взаємозв’язки та 

взаємозалежності досліджуваної аудитором системи (об’єкту) перевірки і забезпечує 

дотримання принципів аудиту» [117]. 

Економіст І. Й. Яремко [172] під методом аудиту розуміє сукупність способів і 

прийомів, за допомогою яких аудитор формує обґрунтований висновок про 

достовірність (суттєві розбіжності) і відповідність чинному законодавству фінансової 

звітності замовника.  
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О. А. Миронова, М. А. Азарська виділяють два методи аудиту: загальнонауковий 

(узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція) і конкретно-

науковий (методичні прийоми документального та фактичного контролю). В 

подальшому, в залежності від використання методів аудиту в процесі перевірки, 

автори пропонують поділити їх на три групи: 

– методи формування доказової бази: способи оцінки ризику, суттєвості, 

тестування (в основі лежать статистичні методи); 

– методи проведення аналітичних розрахунків: методи факторного аналізу, 

прогнозування, тощо; 

– методи, які використовуються при наданні супутніх аудиту послуг: ці ж методи 

застосовуються до об’єктів аудиту [94, с. 9].  

За результатами дослідження, наявна можливість виділити основні підходи 

науковців до визначення дефініції «метод аудиту», як: 

–  спосіб пізнавальної діяльності, оскільки спирається на деяку сукупність вже 

отриманих знань та сприймається, як можливість пізнання істини; 

– дії, направленні на збір та аналіз інформації, отриманої в ході аудиту, з метою 

формування аудиторських доказів; 

–  сукупність способів і прийомів за допомогою яких оцінюється стан об’єктів 

аудиту та які дозволяють сформувати професійне судження аудитора. 

Отже, єдність думок вчених полягає в ототожнені методу аудиту з сукупністю 

дій, способів та прийомів, які використовуються у процесі аудиту. 

Н. М. Проскуріна сформувала певну підпорядкованість дій, прийомів і методів 

аудиту, відповідно до якої сукупність окремих дій, спрямованих на рішення окремого 

завдання становить спосіб, сукупність способів формує прийом перевірки, сукупність 

прийомів становить метод перевірки [128, с.236] (рис.2.1). 

  

 

 

Рис. 2.1. Підпорядкованість дій, прийомів та методів аудиту. Джерело: 

узагальнено автором за [128, с. 236]. 

Сукупність дій Сукупність способів Сукупність прийомів 

Спосіб Прийом Метод аудиту 
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З урахуванням того, що прийом – це спосіб досягнення будь-чого, а спосіб – це 

дія або система дій, які застосовуються при виконанні певної роботи, сформовано 

висновок про те, що прийом аудиту це – визначена сукупність дій аудитора 

спрямованих на досягнення мети, яка передбачає отримання достатньої кількості 

якісних доказів. Таким чином, в аудиті всі прийоми умовно можна поділити на дві 

основні групи: способи організації виконання завдання з аудиту (суцільний, 

вибірковий, аналітичний, комбінований); прийоми отримання аудиторських доказів.  

Характерні особливості способів організації виконання завдання з аудиту 

фінансової звітності узагальнено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1. 

Способи організації виконання завдання з аудиту фінансової звітності 

№ 

з/п 
Способи організації 

виконання завдання з 

аудиту 

Характерні особливості 

1 2 3 

1 Суцільний 

➢ перевірці підлягає уся інформація про господарські 

процеси суб’єкта господарювання; 

➢ аудитор отримує переконливі докази про достовірність 

фінансової звітності; 

➢ ступінь ризику невиявлення зводиться до мінімального; 

➢  вимагає значних трудових та матеріальних затрат. 

2 Вибірковий 

➢ перевірці підлягає менше, ніж 100% інформації про 

господарські процеси суб’єкта господарювання; 

➢ всі елементи сукупності, які вивчаються, повинні мати 

рівну ймовірність бути відібраними для дослідження; 

➢ за межами вибірки можуть залишатися факти порушень та 

помилок, тому, ризик невиявлення збільшується; 

➢ при встановленні суттєвої помилки чи порушення, 

необхідно збільшити кількість процедур або застосувати 

суцільний метод;  

➢ дозволяє з найменшими витратами отримати розуміння 

системи внутрішнього контролю та достатню кількість 

доказів для формування проміжних висновків. 

3 Аналітичний ➢ оцінювання фінансових показників господарської 

діяльності суб’єкта господарювання за допомогою 

вивчення ймовірних залежностей між ними.  

4 Комбінований ➢ передбачає поєднання суцільного, вибіркового та 

аналітичного способів. 

Джерело: розроблено автором 

     Аналіз характерних особливостей способів, наведених в табл.2.1, доводить, що у  

процесі виконання завдання з аудиту, більш доцільним є застосовування  
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комбінованого способу організації процесу аудиту, який поєднує в собі суцільний, 

вибірковий та аналітичний способи, що надасть можливість скороти обсяг часу 

виконання завдання, при цьому отримати достатню кількість аудиторських доказів, 

необхідних для досягнення цілей завдання не знижуючи якість аудиту.  

Таким чином, від обраного способу організації процесу виконання завдання з 

аудиту буде залежати вибір прийомів аудиту та напрям, за яким будуть виконуватися 

певні дії аудитором. 

Належну увагу питанням загально-наукових методів в аудиті, приділили увагу у 

своїх працях професори Б. І. Валуєв і М. Т. Білуха. [32, 19]. Вчені вказують на 

застосування загальнонаукових методів у процесі аудиту, зокрема, таких як: аналіз, 

синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація; 

розкривають їх суть, але не визначають напрямів використання у практиці аудиту. За 

результатами аналізу наукової літератури, сформовано напрями використання 

загальнонаукових методів в процесі виконання завдання з аудиту. Напрямки 

використання загальнонаукових методів в процесі виконання завдання з аудиту 

наведено в Додатку Д. 

Метод узагальнення є одним із найважливіших методів пізнання, які 

використовуються у процесі виконання завдання з аудиту. Оскільки, аудиторські 

докази носять, перш за все переконуючий, а не підтверджуючий характер, за ступенем 

узагальнення методи класифікуються, як перехід кількості в якість, формальної 

логіки, а також інші поняття, зокрема, такі як: інформативність, релевантність, 

ентропія. Метод узагальнень – метод інтерпретації отриманих результатів стосовно 

предмету аудиту у процесі виконання завдання, реалізується через локальні судження 

аудитора щодо підходів та оцінок, та впливу окремих фактів і подій на діяльність 

суб’єкта господарювання, а інтерпретація (узагальнення) результатів аудиту полягає 

у формуванні незалежної думки з використанням професійного судження щодо 

фінансової звітності в цілому. 

 Особливої уваги також заслуговують такі загальнонаукові методи, як індукція і 

дедукція, оскільки, сфера їх застосування в аудиті є досить широкою. Індукція – 

метод міркування від окремого до загального. Дедукція – метод міркування від  
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загального до детального. 

Індуктивний метод застосовується аудитором на стадії розуміння бізнесу 

суб’єкта господарювання, на етапі планування, дослідження та узагальнення 

результатів. Даний метод дозволяє зосередити увагу аудитора на окремих групах 

процесів, як правило з найбільшим ступенем ризику, зокрема, на підставі проведеної 

оцінки заходів контролю і виявлених недоліків, а також на підставі аналізу частоти їх 

виникнення, наявна можливість перенесення результатів такої оцінки на загальну 

сукупність інформації, яка є предметом дослідження та виявити при цьому цілісну 

проблему і сформувати об’єктивні висновки щодо перевіреної інформації. 

На етапах планування та виконання завдання, на думку автора, найбільш 

ефектним є дедуктивний метод, оскільки, команда із завдання спочатку знайомиться 

з фінансовою звітністю суб’єкта господарювання та твердженнями управлінського 

персоналу, які містить така звітність, а вже потім планує перевірку за кожним 

елементом та твердженням, тобто проводить дослідження від загального до 

детального, конкретного. Таким чином, дедуктивний і індуктивний методи 

відіграють важливу роль у процесі виконання завдання з аудиту, оскільки від 

належного їх застосування залежить обрання того чи іншого прийому отримання 

доречних аудиторських доказів, що в свою чергу забезпечить їх прийнятність та 

достатність.  

При дослідженні прийомів аудиту, науковці, серед яких: Н. М. Проскуріна, 

О. А. Миронова, М. А. Азарська, та інші [128, с.233, 234; 94, с.9], виділяють наступні 

групи методів: 

– органолептичні – прийоми визначення кількісного і якісного стану об'єктів у 

натуральній формі (експертиза, контрольні заміри, інвентаризація, технічний 

контроль, спостереження, експеримент, службове розслідування); 

– розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, 

економічно – математичні методи); 

– оцінювання та загальнонаукові методи. 

      Отже, вчені, під кожною групою методів аудиту, розуміють певну сукупність 

відповідних прийомів, але при цьому, не пропонують чіткої їх класифікації. 
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А. Аренс, Дж. Лоббек [7], вважають, що прийомами аудиту, які широко 

застосовуються у світовій аудиторській практиці, є вибіркова перевірка, анкетування, 

тестування.  

     На підставі проведеного дослідження наукових джерел наявна можливість 

сформувати перелік прийомів, запропонованих вченими, які застосовуються у 

процесі збору аудиторських доказів. Такими прийомами є: анкетування, тестування, 

підрахунок, фактичний контроль, документальний контроль, експертиза, контрольні 

заміри, інвентаризація, технічний контроль, спостереження, експеримент, службове 

розслідування, аудиторська вибірка, прийоми економіко-математичних методів.  

      Прийом анкетування – це один із прийомів аудиту, за допомогою якого 

реалізується метод опитування. Він полягає в отриманні від управлінського 

персоналу, інших працівників підприємства та третіх осіб письмових відповідей на 

перелік сформульованих заздалегідь питань,  які мають відношення до об’єкта 

аудиту. З метою застосування даного прийому,  аудиторські фірми використовують 

стандартизовані робочі документи у вигляді анкет, які містять перелік питань для 

опитування управлінського персоналу клієнта та керівників відповідних служб.  

      Прийом тестування – є найпоширенішим в аудиторській практиці. Даний прийом 

поділяють на два види тестування залежно від мети їх застосування, а саме: незалежні 

тести; тести на відповідність (тести контролю). З метою застосування даного прийому 

аудиторські фірми використовують стандартизовані робочі документи за напрями 

тестування. Правила складання й заповнення аудиторських тестів передбачані в 

методичних рекомедаціях або в інструкціях фірми. Складання тестів відбувається за 

принципом «від загального до конкретного», а відповіді на запитання, які містять 

тести, надають навпаки – від конкретного до загального. Відповіді наводяться у 

стверджувальній чи заперечувальній формах («так» чи «ні») чи у вигляді спеціальних 

позначок або цифр, чи у вигляді посилань на інші робочі документи аудитора.  

     Підрахунок полягає в перевірці аудитором математичної точності розрахунків або 

в кількісному підрахунку ( підрахунок кількості матеріальних цінностей під час 

інвентаризації).  

      Фактичний контроль здійснюють шляхом перевірки операцій в натурі,  
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контрольних замірів, дослідження операцій на місці, експертного лабораторного 

аналізу, контрольного запуску сировини і матеріалів, отримання письмових пояснень.  

       Документальний контроль – реалізується в процесі перевірки первинних 

документів, арифметичних підрахунків, санкціонованості операцій, зустрічної 

перевірки, економічного аналізу, перевірки кореспонденції рахунків і правильності 

відображення господарських фактів в регістрах бухгалтерського обліку. 

Н. І. Дорош, пропонує поєднувати прийоми отримання аудиторських доказів у 

наступний взаємозв'язок: прийом — метод — процедура [57]. Тобто, вчений, 

розглядає метод аудиту, як сукупність прийомів отримання аудиторських доказів, які 

реалізуються у процесі виконання завдання з аудиту, через виконання аудиторських 

процедур.  Результати дослідження створюють передумови побудови спрощеної 

схеми застосування складових методики у процесі виконання завдання з аудиту 

(рис.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Спрощена схема застосування складових методики у процесі виконання 

завдання з аудиту. Джерело: розроблено автором. 

  Аналіз наукових джерел доводить, що в основному вчені, серед яких: А. Аренс, 

Дж. Лоббек [7], О.А, Миронова, М.А Азарська [94], М.В.Кужельний, Г.М. Давидов 
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процедурою розуміють взаємопов’язану послідовність визначених дій, спрямованих 

на отримання аудиторських доказів. Таким чином, оскільки, аудиторська процедура, 

це взаємопов’язанна послідовність визначених дій, то вона повинна містити певну 

структуру, яка включає: зміст, сферу застосування, мету, необхідні джерела 

інформації, опис дій аудитора та послідовність їх виконання, отриманні результати 

(інформація) (рис.2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3. Процес реалізації аудиторської процедури. Джерело: удосконалено 

автором за [128]. 

Основною метою аудиторських процедур є отримання аудиторських доказів, а 

встановлення того, чи є вони прийнятними та достатніми, є справою професійного 

судження аудитора.  

З метою виокремлення ролі прийомів та аудиторських процедур у процесі аудиту 

проведено дослідження сутності  аудиторських процедур поданих в положеннях  

МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через 

розуміння суб'єкта господарювання і його середовища» та  МСА 330 «Дії аудитора у 

відповідь на оцінені ризики». Зазначеними  МСА передбачено, що отримання 

аудиторських доказів для формування обґрунтованих висновків, на яких буде 

базуватися думка аудитора, забезпечують аудиторські процедури, які за характером 
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      – процедури по суті, включно з тестами деталей та аналітичними процедурами – 

аудиторські процедури призначені для виявлення суттєвих викривлень на рівні  

тверджень [101]. 

Тести заходів контролю – це сукупність аудиторських процедур, які 

виконуються з метою збору аудиторських доказів стосовно належної організації і 

ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю, тобто того, наскільки ефективно вони організовані, з точки зору 

попередження або виявлення та виправлення суттєвих викривлень на протязі звітного 

періоду.   Процедури оцінки заходів контролю можуть включати: 

–  перевірку документів, які підтверджують операції та інші події, з метою 

отримання аудиторських доказів відносно належного застосування заходів 

внутрішнього контролю суб’єктом господарювання на практиці (перевірка 

санкціонованості операцій);  

–  направлення запитів ( анкетування) та спостереження за застосуванням заходів 

внутрішнього контролю, які не оформляються документально (визначення дійсного 

виконавця, а не того, на кого покладені такі функції); 

–  повторне застосування заходів контролю (звіряння банківських виписок, задля 

того, щоб переконатися, що такі дії були правильно виконані відповідальною 

особою). 

Перелік зазначених аудиторських процедур не є вичерпним та залежить від 

встановленого аудиторського ризику та професійного судження аудитора. Отримана 

інформація підлягає аудиторській оцінці на її доречність та надійність, з метою 

визначення достатньої кількості прийнятних аудиторських доказів для підтвердження 

рівня ризику визначеного аудитором щодо ефективності застосовних суб’єктом 

господарювання заходів внутрішнього контролю.  

Отже, тести заходів контролю узагальнюють в собі певну сукупність визначених 

аудитором дій, які реалізуються у певній послідовності через виконання 

аудиторських процедур з метою вирішення окремих завдань. Це свідчить про те, що 

тести заходів контролю доцільно класифікувати, як один із видів прийому тестування 

– тести контролю.  
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Окрім того, МСА 315 визначає перелік процедур, які забезпечують отримання 

аудиторських доказів, щодо структури і запровадження відповідних заходів 

контролю, серед яких: 

– запити на адресу управлінського персоналу, працівників внутрішнього аудиту, 

працівників, зайнятих в ініціюванні, обробці та відображенні в обліку складних 

операцій, внутрішнім радникам, персоналу з маркетингу та продажу; 

– аналітичні процедури - використання порівнянь від простих до комплексного 

аналізу;  

– спостереження за застосуванням певних заходів контролю;  

– інспектування документів і звітів;  

– відвідання приміщень;  

– простеження операцій через інформаційну систему, що стосується фінансового 

звітування. 

Дослідження цілі та напрямів застосування прийомів  та  аудиторських процедур 

у процесі аудиту, свідчить про те, що їхньою спрямованістю є досягнення певної мети 

– отримання аудиторських доказів стосовно окремого предмета дослідження. Таким 

чином, взаємозв’язок між метою, предметом аудиту, прийомами аудиту та 

аудиторськими процедурами полягає у їх певній залежності (рис. 2.4). 

  

  

 

Рис. 2.4. Взаємозв’язок між предметом дослідження, прийомами аудиту та 

аудиторськими процедурами.  Джерело: розроблено автором. 

Доцільність застосування того чи іншого прийому при виконанні завдання з 

аудиту залежить від багатьох факторів, зокрема:  

– наскільки вибраний прийом дозволяє досягти поставлених на певному етапі 

аудиту цілей; 

– наявність у аудитора достатніх професійних компетенцій для застосування 

обраного прийому; 
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– доступність до інформації, яка є необхідною для виконання завдання, а також 

наскільки її якість дозволяє застосувати обраний прийом аудиту; 

–  економічна доцільність застосування обраного прийому; 

–  забезпечення обґрунтованості локального судження доказами, отриманими за 

результатами застосування даного прийому. 

      Аудиторські докази у процесі виконання завдання збираються з урахуванням 

критеріїв оцінки тверджень, які виставляються до фінансової звітності. Зібрані 

докази, які мають відношення до одного критерію, не завжди компенсують 

відсутність аудиторських доказів стосовно іншого критерію (отримані аудиторські 

докази по відношенню наявності запасів, не можуть компенсувати відсутність 

аудиторських доказів стосовно їх вартісної оцінки). Тому, перелік аудиторських 

процедур послідовність їх застосування у процесі виконання завдання з аудиту, перш 

за все залежить від твердження, яке є предметом дослідження. 

 Змістом положень МСА 500 «Аудиторські докази» передбачено, що аудитор 

повинен розробити та виконати процедури аудиту, що за певних обставин 

відповідають меті отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі 

[101]. З цією метою  МСА надають можливість розширити перелік процедур 

передбачених МСА 315 шляхом виконання аудитором окремих аудиторських 

процедур у процесі  інспектування, спостереження, інвентаризаціі, зовнішнього 

підтвердження, повторного обчислення, повторного виконання, запитів, які вчені 

ототожнюють, як з прийомами аудиту [94,128], так і з васними  (специфічними) 

методами аудиту [16,114].  

Власні ( специфічі) методи аудиту – це методи, сформовані під впливом теорії та 

практики аудиту і спрямовані на вирішення окремих  аудиторських завдань у процесі 

аудиту.  

Оскільки, існує неоднозначність у піходах науковців до виначення та 

класифікації елементів методики аудиту, є доцільним дослідження ролі 

інспектування, спостереження, інвентаризаціі, зовнішнього підтвердження, 

повторного обчислення, повторного виконання, запитів, аналітичних процеду, 

аудиторської вибірки у формуванні методики виконання завданняз аудиту 
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Інспектування передбачає виконання аудиторських процедур, спрямованих на 

вивчення аудитором записів, документів або проведення огляду матеріальних 

активів, з метою отримання доказів різного ступеня надійності, в залежності від 

характеру та надійності джерела інформації, а також від ефективності заходів 

внутрішнього контролю за процесом їх формування та збереження. При оцінці 

заходів контролю аудитор може застосувати інспектування, з метою отримання 

доказів, через виконання аудиторських процедур спрямованих на перевірку, зокрема: 

– наявності класів і операцій  у діяльності клієнта, які є значними для цілей 

фінансової звітності; 

– санкціонування операцій; 

– навності коригувальних записів, які спрямовані на виправлення неправильної 

інформації; 

– відповідності застосування облікових політик щодо визнання доходів 

(перевірка відображення в обіку виконаного контракту); 

– існування запасів з метою підтвердження іх наявності та оцінки їх стану (але 

дана аудиторська процедура не забезпечить доказів відносно права власності на них 

або вартісної оцінки); 

– відображення  господарських операцій у відповідному періоді; 

– наявності некоректних бухгалтерськи записів; 

– наявності незвичайних операцій;  

– наявності складних  рорахунків, у т. ч. розрахунуів у готівковій формі, тощо. 

Спостереження – це сукупність аудиторських процедур, які виконуються  для 

нагляду за процесом або процедурою, яка виконується іншими особами, що  надає 

можливість відслідкувати порядок виконання певного процесу іншими особами, як 

правило представниками (працівниками) суб’єкта господарювання. Аудиторські 

докази отримані внаслідок застосування спостереження є більш надійними в 

порівнянні з тими, які отримані на підставі застосування анкетування, оскільки, 

аудитор може в такий спосіб отримати аудиторські докази, зокрема щодо належного 

розподілу та виконання працівниками своїх обов’язків. Доречними аудиторськими 

процедурами при спостережені з інвентаризацією запасів є виконання процедур  
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нагляду, зокрема щодо: 

– дотримання інвентаризаційною комісією інструкцій управлінського персоналу 

під час проведення інвентаризації запасів; 

– належного виконанням процедур для відображення в обліку результатів 

інвентаризації запасів; 

– виконання процедур проведення підрахуну, які здійснюються управлінським 

персоналом, тощо. 

  Доцільно зазначити, що аудиторські докази, зібрані безпосередньо через 

застосування спостереження, мають відношення лише до того моменту часу, коли 

вони були отриманні. Тому, для оцінки впливу отриманих доказів на показники 

фінансової звітності може виникнути необхідність у виконанні додаткових процедур, 

які забезпечать отримання аудиторських доказів, відносно інших проміжків часу. 

Якщо, спостереження застосовувалось у процесі проведення інвентаризації до дати 

фінансової звітності то для того, щоб отримати прийнятні аудиторські докази 

аудитору необхідно виконати аудиторські процедури щодо відображення результатів 

інвентаризації, а також процедури спрямовані на перевірку правильності 

відображення операцій і залишків на рахунках бухгалтерського обліку між датою 

інвентаризації та датою фінасової звітності. 

Зовнішнє підтвердження  застосовується у процесі аудиту для отримання прямої 

відповіді у письмовій, електронній або іншій формі від третьої сторони. Він є 

доречним для отримання аудиторських доказів підтвердження тверджень 

управлінського персоналу щодо залишків на рахунках. Такими підтвердженнями, 

зокрема можуть бути відповіді від контрагентів, на надіслані запити стосовно 

дебіторської та кредиторської заборгованостей. Але зовнішнє підтвердження не 

повинно обмежуватися лише отриманням інформації щодо залишків на рахунках, 

оскільки за допомогою даного прийому можна отримати також докази стосовно 

певної інформації, яка міститься в бухгалтерському обліку, а саме підтвердження 

умов та внесення змін до контрактів, наявності додаткових угод, тощо. Отримані у 

такий спосіб докази є більш надійними, оскільки вони можуть або обґрунтувати, або 

заперечити інформацію, яка зафіксована в письмових документах, що зберігаються у 
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суб’єкта господарювання. Перелік аудиторських процедур при проведені 

зовнішнього підтвердження може включати процедури, зокрема щодо: 

– визначення інформації для підтвердження або звернення; 

– вибір належної сторони, яка буде надавати підтвердження; 

– формулювання звернень з урахуванням необхідної інформації, яка є предметом 

підтвердження; 

– визначення належного одержувача звернень і необхідної інформації для 

надсилання звернення; 

– надсилання звернень, включаючи подальші звернення стороні, що надає 

підтвердження; 

– реєстр отриманих відповідей на звернення; 

– аналіз отриманих відповідей на звернення, з метою оцінки достатності 

отриманих аудиторських доказів та встановлення необхідності виконання 

альтернативних процедур. 

Повторне обчислення використовується під час перевірки математичної точності 

розрахунків, показників, які містяться в записах чи первинних документах. 

Виконання перевірки точності більшості елементарних арифметичних розрахунків не 

потребує використання на даній ділянці висококваліфікованих фахівців. Окрім того, 

необхідно враховувати і те, що суб’єкти господарювання в переважній більшості 

використовують для ведення бухгалтерського обліку програмні продукти, тому 

арифметичні помилки зустрічаються вкрай рідко. Але якщо і зустрічаються то вони в 

основному стосуються недоліків в діяльності розробників такого програмного 

продукту. Виявлення помилок аудитором може свідчити про неефективність заходів 

внутрішнього контролю щодо системи бухгалтерського обліку та про необхідність 

застосування додаткових аудиторських процедур у відповідь на оцінений ризик. В 

той же час під час перевірки правильності здійснення складних розрахунків необхідна 

участь фахівців, які володіють відповідними професійними здібностями, оскільки їх 

професійні компетенції дозволяють оцінити не лише результати проведених 

розрахунків, але й обґрунтувати відповідність методів та формул, на підставі яких 

вони виконуються відповідними особами суб’єкта господарювання. Доречними 
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процедурами виконання повторного перерахунку можуть бути процедури щодо 

перевірки правильності:  проведених нарахувань та утримань і із заробітної плати; 

нарахованого резерву відпусток, резерву сумнівних боргів; визначення  зобов’язань 

по розрахунках з бюджетом, в розрізі окремих податків, визначення амортизованої 

вартості активів та зобов’язань. 

Повторне виконання – це незалежне виконання аудитором дій або заходів 

контролю, які вже виконувались суб’єктом господарювання, як частина заходів 

внутрішнього контролю. Доречними аудиторськими процедурами є процедури, 

спрямовані на виконання повторного перерахунку кількості матеріальних цінностей, 

з метою порівняння з даними інвентаризаційної комісії суб’єкта господарювання; 

звіряння касових документів з залишками готівкових коштів в касі, зіряння авансових 

звітів з наявними первинними документами, задля того, щоб переконатися, що такі 

дії були правильно виконані відповідальними особами та інші.  

Аналітичні процедури – це сукупність процедур спрямованих на дослідження 

ключових фінансових та економічних показників суб’єкта господарювання, з метою 

виявлення незвичайних взаємозв’язків між фінансовими та нефінансовими даними, 

що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв’язків, які 

не узгоджуються з іншою доречною інформацією або значно відрізняються від 

очікуваних величин. Застосування аналітичних процедур  можливе на всіх етапах 

виконання завдання. Дії аудитора при виконання аналітичних процедур повинні бути 

спрямовані на дослідження фінансової та іншої інформації, що стосується суб’єкта 

господарювання в порівнянні з: співставною інформацією за попередні періоди; 

очікуваними результатами діяльності суб’єкта господарювання, зокрема, планами 

або прогнозами чи попередніми розрахунками аудитора; аналогічною інформацією 

для галузі, наприклад, співвідношення продажів і прибутків, розміру середньої 

заробітної плати працівників суб’єкта господарювання із середніми показниками у 

цій галузі або з іншими суб’єктами господарювання, що працюють у такій самій 

галузі. Також, в контексті виконання аналітичних процедур, аудитор може 

запланувати та  виконати процедури, які спрямовані на  розгляд зв’язків між 

елементами фінансової звітності та фінансовою і відповідною нефінансовою 
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інформацією, зокрема між витратами на заробітну плату та кількістю найманих 

працівників, витратами на паливно-мастильні матеріали та кількістю транспортних 

засобів. При застосуванні аналітичних процедур є доцільним використааня різних 

методів аналізу – від простих порівнянь до здійснення комплексного економічного 

аналізу, з використанням сучасних статистичних та економіко-математичних методів 

(рис.2.5).  

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2.5 Використання сучасних статистичних та економіко-математичних 

медодів при виконані аналітичних процедур. Джерело: розроблено автором з 

урахуванням [128]. 

Застосування у процесі виконання завдання з аудиту методів аналізу 

представлених на а рис.2.5, надає можливість виявити незвичайні відхилення 

показників фінансової звітності, які зумовлюють вибір додаткових аудиторських 

процедур у відповідь на оціненні ризики з метою отримання доказів встановлення 

суттєвості викривлень (рис.2.6). 

Таким чином, аналітичні прийоми у процесі виконання завдання з аудиту, є 

одним з найбільш важливих і складних інструментів, які націлені на оцінку 

фінансової інформації на основі вивчення імовірнісних співвідношень, як між 

фінансовими, так і між фінансовими і нефінансовими даними. Порівняними даними, 

які використовує аудитор, можуть бути дані про ринкові інструменти і дані 

бухгалтерської звітності суб’єктів господарювання, інформація про особливості 

структури, внутрішні та зовнішні зв’язки, грошові й матеріальні потоки. 

 

 

Аналітичні процедури 

Економічний аналіз Статистичні методи Економіко-математичні методи 

Методи: детермінований, 

факторний, економіко-

математичний : загальний, 

горизонтальний, 

вертикальний, трендовий, 

фінансових коефіцієнтів 

Розрахунок коефіцієнтів: трудової 

участі, ритмічності випуску 

продукції, використання 

обладнання та виробничих 

потужностей, динаміку виконання 

плану виробництва, тощо. 

Методи: економічної 

кібернетики, дослідження 

операцій, екометричні, 

математичного 

програмування, кореляційно-
регресійного зв’язку. 
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Рис. 2.6. Вплив результатів застосування аналітичних процедур на напрям 

подальших досліджень в процесі виконання завдання з аудиту. Джерело: розроблено 

автором. 

Аудиторська вибірка є своєрідною, добре розробленою та багаторазово 

випробуваною конструкцією теорії ймовірності. Актуальність застосування в 

методиці та в організації процесу виконання завдання з аудиту вибіркового підходу 

підтверджується, насамперед, тим, що даному питанню присвячено окремий МСА 

530 «Аудиторська вибірка». Аудиторська вибірка є також одним із способів аудиту, 

оскільки визначає напрям за яким будуть виконуватися певні дії аудитором у процесі 

виконання завдання з аудиту,  

Сутність аудиторської вибірки полягає в тому, що сукупність дій аудитора 

спрямовуються на дослідження менш, ніж 100% господарських операцій та записів 

по рахунках певного класу в такий спосіб, щоб всі відібрані елементи мали шанс бути 

відібраними з метою надання аудитору належної основи, на підставі якої формуються 

висновки щодо всієї генеральної сукупності. При аудиторській вибірці може 

використовуватися як статистичний підхід, при якому використовується випадковий 

відбір елементів і теорія вірогідності для оцінки результатів, так і не статистичний 

підхід, який не містить даних характеристик. 

Доцільність застосування аудиторської вибірки пов’язана з умовами, якщо: 

Аналітичні процедури 

Фінансова звітність 

Виявлено незвичайні відхилення статтей фінансової звітності 

Відхилення суттєві та 

суперечать іншій інформації 
Відхилення суттєві але не 

суперечать іншій інформації 

Відхилення не 

суттєві 

Дослідження статей фінансової звітності на 

предмет суттєвості викривлень 

Відсутні підстави для сумнівів в 

наявності суттєвих викривлень Вибір аудиторських процедур отримання 

доказів щодо суттєвості викривлень  
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–  характер операцій і залишок по рахунку не вимагає 100 % перевірки, з 

урахуванням характеристик генеральної сукупності; 

–  необхідність формування висновків щодо залишку на рахунку або класу 

операцій; 

–  витратність на суцільну перевірку всієї генеральної сукупності є занадто 

великою. 

При аналізі відібраної для перевірки сукупності елементів, аудитор повинен 

брати до уваги цілі перевірки і характеристики сукупності, що перевіряється. При 

цьому, спочатку аналізуються конкретні цілі, які повинні бути досягнуті, і 

відповідність аудиторських процедур, які в найбільшій мірі забезпечать отримання 

достатніх та надійних доказів. Аналіз характеру отриманих доказів і можливих умов, 

пов’язаних з виникненням помилок або інших характеристик, які мають відношення 

до таких аудиторських доказів, допоможуть аудитору встановити причину помилки 

та яка генеральна сукупність повинна бути використана для вибіркової перевірки. 

Розмір вибірки напряму пов’язаний з величиною помилки, яку аудитор вважає 

допустимою. Допустима помилка визначається на стадії планування аудиту, 

відповідно до обраного рівня суттєвості. Для будь-якої вибірки аудитор повинен 

аналізувати кожну помилку, яка потрапила до вибірки. Попередні оцінки доцільно 

застосовувати при організації відібраної для аудиту сукупності і визначенні її обсягу. 

Якщо очікуваний рівень помилки неприйнятно високий, тести заходів контролю 

зазвичай не проводяться. Якщо очікувана величина помилки велика, може бути 

здоцільним проведення суцільної перевірки або  можна використати великий обсяг 

вибірки. 

При визначені обсягу вибірки (кількості відібраних для перевірки елементів) 

аудитор повинен проаналізувати чи знижений ризик, який пов’язаний із 

застосуванням аудиторської вибірки, до прийнятно-низького рівня, оскільки, чим 

нижче ризик, який готовий прийняти аудитор, тим більшим буде необхідний обсяг 

вибірки. 

Рішення про застосування статистичного чи не статистичного підходів до 

вибіркової перевірки є предметом професійного судження аудитора з точки зору 
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 більш ефективного способу отримання достатніх та надійних аудиторських доказів. 

Щодо практики застосування аудиторської вибірки то кожна аудиторська фірма 

вирішує дане питання по-своєму. Доцільно зазначити, що при застосуванні 

інформаційних технологій в аудиті застосування даного прийому не збільшує 

навантаження на працівників аудиторської фірми та не впливає на терміни виконання 

завдання.  

Запит спрямований на отримання фінансової та нефінансової інформації від 

обізнаних осіб, як у самого суб’єкта госодарювання, так і за його межами. Запит 

широко використовується протягом усього  процесу виконання завдання з аудиту на 

додаток до запланованих аудиторських процеду.  Для надсилання запиту аудитору 

необхідно визначитися з інормацією, яка є предметом запиту, з  належною та 

обізнаною стороною, яка буде надавати відповідь на запит, сформувати зміст запиту; 

надіслати запит. Процедури оцінка відповіді на запит є невід’ємною частиною запиту.  

Кожна аудиторська фірмапо повинна використовувати стандартизовану форму 

запитів, розроблених фірмою. Запити та відповіді на них включаються до 

аудиторської документації.  

 Отже, на підставі проведеного дослідження встановлено, що  тести заходів 

контролю, інспектування, спостереження, інвентаризація, зовнішнє підтвердження, 

повторне обчислення, повторне виконання, аналітичні процедури, аудиторська 

вибірка, запит є узагальненням аудиторських процедур, спрямованих на отримання 

достатньої кількості прийнятних аудиторських доказів стосовно твердження 

управлінського персоналу, яке було предметом дослідження. 

  У зв’язку з наявними розбіжностями у підходах вчених щодо класифікації 

прийомів аудиту, з метою формування єдиного підходу їх застосування у практиці 

аудиту, визнано за доцільне  тести заходів контролю, інспектування, спостереження, 

інвентаризація, зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання, 

аналітичні процедури, аудиторська вибірка, запит класифікувати, як прийоми аудиту 

та запропоновано уточнену  класифікацію прийомів аудиту (табл. 2.2). 

 Запропонована класифікація прийомів аудиту, забезпечить краще розуміння 

теорії та значно полегшить її застосування у практиці аудиту.  Отже, прийоми аудиту 
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і аудиторські процедури є інструментарієм дослідження предметів аудиту, з метою 

отримання достатньої кількості прийнятних аудиторських доказів для формування 

професійного судження аудитора. Доцільно зауважити, що спонтанне застосування 

будь-яких прийомів аудиту, неналежне планування та виконання аудиторських 

процедур не забезпечать достатній рівень впевненості аудитора щодо відсутності у 

фінансовій звітності суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилки. 

Таблиця 2.2 

Класифікація прийомів аудиту та їх застосування у процесі аудиту  

 На підставі 

проведеного 

дослідження  

 (МСА 315, 500) 

Узгоджується   зі 

змістом прийомів, 

запропонованих 

вченими, та за  

напрямом їх 

застосування в аудиті                

Запропонована 

класифікація 

прийомів 

Застосування у процесі 

аудиту ( етап аудиту) 

1 Тести заходів 

контролю 

тестування (незалежні 

тести, тести на 

відповідність) 

тести заходів 

контролю 

прийняття завдання, 

виконання завдання 

2 Іспектування документальний 

контроль 

інспектування прийняття завдання, 

виконання завдання 

3 Спостереження спостереження спостереження прийняття завдання, 

планування, виконання 

завдання 

4 Інвентаризація інвентаризація інвентаризація виконання завдання 

5 Зовнішнє 

підтвердження 

документальний 

контроль 

зовнішнє 

підтвердження 

виконання завдання 

6 Повторне обчислення підрахунок повторне 

обчислення 

виконання завдання 

7 Повторне виконання фактичний контроль, 

технічний контроль, 

експертиза, контрольні 

заміри, експеримент 

повторне 

виконання 

прийняття завдання, 

виконання завдання 

8 Запит анкетування запит прийняття завдання, 

планування, виконання 

завдання 

9 Аналітичні процедури прийоми економіко-

математичних методів 

аналітичні 

процедури 

прийняття завдання, 

планування, виконання 

завдання 

10 Аудиторська вибірка аудиторська вибірка аудиторська 

вибірка 

виконання завдання 

 

Джерело: розроблено автором з урахуванням [7, 94,101, 128]. 

На підставі аудиторської оцінки достатності  та прийнятності отриманих 

аудиторських доказів, можуть бути переглянуті застосовні прийоми аудиту, з метою 

збільшення або зменшення їх кількості, а також щодо зміни їх складу. Таке рішення 
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аудитора також залежить від оцінки (пегляду оцінки) ризиків та встановленого рівня 

суттєвості. 

За результатами дослідження побудовано алгоритм застосування прийомів 

аудиту у процесі збору аудиторських доказів, з метою формування локальних 

суджень аудитора. (рис.2.7).  
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Рис. 2.7 Алгоритм застосування прийомів аудиту у процесі збору аудиторських 

доказів, з метою формування локальних суджень аудитора. Джерело: розроблено 

автором, з урахуванням [101]. 

Оцінений ризик 

невиявлення 

План виконання 

завдання 

Прийоми аудиту у відповідь 

на оцінений ризик 

Оцінка зібраних 

аудиторсь ких доказів 

стосовно предметів 

аудиту 

 Прийняття рішення 

про розширення 

переліку застосовних 

прийомів аудиту  Отримано достатню 

кількість прийнятних 

доказів 

Прийоми аудиту: тести заходів контролю, 

інспектування, спостереження, 

інвентаризація, зовнішнє підтвердження, 

повторне обчислення, повторне виконання, 

запит,аналітичні процедури, аудиторська 

вибірка, 

Прийоми оцінки 

ризиків: тести заходів 

контролю,  запит, 

аналітичні  процедури, 

інспектування, 

спостереження,  

Аудиторські процедури 

 Оцінка ризиків  

Наявність обставин 

перегляду оцінки 

ризиків 

Перегляд 

оцінки ризиків 

 Формування локальних суджень аудитора 

Застосування прийомів у процесі збору аудиторських доказів  

Аудиторські процедури 

Перегляд застосовних 

прийомів аудиту 

План виконання завдання з аудиту 

Предмети аудиту 
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              Результати дослідження забезпечили підстави для побудови організаційної 

моделі виконання завдання з аудиту, яка включає, цілі, основні елементи методики та 

організаційні аспекти виконання завдання з аудиту (рис.2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Організаційна модель виконання завдання з аудиту. Джерело: 

розроблено автором. 

Оцінка аудиторського 

ризику, рівня суттєвості, 

розробка стратегії та  плану 

аудиту 

Команда із завдання з 

аудиту 

Прийоми аудиту: 

тести заходів 

контролю,  

інспектування, 

спостереження, 

інветаризація, 

зовнішнє 

підтвердження, 

повторне обчислення, 

повторне виконання, 

запит, аналітичні 

процедури, 

аудиторська вибірка 

 

Методика аудиту: сукпність способів, прийомів та 

аудиторських процедур, які реалізуються у визначеній 

аудитором послідовності 

Загальнонаукові методи 
аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, 

узагальнення, класифікація, 

систематизація, 

конкретизація, 

формалізація  індукція, 

дедукція  

Організація процесу 

виконання завдання 

Спосіб аудиту: сукупність 

окремих дій, спрямованих 

на рішення окремого 

завдання 

Аудиторські процедури: отримання аудиторських доказів 

 

Способи організації аудиту: 

суцільний, вибірковий, 

аналітичний, комбінований 

Визначена  методика 

виконання завдання: набір 

прийомів та аудиторські 

процедури 

Досягнення цілі завдання: формування думки аудитора щодо 

фінансової звітності та складання звіту незалежного аудитора  

 Методичне забезпечення :внутрішньофірмові стандарти аудиторської фірми 

Виконання завдання з аудиту 

Цілі завдання: формування думки аудитора щодо фінансової звітності 

Формування локальних суджень 

Елементи методики 
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Отже, для забезпечення обгрунтування обраної форми думки аудитора щодо 

фінансової звітності,  ще на етапі планування виконання завдання з аудиту під час 

складання загальної стратегії та плану аудиту, аудитор особливе місце повинен 

відводити саме способам організації процесу виконання завдання, вибору прийомів 

аудиту та плануванню аудиторських процедур, з метою отримання достатньої 

кількості прийнятних аудиторських доказів для забезпечення доказовості 

сформованого  у нього професійного судження. 

 

2.2. Інформаційне забезпечення формування доказовості професійного 

судження в аудиті 

 

Інформація представляє собою відомості про події, процеси, які відбуваються у 

господарській діяльності людей, природі, суспільстві та є об’єктом збереження, 

передачі, перетворення для використання в будь-якій сфері людської діяльності [16]. 

В повсякденному житті, зазвичай розрізняють інформацію звукову, текстову, 

цифрову та іншу. Кожна інформація має свої форми подання у вигляді носіїв 

інформації. Не можливо сформувати відповідні висновки без наявної базової 

інформації, яка повинна містити основні відомості про завдання і про те, які наявні 

ресурси для його рішення. 

Інформація в аудиті – це інформація, яку використовує аудитор для отримання 

аудиторських доказів, необхідних для формування проміжних висновків, на яких 

базується незалежна аудиторська думка. А, з урахуванням того, що основними цілями 

аудиту є отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів для висловлення 

аудиторської думки стосовно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих 

аспектах, інформаційне забезпечення є основою всього процесу виконання завдання 

з аудиту [87], оскільки, від сформованого інформаційного забезпечення залежить не 

лише організація процесу виконання завдання з аудиту, а і рішення, які будуть 

прийнятті аудитором в процесі його виконання. 

Термін «інформаційне забезпечення» використовується в різних контекстах по 

відношенню до різних функцій і видів діяльності, трактується вченими неоднозначно 
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та є дискусійним [87]. Проведено дослідження підходів окремих науковців до 

визначення даної дефініції у літературних джерелах (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3. 

Трактування терміну «інформаційне забезпечення» 

у різних літературних джерелах 

№ з/п Джерело Визначення 
1 2 3 

1 
С. В. Звежинський 

[63] 

Організований безперервний технологічний процес підготовки і 

надання інформації споживачам відповідно до їх потреб для 

підтримки ефективної науково–технічної діяльності. 

2 А. В. Блек. [20] 

Інформаційне забезпечення – це сукупність будь-яких засобів, що 

дозволяють науковцям з найменшими витратами часу одержувати 

всю або, принаймні, більш повну інформацію, необхідну їм для 

виконання наукової роботи. 

3 С.М. Петренко 

[115] 

Інформаційне забезпечення управління – це сукупність 

реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та 

кількісного складу, розміщення і форм організації. При цьому 

метою інформаційного забезпечення управління є своєчасне 

надання необхідної і достатньої інформації для прийняття 

управлінських рішень, що забезпечують ефективну діяльність як 

підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів 

4 
Н. М. Проскуріна 

[128] 

Інформаційне забезпечення – це створення інформаційних умов 

функціонування підприємства, забезпечення необхідною 

інформацією, включення в систему засобів пошуку, одержання, 

зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, 

організація банків даних. 

Джерело: узагальнено автором за [20, 64, 115, 128] 

Інформаційне забезпечення, в розумінні окремих науковців – це організований 

безперервний технологічний процес підготовки і надання інформації споживачам; 

сукупність будь-яких засобів, необхідних науковцям для виконання наукової роботи; 

підтримка процесів керування, технологій функціонування підприємства, створення 

систем баз даних, тощо. 

Єдність думок авторів щодо важливості інформації, полягає в тому, що 

інформація є предметом, засобом і продуктом управлінської праці. Звідси, можливий 

висновок про те, що інформація є основою процесу управління, та прийняття 

управлінських рішень. Ефективність управління та прийнятих рішень буде залежати 

від рівня збору інформації, її обробки та передачі. Релевантною вважається та 

інформація, яка зменшує невизначеність прийняття рішень та відповідає основним 
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критеріям її якості, таким як: надійність, достовірність, своєчасність, можливість 

багаторазового використання. Завдання, яке пов’язане з оцінкою оптимальності, 

повноти, об’єктивності і надійності інформації, необхідно вирішувати в кожному 

конкретному випадку. Правильне рішення можливе лише за умови, якщо інформація 

є своєчасною, оперативною, повною та достовірною [87]. Інформаційним 

забезпеченням аудиту є певним чином упорядкована сукупність інформації, яка 

формується і використовується на різних стадіях процесу аудиту [92]. Основні вимоги 

до інформації, яка використовується у процесі аудиту та критерії оцінки її якості 

представлено на рис. 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Вимоги до інформації, яка використовується в аудиті. Джерело: 

удосконалено автором за [128]. 

Виходячи з аналізу положень МСА, вважаємо за доцільне до інформаційного 

забезпечення аудиту, окрім інформації, яка безпосередньо стосується суб’єкта 

господарювання, джерелами якої є: фінансова, статистична, податкова звітність, 

регістри бухгалтерського обліку, первинні, організаційно–управлінські, розпорядчі 

документи, включити також інформацію щодо діючого законодавства, нормативну, 

галузеву, довідкову, інформацію від третіх осіб [87], інформацію, розкриття якої 

передбачено законодавством та актами регуляторних органів. 

Вимоги до інформації в аудиті 

Оптимальність Повнота Точність 

Містить всі необхідні 

відомості по всіх 

керованих параметрах 

про керований об’єкт 

Відповідає 

реальному стану 

справ і стану 

керованого об’єкта 

Ступінь деталізації 

інформації, її 

наближення до 

реального стану 

об’єкта, яке вона 

виражає 

 Критерії оцінки якості інформації 

Надійність Достовірність Своєчасність Можливість багаторазового 

використання 
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Впорядкуванню та класифікації інформаційного забезпечення в аудиті у своїх 

працях приділяли місце досить багато вчених, серед яких М. Т. Білуха [16], 

В. В. Сопко [149], В. Я. Савченко [65]. Професор М. Т.  Білуха першим розробив 

найбільш детальну класифікацію інформаційного забезпечення фінансово-

господарського контролю й аудиту, провів класифікацію економічної інформації та 

зазначив її роль в контрольно-аудиторському процесі [19, с. 210-223]. Основними 

ознаками, які вченим було прийнято за основу класифікації інформаційного 

забезпечення фінансово-господарського контролю й аудиту є професійно-

інформаційна комунікація, пізнавальність інформації, зміст інформаційного 

забезпечення. За професійною комунікацією, інформаційне забезпечення автор 

поділяє на робоче, інформаційне пряме, інформаційне непряме, опосередковане. В 

залежності від пізнавальності – на нову і релевантну. Виходячи із змісту 

інформаційного забезпечення – на законодавчу, планово-нормативно-довідкову, 

договірну, технологічну, організаційно-управлінську, фактографічну [87]. На рис. 

2.10 проведено узагальнення інформаційного забезпечення, з урахуванням основних 

ознак його класифікації. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Узагальнення інформаційного забезпечення аудиту за 

класифікаційними ознаками. Джерело: узагальнено автором на основі [19, с. 210-223]. 
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М. Т Білуха  наголошує на тому, що професійна інформаційна комунікація 

ґрунтується, в основному, на контактах працівників контролю. В той же час, за його 

визначенням, інформаційно-пряма, інформаційно-непряма і опосередкована 

інформації – це вивчення даних про стан пізнавальних об'єктів, нормативно-правових 

актів про виробничо-фінансово-господарську діяльність підприємств однієї галузі та 

зіставлення їх із даними підконтрольного підприємства, спеціальної літератури тощо 

[19, с. 211-212]. Тобто, вченим фактично за основні класифікаційні ознаки, було 

використано об’єкти аудиту, а не контакти працівників контролю. 

Професор В. С. Рудницький [139, с.122–125] запропонував класифікацію 

інформації за такими ознаками: зміст інформації і характер оцінки об’єктів аудиту; 

суб’єкт аудиту; пізнавальність інформації; спосіб відображення; спосіб подання; 

ступінь інформаційної деталізації; період формування інформації; ступінь 

перетворення інформації під час обробки; джерела інформації; ступінь доказовості; 

ступінь деталізації; тривалість зберігання та спосіб формування інформації. 

Незважаючи на те, що подані ознаки є численними і охоплюють всі можливі аспекти 

формування інформаційного забезпечення аудиту, разом з тим спостерігається 

недостатність у вивченні проблеми використання інформаційного забезпечення на 

тому чи іншому етапі процесу аудиту. 

При виконанні завдань з аудиту, аудитор має справу з великим масивом 

інформації, яка потребує свого опрацювання, осмислення та узагальнення. Одному 

аудитору неможливо впоратись з таким завданням. Тому, здебільшого, під час 

виконання завдання з аудиту, задіяна команда із завдання. Якщо вибір об'єкта аудиту, 

ознайомлення з бізнесом клієнта та складання договору зазвичай здійснює керівник 

аудиторської фірми, то безпосередньо завдання з аудиту виконує група аудиторів під 

керівництвом партнера із завдання. Основним завданням інформаційного 

забезпечення у процесі аудиту є інформування учасників виконання завдання про 

стан об’єкта аудиту, його функціонування, відповідність його господарської 

діяльності нормативно-правовим актам та законодавству, що є фундаментальним 

підґрунтям самого процесу аудиту, а отже і засобом комунікації працівників 

аудиторської фірми без чого проведення повноцінного та якісного аудиту було б 
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неможливим, що, в свою чергу зумовлює потребу не лише в класифікації, а й 

систематизації інформаційного забезпечення за етапами проведення аудиту [87]. 

Потреба в інформаційному забезпеченні аудиторських фірм завжди буде різною, 

тому що визначається, насамперед, тими завданнями, які ставить директор 

аудиторської фірми або партнер із завдання та залежить від важливості прийнятих 

рішень, кількості й характеру параметрів, кількості варіантів можливого рішення, 

величини й різноманітності внутрішніх і зовнішніх впливів, кількості і якості 

показників, що характеризують об’єкт аудиту [128, с.246]. 

Вивчення та аналіз запропонованих вченими класифікацій інформації, яка 

використовується в аудиті, надає можливість провести систематизацію 

інформаційного забезпечення, яке використовується у процесі виконання завдання з 

аудиту. Оскільки, інформаційна база для кожного етапу виконання завдання з аудиту 

буде різною, вважаємо за доцільне систематизацію інформаційного забезпечення 

здійснювати за етапами його проведення [87]: узгодження умов завдання з аудиту та 

планування аудиту фінансової звітності, виконання перевірки по сутті, завершення 

аудиту та підготовка звіту. 

Весь процес виконання завдання з аудиту, пов’язаний з отриманням 

аудиторських доказів. Основними вимогами до аудиторських доказів, відповідно до 

положень МСА є доречність та надійність. Тому при формуванні інформаційного 

забезпечення кожного етапу виконання завдання, інформаційне забезпечення також 

повинно бути доречним і надійним. 

Відповідно до МСА 210 «Узгодження умов завдання з аудиту» однією із цілей 

аудиту є – обґрунтування наявності передумов для проведення аудиту. Для того, щоб 

досягти зазначеної мети, аудитору необхідно отримати достатній обсяг достовірної 

інформації з наступних питань: 

- характер, структура бізнесу клієнта, його організація, масштаб та надійність; 

- мета та характер фінансової звітності, її відповідності законодавчій чи 

нормативній застосовній концептуальній основі; 

- дотримання принципу безперервності; 

- стан бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві;  
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- чесність клієнта; 

- незалежність фірми від клієнта, компетентність персоналу фірми, можливості 

та достатність ресурсів [87]. 

Важливу роль на даному етапі відіграють професійні здібності аудитора 

розуміння законодавчої інформації, яка має відношення до суб’єкта господарювання. 

Основними джерелами законодавчої інформації є Закони України, постанови 

Кабінету міністрів України, Укази Президента України та інші законодавчі та 

нормативні акти, які регулюють питання господарської діяльності суб’єкта 

господарювання [87]. 

Для вивчення характеру та структури бізнесу клієнта аудитор використовує 

організаційно-управлінську інформацію, яка міститься в установчих документах, 

наказах керівника, договорах про матеріальну відповідальність, посадових 

інструкціях, внутрішніх положеннях, зокрема, Положенні про облікову політику, 

Колективному договорі та інших [87]. 

Для досягнення мети на етапі прийняття рішення щодо прийняття завдання, 

важливою для аудитора також є інформація про галузеві зміни, співвідношення 

розвитку або скорочення ділової активності суб’єкта господарювання, з урахуванням 

динаміки в галузі, стабільність забезпечення сировинною, конкурентне середовище 

[87]. 

Особливої уваги аудитора потребує дослідження нормативно-довідникової бази 

прийнятій в цій галузі, питання про використання нетипової для галузі системи 

бухгалтерського обліку. Знання основних законодавчих та економічних чинників, під 

впливом яких знаходиться бізнес суб’єкта господарювання, дозволяє пояснити ті або 

інші операції та зробити різноманітні прогнози [87]. 

Важливою для розуміння чесності клієнта є інформація отримана від  

попереднього аудитора, від служби внутрішнього аудиту (за наявності), з актів 

перевірок контролюючих органів та з зовнішніх джерел (публікації тощо). 

Поділяючи інформацію на пряму і не пряму аудитору доцільно зважати на те, що 

пряма інформація стосується лише суб’єкта господарювання, а не пряма – це 

інформація, яка отримана з дослідження законодавчо-нормативних документів, що 
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регулюють процес аудиту та положень і методик аудиторської фірми, які стосуються 

виконання завдань з аудиту [87].  

Узагальнення результатів дослідження, забезпечило підстави для формування 

переліку джерел формування інформаційного забезпечення обґрунтування наявності 

передумов для проведення аудиту. Такими джерелами слугують: 

− законодавчі та нормативні документи, які регулюють фінансово-господарську 

діяльність замовника; 

− засновницькі і реєстраційні документи; 

− організаційно-управлінські документи; 

− фінансова звітність та регістри бухгалтерського обліку; 

− документи перевірок внутрішніх служб контролю; 

− документи перевірок зовнішніх служб контролю; 

− результати попереднього огляду; 

− засоби масової інформації; 

− законодавчі та нормативні документи, які регулюють аудиторську діяльність; 

− внутрішня документація аудиторської фірми [92]. 

Інформаційне забезпечення сформоване аудитором на даному етапі має 

стратегічне значення для оцінки можливості рішення щодо прийняття завдання [87]. 

Систематизація інформаційного забезпечення на етапі прийняття завдання та 

планування аудиту наведена в Додатку Е. 

Відповідно до вимог МСА 315 ( переглянутого) «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 

одним з основоположних аспектів аудиту є розуміння суб’єкта господарювання. 

Сукупність свідчень про фінансово-господарську діяльністю суб’єкта 

господарювання, отриманих на підставі зібраної і узагальненої інформації, надає 

аудитору можливість прийняття рішення, щодо організації процесу виконання 

завдання, зокрема: встановлення звітних цілей завдання; оцінки бюджету часу, 

необхідного для виконання завдання та вартості завдання; вибору членів команди з 

завдання; чинників, які за професійним судженням аудитора, є важливими для 

спрямування зусиль робочої групи із завдання; визначення загальної стратегії та 
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складання плану виконання завдання. Отже, від інформаційного забезпечення, яке 

буде сформовано аудитором на етапі прийняття рішення щодо виконання завдання 

залежить не лише ефективність планування, але й якість проведення аудиту [87]. 

Предметом аудиторської перевірки фінансової звітності виступає комплекс 

тверджень управлінського персоналу щодо класів операцій та подій, залишків на 

рахунках, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності. Отримання 

достатніх та прийнятних аудиторських доказів, стосовно кожного із тверджень, 

забезпечує підставу для висловлення незалежної аудиторської думки, щодо 

достовірності фінансової звітності. Виконання завдання з аудиту, ставить перед 

аудитором за мету отримання аудиторських доказів відсутності суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки, як на рівні фінансової звітності, так і на рівні 

тверджень, в цілому[87]. 

На етапі виконання завдання, аудитор проводить дослідження господарських 

операцій, тестування заходів контролю, перевірку облікових записів, аналіз 

показників фінансової звітності і, за необхідності, вносить зміни до  загальної 

стратегії та  плану аудиту. Основою ж інформаційного забезпечення отримання 

аудиторських доказів виступає економічна інформація, яка характеризує фінансово-

господарську діяльність суб’єкта господарювання. Економічну інформацію аудитор 

перш за все отримує із внутрішніх джерел, якими є дані фінансової звітності, 

бухгалтерського та управлінського обліку, статистичної та податкової звітності, 

матеріали попереднього зовнішнього аудитора, акти перевірок контролюючих 

органів, матеріали юридичних служб [87]. 

Відповідно до положень МСА 505 «Зовнішні підтвердження» аудиторські докази 

є більш надійними, якщо їх отримано з незалежних джерел за межами суб’єкта 

господарювання (зовнішні джерела). Джерелами такої економічної інформації є 

інформація отримана від банків, торговельних партнерів, страхових компаній, 

аудиторських та юридичних фірм. 

В процесі дослідження господарської діяльності, важливою є фактографічна 

інформація, яка також є видом економічної інформації, та узагальнює в собі опис 

фактів, згрупованих за певними ознаками та включає обліково-економічну і 
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статистичну інформацію про діяльність суб’єкта господарювання. Вона 

узагальнюється в системі господарського обліку за допомогою принципів та методів 

бухгалтерського обліку, які базуються на суцільному і безперервному 

документуванні господарських операцій і процесів, оцінки їх у вартісному вимірі та 

відображення у системі рахунків і облікових регістрів шляхом подвійного запису, 

калькуляції продуктів праці (продукції, робіт, послуг) з подальшим узагальненням у 

фінансовій звітності [87]. 

Найбільшу чисельність і різноманітність економічної інформації містять 

первинні документи, які включають вхідні, вихідні, внутрішні: рахунки-фактури, 

видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти на списання товарно-матеріальних 

цінностей, платіжні документи, прибуткові й видаткові касові ордери. Первинні 

документи є підставою для відображення фактів і операцій в системі бухгалтерського 

обліку [87]. Найбільш обґрунтовану класифікацію таких документів запропонував 

Сопко В. В, згрупувавши її за такими ознаками як призначення документів, місце 

написання, масштаб охоплення кількості операцій, ступінь узагальнення 

господарських фактів, характер оформлення, техніка написання й опрацювання, 

функція бухгалтерських документів [107, с. 65-69]. Запропонована автором 

класифікація дозволяє аудитору більш детально вивчати первинні документи, як за 

формою, так і за змістом. 

Для ідентифікації одиниць інформації, інформаційно-пошукової мети, 

формування характеристик об’єктів обліку, забезпечення інформаційних 

взаємозв’язків розрахунків, аудитор використовує нормативно-довідкову 

інформацію, яка включає: сукупність норм, кошторисів, нормативів, цін, розцінок, 

тарифів, процентних ставок, розміри платежів до державного і місцевих бюджетів та 

значень інших величин, обчислених до початку формування бухгалтерської 

інформації в процесі технічної підготовки виробництва, ціноутворення, тощо [87]. 

Така інформація є достатньо вагомою в господарській діяльності суб’єкта 

господарювання, тому є доцільним розглядати її, як окрему групу інформаційного 

забезпечення аудиту.  
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У процесі формування інформаційної бази про суб’єкта господарювання, 

суттєвим є період формування економічної інформації. В залежності від періоду її 

поділяють на оперативну, поточну і прогнозну. 

Оперативну інформацію аудитор отримує під час контролю об’єкта аудиту в 

момент здійснення господарської операції. Така інформація не завжди фіксується в 

документах, але аудитор її може отримати лише в оперативному порядку, зокрема, на 

підставі запиту, раптової вибіркової інвентаризації, по телефону або за допомогою 

електронних засобів зв’язку [87]. 

Поточною економічною інформацією є інформація, яка використовується 

аудитором після завершення господарських операцій звітного періоду, зокрема, для 

дослідження подій після дати балансу та оцінки їх можливого впливу на показники 

фінансової звітності та розкриття інформації. 

Прогнозна інформація – це та економічна інформація, яка характеризує 

діяльність суб’єкта господарювання на перспективу. Вона може міститися в 

прогнозних планах, проектах та інших, як у зовнішніх, так у внутрішніх джерелах. 

Зазначена інформація є суттєвою для аудитора при отримані та оцінці доказів, щодо 

прийнятності припущення управлінським персоналом про безперервність діяльності 

суб’єкта господарювання та при здійснені прогнозного аналізу [87]. 

Під час дослідження доречності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності аудитор використовує не лише прогнозну 

інформацію, а й інформацію, яка стосується поточних та перспективних планів 

діяльності суб’єкта господарювання. Така економічна інформація міститься у: 

планових калькуляціях, бюджетах реалізації та закупівлі запасів, витрат та прибутків, 

капітальних інвестицій, потребах в додатковому фінансуванні та інших документах. 

Дана інформація є суттєвою при виконанні аналітичних прийомів, зокрема, при 

розгляді і порівнянні фінансової інформації з очікуваними результатами суб’єкта 

господарювання[87]. 

Економічну інформацію поділяють на фінансову і нефінансову. В практичній 

діяльності аудитори дуже часто, для обґрунтування проміжних висновків, 

використовують лише фінансову інформацію, що в кінцевому підсумку призводить 
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до необгрунтовано обраної форми думки аудитора у звіті незалежного аудитора, 

оскільки, орієнтуючись лише на один вид інформації, існує ризик втрати деяких 

важливих характеристик предметів аудиту. Тому для об’єктивної оцінки фінансового 

стану суб’єкта господарювання, дослідження потребує і нефінансова інформація. 

Джерелами такої інформації є: внутрішні розпорядчі документи, особливості 

організації і технології виробництва, контрольні виміри, лабораторні дослідження, 

соціальні аспекти функціонування підприємства, тощо. До нефінансової інформації 

відноситься також технологічна інформація. Джерелами такої інформації є технічна і 

проектно-технологічна документація, паспорти та інші документи, які 

використовуються суб’єктом господарювання. Така інформація включає відомості 

про технологію виробництва, технічні й технологічні умови експлуатації обладнання 

і технологічних ліній, технічні умови якості та інші. Технологічна інформація є 

суттєвою при отриманні аудиторських доказів щодо того, чи є обґрунтованими 

облікові оцінки, зокрема, облікові оцінки за справедливою вартістю основних засобів, 

визнанні управлінським персоналом [87]. 

Положеннями МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», 

передбачено відповідальність аудитора щодо розгляду іншої інформації, незалежно 

від того, чи є вона фінансовою або не фінансовою, яка включається до річного звіту 

суб’єкта господарювання, який може бути, як одним документом, так і сукупністю 

документів, які призначені для задоволення тієї самої мети. Завданням аудитора у 

процесі виконання завдання з аудиту є розглянути таку інформацію та визначити чи 

існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією, що містить 

фінансова звітність суб’єкта господарювання, У разі, якщо аудитор доходить 

висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, він повинен виконати 

відповідні дії за вимогами положень МСА 720.  

Джерелами іншої інформації, яка підлягає обов’язковому вивчені аудитором у 

процесі виконання завдання з аудиту є: 

– звіт про управління, який, відповідно до вимог законодавства, складають всі 

підприємства, окрім малих підприємств та мікропідприємств; 

– річний звіт емітента цінних паперів; 
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 – річна звітність підприємств та установ, які проводять свою діяльність у сфері 

фінансових послуг.  

За результатами проведеного дослідження, наявна можливість узагальнення 

джерел формування економічної інформації (рис.2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Джерела формування економічної інформації. Джерело: розроблено 

автором. 

Отже, основним забезпеченням формування аудиторських доказів в процесі 

виконання завдання з аудиту, є економічна інформація. Для зручності отримання 

аудиторських доказів, всю сукупність такої інформації в залежності від ступеня її 

перетворення в процесі обробки  доцільно поділяти на вхідну, проміжну і підсумкову, 

за ступенем інформаційної деталізації об’єктів обліку – на аналітичну та синтетичну. 
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 Фінансова звітність, дані бухгалтерського, 

управлінського обліку, річні звіти,статистична та 

податкова звітності, матеріали попереднього 
зовнішнього аудитора, акти перевірок контролю 

ючих органів, матеріали юридичних служб. 

Внутрішні розпорядчі документи, особливості 

організації і технології виробництва, контрольні 

виміри, лабораторні дослідження, соціальні аспекти 

функціонування підприємства, річні звіти. 

Зовнішні 

джерела 

Законодавчі  

Інформація від банків, торговельних партнерів, страхових компаній, 

аудиторських та юридичних фірм, офіційна статистика, друковані засоби 

інформації, інтернет. 

Закони України, постанови Кабінету міністрів України, Укази Президента 

України, та інші законодавчі акти, які регулюють фінансово- господарську 

діяльність суб'єктів господарювання, акти регуляторних органів. 

Нормативно- 

довідкова 

інформація 

Загальноекономічні, галузеві нормативні документи, кошториси, мето 

дичні рекомендації, нормативи, ціни, розцінки, тарифи, процентні 

ставки та інші. 

Економічна інформація 

Оперативна Поточна Прогнозна 

Джерела 

інформації 

Джерела економічної інформації 
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Важливу роль в процесі класифікації інформаційного забезпечення аудиту 

відіграють такі ознаки, як: спосіб формування та ступінь деталізації інформації, а 

також тривалість її зберігання. За ступенем деталізації інформація поділяється на 

загальну і конкретну. Загальна інформація міститься в бухгалтерській, податковій, 

статистичній звітності та інших носіях. Така інформація не може слугувати 

абсолютно достовірним джерелом даних про об'єкти аудиту. Більш конкретна 

інформація про об'єкти контролю міститься у первинних документах, які 

безпосередньо відображають господарські операції та дають більш достовірну 

інформацію про господарські процеси, факти та явища. Оперативність, аналітичність, 

достовірність економічної інформації значно підвищується в умовах використання 

системи електронної обробки даних бухгалтерського обліку[87]. Доцільно також 

зазначити, що, оскільки аудитор формує проміжні висновки про різноманітні об’єкти 

дослідження, важливого значення набуває як кількісна, так і якісна інформація. Якщо, 

для характеристики функцій, методів управління доцільною буде лише якісна 

інформація то для перевірки господарських процесів та операцій важливою є, як 

кількісна, так і якісна інформація. Стосовно фінансових результатів – достатньо лише 

кількісної інформації. 

Результати проведеного дослідження забезпечили можливість виділити 

найхарактерніші джерела формування інформаційного забезпечення на етапі 

виконання перевірки по суті. Такими джерелами є: 

- законодавчі та нормативні документи, які регулюють аудиторську діяльність; 

- фінансова звітність суб’єкта господарювання; 

- регістри бухгалтерського обліку; 

- первинні документи, які підтверджують факт здійснення господарських 

операцій; 

- організаційно-управлінські документи; 

- нормативно-довідкове забезпечення суб’єкта господарювання; 

- плани, бюджети та прогнози суб’єкта господарювання; 

- технічна і проектно-технологічна документація; 

- інформація отримана від управлінського персоналу та працівників; 
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- інформація отримана від третіх осіб та з зовнішніх джерел; 

-  річні звіти суб’єкта господарювання; 

- внутрішні документи аудиторської фірми [87]. 

Систематизація інформаційного забезпечення на етапі виконання завдання по 

суті наведена в Додатку Е,  

На завершальному етапі аудиту аудитор здійснює оцінку отриманих результатів 

аудиту (доказів) та сформованих на їх основі проміжних висновків, визначається з 

формою аудиторської думки, яка буде включена до аудиторського звіту та складає 

звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності суб’єкта господарювання. 

Завершальний етап виконання завдання є відповідальним процесом, оскільки його 

результатом є узагальнення підсумків зібраної інформації, аналіз виявлених помилок 

та відхилень та визначення суттєвості їх впливу на фінансову звітність [87]. 

Доцільно зазначити і те, що процес аудиту базується не лише на використанні 

інформації, яка стосується об’єктів аудиту, але й аудитор (суб’єкт аудиторської 

діяльності) сам приймає безпосередню участь у формуванні інформаційного 

забезпечення своєї діяльності. До такої інформації відноситься: внутрішні положення 

контролю якості, нормативно-довідкова інформація, аудиторська документація, 

кадрові справи працівників та інша. Інформацією, яку надає аудитор замовнику у 

вигляді звіту незалежного аудитора, користуються не лише замовники (керівники, 

власники, менеджери, акціонери), а й зовнішні користувачі (регулятори, банки, 

страхові компанії, торговельні партнери, інвестори). У разі надання послуг з 

обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, аудитор 

зобов’язаний надати аудиторському комітету або органу , на який покладено 

відповідні функції, додатковий звіт для аудиторського комітету, а також скласти та 

оприлюднити на власній веб – сторінці звіт про прозорість, в якому розкривається 

інформація про діяльність аудитора (САД). 

Основними джерелами інформації, які використовує аудитор на завершальному 

етапі аудиту є: 

       – проміжні висноки аудитора, які зафіксовані та узагальнені  у аудиторській 

документації: 
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      – інформація отримана від управлінського персоналу замовника (письмові 

запевнення управлінського персоналу, відповідь управлінського персоналу щодо 

виправлення виявлених викривлень, встановлених аудитором, внесення змін до 

фінансової звітності та надання нової фінансової звітності); 

– внутрішні нормативно-довідкові документи аудиторської фірми [87].  

Систематизація інформаційного забезпечення аудиту на етапі завершення 

аудиту та підготовка звіту наведено в Додатку Е . 

Таким чином, для того щоб отримати достатню кількість аудиторських доказів, 

які будуть слугувати основою правильної оцінки господарських явищ, фактів, 

процесів виробництва, формування професійного аудиторського судження, 

важливого значення в процесі аудиту набуває не лише класифікація інформації, а і її 

систематизація за етапами виконання завдання з аудиту. Даний процес є 

трудомістким та тривалим. Проведена належним чином систематизація 

інформаційного забезпечення дозволить аудитору краще орієнтуватися у великому 

обсязі і характері інформації, правильно використовувати її на кожному етапі 

виконання завдання для формування проміжних висновків аудитора та забезпечення 

якості виконання завдання з аудиту фінансової звітності [87].  

− Обсяг і зміст інформаційного забезпечення залежить від виду аудиторського 

завдання. Якщо при аудиті фінансової звітності, в більшій мірі, використовується 

фінансова інформація, яка стосується суб’єкта господарювання, то при завданнях з 

огляду основними джерелами інформації є інформація отримана: через запити; 

аналітичні процедури, із засновницьких  і реєстраційних документів; документів 

внутрішніх служб контролю; актів перевірок контролюючих органів; засобів масової 

інформації. 

При виконанні завдань з узгоджених процедур, інформаційним забезпеченням 

буде та інформація, яка забезпечить виконання тих процедур, які були узгоджені 

аудитором з управлінським персоналом суб’єкта господарювання. 

У процесі надання консультаційних послуг аудитори більше уваги приділяють 

законодавчо-нормативній інформації. Джерелами інформації тут є діючі закони, що 
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регулюють господарсько-фінансову діяльність суб'єктів аудиторського контролю, 

положення й інструкції міністерств та відомств, засновницькі документи та інші. 

Отже, для аудитора важливо не лише мати знання про інформаційне 

забезпечення аудиту, а й про процес формування інформації щодо суб'єктів 

господарювання та правильного використання її у практичній роботі. 

Інформація, яка підготовлена та зібрана аудитором на всіх етапах виконання 

завдання з аудиту є аудиторськими доказами. Посилання на термін «аудиторські 

докази» є майже у всіх МСА, назву «Аудиторські докази» має МСА 500, даний термін 

вживається у всіх фахових підручниках, посібниках, статтях з аудиту, як вітчизняних, 

так і зарубіжних авторів. Саме ж поняття «доказ» має декілька значень і у різних 

галузях науки та людської діяльності трактується по - різному. Так у епістемології 

доказ – це логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь судження за 

допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень. Доведення в математиці – 

процедура за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого 

твердження. Процесуальні докази – будь-які фактичні дані отримані у процесуально 

передбаченому порядку, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність 

фактів та обставин, що мають значення для вирішення судової справи. Отже, доказ – 

це, перш за все інформація, яка є обґрунтуванням істинності будь-якого судження.  

 В табл.2.4 узагальнено трактування дефініції «аудиторські докази» окремими 

науковцями. 

Таблиця 2.4 

Визначення дефініції «аудиторські докази» в літературних джерелах 

№ 

з/п 
Джерело Визначення 

1 2 3 

1 

МСА [101]. 

 

Інформація, яку використовує аудитор при формуванні висновків, на 

яких ґрунтується думка аудитора. До складу аудиторських доказів 

належить як інформація, що міститься в бухгалтерських записах, які є 

основою для фінансової звітності, так і інша інформація. 

2 

І. І. Пилипенко, 

Т. О. Каменська, 

М. Д. Корінько. 

Н. М. Проскуріна, 

О. Ю. Редько [152] 

Документально підтверджена інформація, зібрана під час виконання 

аудиту фінансової звітності, і яка використовується аудитором для 

формулювання висновків, на яких ґрунтується його думка. 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 

3 Г. М. Давидов [44] Інформація, отримана аудитором при підготовці висновків, на яких 

ґрунтується аудиторський звіт.  

4 

С. М. Бичкова [31] Факт, який може слугувати підтвердженням або спростуванням 

існування іншого факту або процес отримання свідчень про певний 

факт, які дозволяють сформувати думку про достовірність 

бухгалтерської звітності.  

5 

Ф.Л.Дефлиз, 

Г.Р.Дженик, 

В.М.О.Рейли, 

М.Б.Хирш [50] 

Базові дані бухгалтерського обліку і вся підтверджуюча інформація 

отримана аудитором та є необхідною для підтвердження або не 

підтвердження висновків зроблених на основі даних фінансових 

документів і, відповідно, для формування аудитором основи для 

видачі висновку. 

6 
Дж.Робертсон 

[137] 

Інформація, яка впливає на думку аудитора і визначення його рішення.  

7 
Я.В.Соколов, 

О. В. Терентьева 

[146] 

Дані, які зібрані аудитором для того, щоб сформулювати свою думку і 

зробити обґрунтовані висновки.  

8 
Л. М. Калистратов 

[70] 

Інформація отримана аудитором в ході перевірки від клієнта і третіх 

осіб або результат її аналізу, що дозволяє зробити висновки і 

висловити особисту думку про предмет перевірки.  

9 
Ю. Ю. Кочинев 

[80] 

Результат аналізу інформації отриманої в ході перевірки із різних 

джерел (з бухгалтерських документів об’єкта перевірки, від його 

працівників, від третіх осіб), на основі яких аудитор робить висновки 

про достовірність бухгалтерської звітності. 

 10 О. А. Петрик [117] 

Конкретні дані, факти, представлені у кількісному, вартісному або 

описовому (словесному) виражені, які містяться у джерелах 

інформації, що використовуються у процесі аудиторської перевірки, і, 

які можуть слугувати підтвердженням або спростуванням інших даних 

(фактів). 

11 
Л. А. Юдинцева 

[170] 

Сукупність відомостей, які володіють певними якісними 

характеристиками, отриманими в результаті оцінки і аналізу 

інформаційної системи бухгалтерського обліку об’єкта перевірки з 

метою висловлення обґрунтованої думки про достовірність звітних 

даних.  

Джерело: узагальнено  на основі [31, 44, 50, 70, 80, 101, 117, 137, 146, 152, 170]. 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел дозволяє виділити чотири основних 

підходи науковців до трактування дефініції «аудиторські докази»: 

- аудиторські докази – це факт, який може слугувати підтвердженням або 

спростуванням існування іншого факту [31]; 
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- аудиторські докази – інформація, яка впливає на думку аудитора і визначення 

його рішення [137]; 

- аудиторські докази – це дані, які зібрані аудитором для того, щоб 

сформулювати свою думку і зробити обґрунтовані висновки [146];   

- аудиторські докази – це конкретні дані, факти, представлені у кількісному, 

вартісному або описовому (словесному) виражені, які володіють певними якісними 

характеристиками, містяться у джерелах інформації, володіють певними якісними 

характеристиками, отриманими в результаті оцінки і аналізу інформаційної системи 

бухгалтерського обліку об’єкта перевірки, що використовуються у процесі 

аудиторської перевірки, і, які можуть слугувати підтвердженням або спростуванням 

інших даних (фактів) [ 44, 50, 70, 80, 101, 117,  152, 170]. 

Перших три підходи є досить односторонніми. Зокрема, перший підхід 

необхідно вважати найбільш вузьким, оскільки його суттєвим недоліком є відсутність 

конкретизації авторами фактів, які лежать в основі аудиторського судження. Другий 

та третій підходи не містять прийомів і методів отримання аудиторських доказів. 

Відсутня відповідна послідовність дій аудитора і роз’яснення даного процесу. 

Четвертий підхід є більш широким та інформативним. Даний підхід передбачає 

виконання завдання з аудиту, виходячи із розуміння бухгалтерського обліку, як 

інформаційної системи, яка окрім бухгалтерської інформації містить законодавчу, 

нормативно-довідкову, статистичну, аналітичну, планову, оціночну та іншу 

інформацію, яка повинна відповідати відповідним якісним характеристикам. 

Об’єктами аудиту при даному підході є факти господарського життя, предметом – 

оцінка і аналіз його відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

При цьому аудиторські докази – це не документи, які використовуються аудитором, 

а інформація, яка в них відображена. Тому аудитор в першу чергу повинен опиратися 

лише на ту інформацію, яка містить достатній та переконливий характер. 

В процесі отримання аудиторських доказів є доцільним поділити всю їх 

сукупність на певні групи, з метою встановлення їх суті (характеру), від чого в 

подальшому будуть залежати рішення аудитора. В роботах відомих в області аудиту 



140 
 

  

вчених існують різні точки зору щодо класифікації аудиторських доказів за певними 

ознаками (табл.2.5). 

Таблиця 2.5  

Класифікація аудиторських доказів 

№ 

з/п 
Джерело 

Класифікаційна 

ознака 
Види аудиторських доказів 

1 2 3 4 

1 М. А. Меньшикова [93], 

Т. М. Рогуленко [138], 

М. И. Терентьева [155], 

Л. М. Калистратов [70], 

В. И. Подольский [120], 

І. І. Пилипенко, Т. О. Каменська, 

М. Д. Корінько, Н. М. Проскуріна, 

О. Ю. Редько [152] 

За джерелом 

отримання 

Внутрішні, зовнішні, 

змішанні. 

2 Р. П. Булига [10], І. І. Пилипенко, 

Т. О. Каменська, М. Д. Корінько, 

Н. М. Проскуріна, О. Ю. Редько 

[152] 

По наближеності до 

реального факту 

(події) 

Безпосередні, опосередковані, 

раціональна аргументація 

3 І. І. Пилипенко, Т. О. Каменська, 

М. Д. Корінько, Н. М. Проскуріна, 

О. Ю. Редько [152], Е. В. Галкина 

[37] 

За характером 

отримання 
Візуальні, документальні, усні 

4 І. І. Пилипенко, Т. О. Каменська, 

М. Д. Корінько, Н. М. Проскуріна, 

О. Ю. Редько [152] 

За способом 

отримання 

Отримані всередині суб’єкта 

господарювання, з незалежних 

джерел за межами суб’єкта 

господарювання. 

5 І. І. Пилипенко, Т. О. Каменська, 

М. Д. Корінько, Н. М. Проскуріна, 

О. Ю. Редько [152], 

За ступенем 

надійності 

Високої надійності, помірної 

надійності 

Джерело: узагальнено автором за [10, 36, 70, 93, 120, 138, 152, 155]. 

Як свідчить інформація наведена в табл. 2.5, більшість авторів виділяють п’ять 

основних класифікаційних ознак видів аудиторських доказів, а саме: за джерелом 

отримання; по наближеності до реального факту; за характером отримання» за 

способом отримання; за ступенем надійності [152]. Деякі автори вважають, що для 

класифікації аудиторських доказів достатньо однієї ознаки [10, 36, 70, 93, 120, 138, 

155]. Науковий інтерес представляє робота С. М. Бичкової [31], в якій автор виділила 

шість класифікаційних ознак аудиторських доказів, зокрема: по функціональному 
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значенню; за роллю предметів дослідження; за способом отримання; за цілю 

отримання; за способом закріплення; за джерелом отримання (табл.2.6).  

 Таблиця 2.6  

Класифікація аудиторських доказів 

№з/п Класифікаційна ознака Види аудиторських доказів 

1 2 3 

1 По функціональному значенню Предметні і допоміжні 

2 За роллю предметів дослідження Емпіричні, математичні 

3 За способом отримання Прямі і зворотні 

4 За метою Підтверджуючі і спростовуючи 

5 За способом закріплення Особисті і майнові 

6 За джерелом 
Дані, сформовані під контролем 

перевіряючих, директорів, третіх осіб. 

Джерело: узагальнено автором за [31]. 

Отже, проведений аналіз наукових джерел, свідчить про існування відмінностей 

в підходах вчених щодо класифікації аудиторських доказів. На сьогодні відсутні 

будь-які нормативні документи, які б встановлювали чіткий перелік ознак 

класифікації аудиторських доказів, що значно ускладнює практику аудиту. Оскільки, 

інформаційне забезпечення процесу аудиту формується на всіх етапах виконання 

завдання і попередньо отримана інформація може бути підтверджена або 

спростована, вважаємо за доцільне розширити класифікаційні ознаки аудиторських 

доказів, запропоновані вченими, додавши класифікаційну ознаку - послідовність 

формування доказів: початкові, проміжні та підсумкові. 

Класифікація доказів за певними ознаками, відіграє важливу роль в проведені 

аудиту, оскільки дозволяє вибрати прийоми отримання доказів, організувати процес 

їх отримання, встановити зв'язок між ними, зробити правильну оцінку і тим самим 

поглибити сам процес дослідження суб’єкта господарювання. 

На підставі аналізу наукових джерел встановлено, що аудитор за професійним 

судженням повинен застосувати ті класифікаційні ознаки до аудиторських доказів, 

які будуть відповідати цілям виконання завдання з аудиту– зібрати та сконцентрувати 

судження на користь того, що фінансова звітність суб’єкта господарювання 

відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан та результати 

діяльності і не суперечить застосовній концептуальній основі фінансового звітування. 
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За результатами дослідження визначено роль сформованого інформаційного 

забезпечення у процесі виконання завдання з аудиту, яка полягає в наступному: 

– інформаційне забезпечення, яке сформовано на етапах прийняття рішення 

щодо виконання завдання та планування аудиту, дозволяє провести оцінку ризиків, 

визначення рівня суттєвості, а також сформувати методику виконання завдання з 

аудиту, яка визначає послідовний алгоритм дій аудитора, з урахуванням 

особливостей діяльності суб’єкта господарювання.  

– послідовний аналіз інформаційного забезпечення, шляхом співставлення 

фактів, розгляду протиріч, заміни або виключення окремих елементів, призводить до 

появи обґрунтованих аргументів, які чітко можна сформулювати. В результаті 

з’являється нова інформація – аудиторські докази, яка підлягає аудиторській оцінці 

на предмет оцінки доречності та надійності шляхом прийняття окремих положень і 

видалення неповноцінних елементів, що зумовлює доцільність перегляду 

застосовних прийомів аудиту та аудиторських прцедур.  

Таким чином, процес отримання аудиторських доказів ґрунтується на цільовому 

й інформаційному підходах до їх збору та оцінки. При цьому елементи 

інформаційного підходу (характер джерел отримання, планування аудиторських 

процедур, на основі сприйняття зібраних свідчень, аналіз зібраної інформації), 

вибудовуються в цільовий компонент процесу – розуміння отриманих доказів, їх 

оцінка, формування думки аудитора. 

З метою необхідного ступеня деталізації аудиторських доказів, що дозволить 

відобразити всю інформаційну сукупність цільового процесу обґрунтування думки 

аудитора, побудовано логічну схему формування думки аудитора в розрізі 

послідовного аналізу інформаційних потоків на кожному із етапів виконання 

завдання з аудиту (рис.2.12).  

Зазначені на рис. 2.12 позиції того чи іншого рівня інформаційного забезпечення, 

є критеріями виділення основних етапів формування думки аудитора. Розуміння 

аудитором мети аудиту і змісту кожного етапу аудиту, забезпечує реалізацію 

припущення певної особливості інформаційного потоку, з метою ідентифікації та 

оцінки ризиків, встановлення певного алгоритму дій аудитора, коригування 
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запланованих аудиторських процедур, оцінки прийнятності та достаності отриманих 

аудиторських доказів для обгрунтування обраної форми думки щодо фінансової 

звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12.Логічна схема формування думки аудитора в розрізі послідовного 

аналізу інформаційних потоків на кожному із етапів виконання завдання з аудиту. 

Джерело: розроблено автором. 

Підвищення вимог до якості фінансової звітності, достовірності поданій в ній 

інформації і повноти її розкриття, передбачає посилення контролю за якістю 
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проведеного аудиту. У цих умовах аудиторам доводиться розробляти заходи щодо 

підвищення якості виконання завдань з аудиту без істотної зміни трудомісткості і 

термінів його проведення. Більш оперативне формування інформаційного 

забезпечення процесу аудиту, змушує аудиторів шукати шляхи зниження витрат на 

його проведення, що зумовлює потребу в  подальшому розвитку методичного 

інструментарію аудиту з метою зниження трудомісткості робіт і термінів їх 

виконання. Зазначене, може бути досягнуто за умови використання сучасних 

інформаційних технологій (ІТ), що дозволяють більш оперативно формувати 

інформаційне забезпечення виконання завдання з аудиту, з метою формування 

прийнятних і достатніх аудиторських доказів, не знижуючи при цьому його якість. 

 

2.3. Методичні аспекти оцінки інформаційного забезпечення доказовості 

професійного судження в аудиті 

 

Перш ніж приступати до формування думки аудитор повинен переконатися чи 

досягнута в ході аудиту достатня впевненість в тому, що фінансова звітність суб’єкта 

господарювання, в цілому, не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки. Зазначене переконання повинно базуватися на висновках – чи були 

отримані достатні та прийнятні аудиторські докази та чи є невиправлені викривлення, 

взяті окремо або в сукупності, суттєвими.  

Таким чином, для досягнення цілей виконання завдання з аудиту аудитор 

повинен зібрати достатню кількість доречної та надійної інформації, яка буде 

підставою для формування думки аудитора щодо фінансової звітності суб’єкта 

господарювання. При цьому, необхідну інформацію аудитор отримує опираючись на 

свої професійні компетенції, перевірку документів, опитування працівників клієнта, 

зовнішні підтвердження [88]. 

Класифікація і систематизація зібраної інформації, аналіз та оцінка є практичним 

виконанням завдання з аудиту та підставою для формування локальних суджень, на 

яких буде базуватися остаточна думка аудитора щодо фінансової звітності [88]. 
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Інформація, яка використовується аудитором при формуванні аудиторських 

доказів, може бути доречною та якісною, вона може безпосередньо впливати на 

формування професійного судження аудитора, а може бути лише допоміжною. Тому, 

належне опрацювання та аналіз отриманої інформації сприяє встановленню її 

особливостей з метою переконливого обґрунтування корисності. 

За результатами дослідження наявна можливість сформувати перелік критеріїв, 

які впливають на оцінку аудитором корисності інформації, серед яких: 

- незалежність джерела інформації – інформація отримана від обізнаних третіх 

осіб є більш достовірною, ніж інформація, зафіксована в документах суб’єкта 

господарювання; 

- ефективність внутрішнього контролю – інформація є більш достовірною, за 

умови функціонування ефективних засобів внутрішнього контролю за її підготовкою 

та збереженням; 

- компетенції аудитора – якщо аудитор не володіє достатнім рівнем професійних 

здібностей, зібрана ним інформація, може бути невірно оцінена, і, як наслідок, 

недостатньо надійною;  

- ступінь об’єктивності – інформація, яка підтверджує залишки по рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- надійність інформації отриманої від третіх осіб – інформація підготовлена 

обізнаними особами та тими, що мають достовірні свідчення; 

- достовірність інформації – інформація, яка підтверджена фактами, 

експериментальними перевірками, узгоджена із принципами наукової теорії, містить 

коректність і точність застосування термінології, відповідає вимогам законодавчих та 

нормативних актів, є логічною та концептуально несуперечливою; 

- своєчасність – інформація буде більш достовірною, якщо вона відповідає 

періоду здійснення фактів;  

- достатність – кількість відібраних елементів, що встановлюється аудитором, 

буде важливою лише за умови, якщо аудитор приймає рішення щодо достатності 

зібраних ним свідчень 
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Таким чином, використання інформації в якості аудиторського доказу можливе 

лише за умови встановлення її корисності (рис.2.13).  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Чинники, які впливають на корисність інформації, зібраної аудитором 

у процесі формування аудиторських доказів. Джерело: розроблено автором. 

Узагальнюючи викладене, можливий логічний висновок про те, що критерії 

оцінки, які висуваються до інформації є також критеріями оцінки, які 

використовуються аудитором у процесі формування аудиторських доказів. Отже, 

взаємозв’язок між інформацією, критеріями її оцінки та аудиторськими доказами 

полягає у певній залежності (рис.2.14). 

 

 

 

Рис. 2.14. Взаємозв’язок між інформацією, критеріями її оцінки та 

аудиторськими доказами. Джерело: розроблено автором. 
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нададуть йому змогу сформулювати обґрунтовані висновки, на яких буде базуватися 

думка щодо фінансової звітності суб’єкта господарювання. 

Незважаючи на те, що положення зазначеного МСА не містять будь-яких 

методичних рекомендацій щодо оцінки прийнятності та достатності зібраних 

аудиторських доказів, дотримання вимог достатності та прийнятності у процесі 

виконання завдання значно підвищує переконливість доказів та якість сформованої 

думки аудитора.  

Окрім, критеріїв прийнятності та достатності, положеннями МСА передбачено 

ще два критерії оцінки аудиторських доказів, таких як доречність та надійність. 

Прийнятність – якісна оцінка аудиторських доказів, яка характеризує доречність 

і надійність висновків, які лежать в основі сформованої думки аудитора про 

достовірність фінансової звітності. 

Достатність аудиторських доказів – міра кількості аудиторських доказів, яка 

залежить від оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення та якості аудиторських 

доказів.  

Доречність – це логічний зв'язок між метою процедури аудиту, а також із 

твердженням, що розглядається. 

Надійність – це коли на надійність інформації, яка використовується як 

аудиторські докази, а отже, і самих аудиторських доказів впливає джерело та характер 

інформації, а також умови її отримання, включаючи заходи контролю за підготовкою 

і зберіганням, якщо це доречно [101]. 

Оскільки, якість інформації в першу чергу залежить від джерела її отримання, 

ще до початку збору необхідної інформації, аудитор повинен визначитися з 

надійністю джерела та доцільністю його використання у процесі виконання завдання 

з аудиту. 

Відповідно до МСА 200 обґрунтовану впевненість можна отримати лише за 

умови, якщо аудитор отримав прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для 

зменшення аудиторського ризику (тобто ризику висловлення аудитором 

невідповідної думки у разі суттєвого викривлення фінансової звітності) до прийнятно 

низького рівня. Таким чином, достатня кількість аудиторських доказів напряму 
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залежить від рівня встановленого аудиторського ризику. Чим нижче рівень 

аудиторського ризику, тим більше аудитору необхідно отримати аудиторських 

доказів [88]. Дану залежність компенсує якість отриманих доказів, оскільки, чим 

вища якість отриманих доказів тим меншу їх кількість необхідно зібрати аудитору. 

Зазначене, є свідченням того, що кількість та якість аудиторських доказів 

взаємозалежні, отримання великої кількості аудиторських доказів не може 

компенсувати їх низьку якість. (рис.2.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Чинники, які впливають на достатність аудиторських доказів. 

Джерело: сформовано автором за [101, с.438]). 

Визначення того, чи є достатніми та прийнятними зібрані аудиторські докази, 

щоб знизити аудиторський ризик до прийнятного низького рівня та сформувати 

проміжні висновки, на яких буде базуватися думка аудитора щодо фінансової 

звітності, є професійним судженням аудитора. На професійне судження аудитора, 

стосовно достатності та прийнятності аудиторських доказів, мають вплив цілий ряд 

факторів, серед яких: 

– розуміння аудитором суб’єкта господарювання; 

  – характер системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання; 

– оцінка ризику застосовних засобів внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання за підготовкою та зберіганням інформації; 

– оцінка величини ризику суттєвого викривлення, як на рівні фінансової звітності, 

так і на рівні залишку на рахунках бухгалтерського обліку та класів господарських 

операцій; 
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– компетенції аудитора, який виконує завдання; 

– надійність та достовірність джерел інформації; 

– оцінка результатів виконаних аудиторських процедур щодо отримання доказів, 

включаючи можливість виявлення викривлень інформації внаслідок шахрайства 

або помилок. 

За результатами дослідження на рис. 2.16 побудовано схему послідовного 

впливу факторів на формування професійного судження аудитора щодо достатності 

та прийнятності аудиторських доказів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Схема послідовного впливу факторів на формування професійного 

судження аудитора щодо достатності та прийнятності аудиторських доказів. 

Джерело: узагальнено автором за [101]. 

На етапі планування виконання завдання з аудиту, аудитору необхідно 

запланувати та провести цілий комплекс дій, спрямованих на оцінку ризиків суттєвих 

викривлень, як на рівні фінансових звітів, так і на рівні тверджень за класами 

операцій, залишків на рахунках, подання та розкриття інформації. І лише після 

встановлення величини даного ризику аудитор обирає напрям за яким буде 

виконуватися виконання завдання та формує методику аудиту, яка включає прийоми 

та певну сукупність аудиторських процедур спрямованих на отримання доречної 

інформації для формування аудиторських доказів, на яких буде базуватися думка 

щодо фінансової звітності.  
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Резюмуючи вищевикладене на рис. 2.17 представлено процес формування 

аудиторських доказів в аудиті, який включає мету завдання, забезпечення процесу 

виконання завдання з аудиту, аудиторські докази та судження аудитора щодо їх 

достатності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.17. Процес отримання аудиторських доказів в аудиті. Джерело: розроблено 

автором. 
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в показниках річної фінансової звітності. Управлінський персонал запевняючи, що 

фінансова звітність відповідає застосовній концептуальній основі прямо або 

опосередковано здійснює твердження щодо визнання, оцінки, подання та розкриття 

різних елементів фінансової звітності, а також відповідного розкриття іншої 

інформації. Метою тверджень управлінського персоналу є сформувати у обізнаних 

користувачів фінансової звітності певну уяву про фінансово-господарську діяльність 

суб’єкта господарювання, а також переконати, що інформація, яка викладена у 

фінансовій звітності, є якісною та надає можливість прийняття виважених 

економічних рішень. Саме тому, отримання достатніх та прийнятних аудиторських 

доказів для оцінки ступеня відповідності тверджень управлінського персоналу є 

основним завданням аудитора у процесі виконання завдання з аудиту[88]. 

Відповідно до МСА, твердження фінансової звітності – це надані управлінським 

персоналом явні або неявні представлення, що містяться у фінансовій звітності, які 

використовує аудитор для розгляду потенційних викривлень різних типів, які можуть 

мати місце [99, c.290]. 

А. Аренс та Дж. Лоббек вважають, що визначення того, чи правильні твердження 

управлінського персоналу компанії стосовно фінансової звітності є одним із 

найперших обов’язків аудитора [7, c.161]. 

Положеннями МСА 500 вимагається використання аудитором тверджень 

управлінського персоналу, як основи для оцінювання ризиків суттєвого викривлення, 

планування та виконання аудиторських процедур, оскільки, якість аудиту 

визначається саме повнотою та всеохоплюваністю тверджень, які використовує 

аудитор для визначення конкретних завдань аудиту. Отже, ще до початку виконання 

задання, аудитору необхідно ретельно дослідити перелік та зміст тверджень 

управлінського персоналу. 

Твердження, які аудитор використовує для розгляду різних типів потенційних 

викривлень, що можуть мати місце поділяються на дві категорії: 

      – твердження щодо класів операцій та подій, а також повяязаних позкриттів 

протягом періоду аудиту; 
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– твердження щодо залишків на рахунках та відповідних розкриттів на кінець 

періоду; 

Під час вибору прийомів аудиту, змісту та характеру аудиторських процедур, 

аудитор ставить за мету отримання аудиторських доказів відсутності суттєвих 

викривлень, як на рівні фінансової звітності, так і на рівні тверджень. 

Оцінюючи доцільність запланованих прийомів аудиту та аудиторських 

процедур, аудитор обов’язково повинен враховувати взаємозв’язок між якісними 

аспектами фінансової звітності, прийомами та аудиторськими процедурами                              

(рис.2.18). 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.18. Взаємозв’язок між якісними аспектами фінансової звітності 

прийомами аудиту та аудиторськими процедурами. Джерело : розроблено автором. 

Якісними аспектами фінансової звітності, складеної з урахуванням положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, є відповідність наступним критеріям: існування, 

права й зобов’язання, наявність, повнота, оцінка, точність, зрозумілість, подання та 

розкриття інформації. Тому, для того, щоб при виконанні завдання з аудиту були 

дотримані встановлені якісні аспекти, аудитору необхідно мати чітке розуміння 

законодавчих та нормативних вимог, які ставляться до складання та подання 

фінансової звітності суб’єкта господарювання [88]. 
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твердження та які доречні аудиторські докази будуть отримані в наслідок їх 

виконання, обираючи при цьому необхідні джерела інформації та обсяги перевірки.  

Таким чином, існує певна залежність між критеріями оцінки тверджень, 

очікуваним характером аудиторських доказів, джерелами інформації, прийомами 

аудиту та аудиторськими процедурами (рис.2.19).  

 

 

 

Рис. 2.19. Залежність між критеріями оцінки тверджень, очікуваним характером 

аудиторських доказів, вибором джерел інформації, прийомами аудиту та 

аудиторськими процедурами. Джерело: розроблено автором. 

На доречність інформації, яку аудитор використовує в якості аудиторських 

доказів може впливати доречність тестування, зокрема, якщо дії аудитора спрямовані 

на тестування наявності завищення вартості або оцінки кредиторської заборгованості, 

доречною аудиторською процедурою може бути тестування зареєстрованої 

кредиторської заборгованості [101, c.443]. Запланований набір аудиторських 

процедур може забезпечити отримання аудиторських доказів доречних для одних 

тверджень, але не доречних для інших, зокрема інвентаризація запасів може надати 

надійні аудиторські докази щодо їх наявності та існування, але не обов’язково 

забезпечить надійними доказами стосовно іншого твердження – прав та зобов’язань 

чи їх оцінки на звітну дату. З іншого боку аудиторські докази отримані з різних 

джерел або різного характеру, можуть бути доречними для одного й того ж 

твердження. В процесі виконання завдання аудитор може визначити за доцільне 

поєднання тверджень щодо залишків на рахунках із твердженням про розкриття 

інформації стосовно прав, обов’язків і оцінки, або твердження щодо операцій та подій 

із твердженнями про розкриття інформації щодо настання, точності та класифікації. 

Одним із критеріїв істинності інформації, тобто її достовірності, є підтвердження 

її фактами. Тому у процесі виконання завдання, для того щоб отримати доречні 

докази стосовно тверджень доцільно провести поділ фінансової звітності за 

елементами та фактами. Елемент може бути рахунком-фактурою або іншим 

Планування: визначення 

основних критеріїв 
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первинним документом. Факт (від лат. «Factum» – те, що сталося) – знання у формі 

твердження, достовірність якого суворо встановлена. Такий підхід дозволяє аудитору 

зібрати аудиторські докази, розглядаючи відображення пов'язаних елементів в 

системі обліку від їхнього походження до їх остаточного розподілу в бухгалтерських 

облікових регістрах. Отже, саме факт здійснення господарської операції, тобто 

момент господарської діяльності, що змінює або підтверджує склад коштів та джерел 

їх формування є об’єктом бухгалтерського обліку. Кожний з фактів господарської 

діяльності має двосторонній характер економічних зв’язків між об’єктами 

бухгалтерського обліку. Доцільно також зазначити, що подвійний запис в системі 

бухгалтерського обліку відображає не тільки інформаційні зв’язки між суб’єктами, 

але й правовідносини між господарюючими суб’єктами. Він може бути 

представленим як хронологічним, так і систематичним записом. Таким чином, 

аудитор може перевірити бухгалтерську операцію з моменту її започаткування 

суб'єктом господарювання до остаточного подання та розкриття інформації в 

фінансовій звітності. 

Ф. Ф. Бутинець зазначає: «… в аудиті, в основному, використовується 

задокументована інформація, яка є письмовим свідченням про явища, процеси, події, 

факти, що здійснювались. Факти і явища процесів господарювання, які відображені 

документально, в аудиті називаються операціями». При цьому господарську 

операцію в аудиті вчений розглядає, як поняття більш широке, ніж в обліку: «…в 

аудиті під операцією розуміють будь-яку ситуацію, яка відображена в документах і 

може не бути охоплена бухгалтерським обліком» [27, с.232]. Отже, предметами 

аудиторського дослідження є процеси та явища, які пов’язанні з господарською 

діяльністю суб’єкта господарювання. 

Я. В. Соколов розглядає факт господарської діяльності як ядро, що вкрите 

кількома шарами, кожен з яких відображає певний змістовний аспект факту і 

складають його економічну та юридичну мантії [145, c.92-94]. Тобто, на думку 

вченого, кожний факт повинен бути досліджений аудитором. 

За визначенням В. В. Сопка: «… господарство – це, з одного боку сукупність 

виробничих елементів, а з іншого – сукупність правових відносин. Якщо будь-який 
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господарський факт не може бути розглянутий одночасно з цих двох сторін, то він не 

може бути об’єктом фінансового обліку» [148, c.84]. Зазначене, свідчить про те, що 

не всі факти можуть бути об’єктами бухгалтерського обліку. 

Господарські операції, що виникають в процесі господарської діяльності не 

порушують рівності підсумків активу і пасиву балансу. Це, перш за все, залежить від 

того, що кожна операція відображається подвійним записом, тобто призводить до 

зміни двох статей балансу, які можуть перебувати одночасно або в активі і пасиві, або 

обидві в активі, або обидві в пасиві. Але у той же час, як і суми статей, так і валюта 

балансу можуть змінюватися. 

Самою суперечливою, в бухгалтерському обліку є проблема оцінки фактів 

господарської діяльності, оскільки відповідно до принципів бухгалтерського обліку, 

усі активи, пасиви, власний капітал, доходи та витрати мають бути відображенні за 

відповідною оцінкою.  

Отже, в регістрах бухгалтерського обліку повинні бути відображені всі 

відомості, необхідні для економічної та юридичної характеристики, здійснених 

господарських фактів – явищ або процесів, а саме: їх реєстрація, узагальнення, 

класифікація, систематизація, оцінка, санкціонованість та аналіз. Жодний факт 

господарського життя не може бути відображений в обліку без належного його 

оформлення відповідними документами. Саме тому, факти господарської діяльності 

є безпосереднім об’єктом аудиторського дослідження. 

Для ефективного планування аудиторських процедур з метою отримання 

доречних аудиторських доказів, вважаємо за доцільне всі факти господарської 

діяльності суб’єкта господарювання умовно поділити на сім основних груп: 

надходження об’єктів, розрахунки, що характеризують фінансові відносини, інші 

операції з об’єктами, вибуття об’єктів, формування собівартості та інших витрат 

господарської діяльності, формування фінансових результатів, наявність активів, 

зобов’язань та капіталу на звітну дату (рис.2.20). 

При ідентифікації фактів, як предметів дослідження, аудитору необхідно 

визначити основні критерії класифікації фактів господарської діяльності, поділяючи 

групи господарських фактів на підгрупи та види. Тобто, розкрупнити об’єкти 



156 
 

  

економічних ресурсів і господарські факти, які встановлені на базі моделі системи 

управління, за класифікаторами груп, підгруп і видів.  Зокрема, підгрупи майна 

доцільно буде розглядати за наступними ознаками: 

– відносини власності (об’єкти власні чи орендовані); 

    – сфера використання (виробничі, невиробничі); 

– призначення (в експлуатації, в операційній оренді, в заставі, утримуване для 

продажу); 

    – погашення вартості (внаслідок амортизації, продажу, інше).  

    – за видами: будинки, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.20. Групи господарських фактів. Джерело: розроблено автором. 

Не менш важливим при досліджені господарських фактів мають правила, 

встановлені суб’єктом господарювання, за якими формується політика ставлення 

підприємства до подій і фактів господарської діяльності з метою ведення обліку та 

складання фінансової звітності. Такі правила називаються «обліковою політикою». 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» – «облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та 

подання фінансової звітності» [127]. Отже, облікова політика є не лише 

регламентуючим документом, а й складовою частиною фінансової звітності, 

оскільки, стислий виклад значущих облікових політик обов’язково наводиться в 

примітках до фінансової звітності. Положення про облікову політику дозволяє 

поєднати облік фактів і подій, їх оцінку та узагальнення в фінансовій звітності. У разі 

відсутності такого документа або не дотримання його положень, бухгалтерський 
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облік не відповідатиме принципу послідовності, а фінансова звітність не надасть 

повної інформації користувачам та не буде зрозумілою.  

Незважаючи на те, що до завдань та обов’язків аудитора не входить 

підтвердження абсолютної точності всіх бухгалтерських записів і облікових 

регістрів, факти господарської діяльності суб’єкта господарювання, їх адекватне 

документування та відображення в бухгалтерських регістрах є безспірним об’єктом 

аудиторського дослідження з метою отримання доречних аудиторських доказів 

стосовно оцінки дотримання управлінським персоналом якісних аспектів підготовки 

фінансової звітності. Виявлені недоліки, помилки та неточності в системі обліку, 

аудитор повинен оцінювати виходячи з їх суттєвості та всеохопленості. 

У процесі оцінки зібраної інформації та формування аудиторських доказів, 

існують випадки коли один доказ може підтверджувати декілька тверджень, зокрема, 

отримання зовнішніх підтверджень від контрагентів суб’єкта господарювання є 

доказом існування і вартісної оцінки дебіторської та кредиторської заборгованостей. 

Достатня кількість доказів зібраних аудитором по одному твердженню не може 

компенсувати недостатність доказів за іншим твердженням. 

Таким чином, сформовані аудиторські докази повинні надавати аудитору змогу 

провести оцінку фінансової звітності за певними твердженнями і відповідними 

критеріями, а отримані результати будуть слугувати підставою для вибору форми 

аудиторської думки. Поняття «критерії тверджень» в даному випадку виступає 

своєрідним виміром оцінки відповідності фінансової звітності суб’єкта 

господарювання попередньо встановленим нормам, правилам, показникам.  

На вибір форми аудиторської думки, при оцінці фінансової звітності, впливають 

критерії, зокрема:  

 – за твердженням «повнота» щодо класів операцій та подій, а також пов’язаних 

розкриттів протягом періоду аудиту – відповідність критеріям: належна 

ідентифікація операцій та подій в обліку, наявність відповідних документів про 

господарські факти, дотримання законодавства щодо здійснення відповідних 

операцій та подій;  
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– за твердженням «існування» на рівні залишків на рахунках та відповідних 

розкриттів на кінець періоду – дотримання критеріїв: реальність, достовірність, 

належність відображення;  

– за твердженням «подання», на рівні класів операці та подій, а також пов’язаних 

розкриттів протягом періоду аудиту – відповідність критеріям: повнота, доречність 

та зрозумілість. 

Зазначений перелік критеріїв оцінки тверджень не є вичерпним, оскільки, 

залежить від змісту твердження, яке є предметом дослідження. 

В кожному окремому випадку критерії оцінки тверджень обираються аудитором 

з урахуванням його професійного судження. Взаємозв’язок між достатністю 

отриманих доречних доказів для підтвердження твердження в розрізі окремих 

тверджень та формою аудиторської думки неведено в Додатку Ж.  

Результати дослідження надають підстави узагальнити основні чинники, які 

впливають на оцінку доречності отриманих аудиторських доказів, серед яких: 

– оцінений ризик суттєвого викривлення; 

–  встановлений рівень суттєвості; 

–  доцільність обраних прийомів аудиту; 

–  відповідність змісту та мети аудиторської процедури критерію твердження, 

що перевіряється; 

-–корисність інформації, яка використовується, для формування аудиторських 

доказів; 

–  професійні компетенції аудитора, який виконує завдання.  

Отже, від того наскільки обґрунтованими будуть обрані прийоми аудиту, 

сформований зміст і послідовність виконання аудиторських процедур та корисність 

отриманої інформації, яка використовується в якості доказу, буде залежати 

доречність аудиторських доказів для підтвердження (заперечення) відповідного 

твердження. Обґрунтованість запланованих прийомів та процедур залежать від 

ретельності дослідження на етапі планування переліку та змісту тверджень 

управлінського персоналу. Доцільно зауважити, що для отримання доречних доказів 

достовірності твердження, яке відноситься до елемента звітності, одного виду 
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прийомів аудиту зазвичай не достатньо, тому для досягнення мети необхідно обирати 

декілька прийомів, які забезпечать комбінацію аудиторських процедур.  

Таким чином, лише якісне планування та належне оформлення робочої 

документації забезпечують можливість проведення належної оцінки аудиторських 

доказів на відповідність встановленим критеріям та цілям завдання. Саме тому, план 

аудиту повинен бути складений з урахуванням переліку та змісту тверджень 

управлінського персоналу. Заплановані аудиторські процедури мають бути 

деталізовані за об`єктами дослідження та спрямовані на досягнення поставлених 

цілей з урахуванням часу на їх виконання та обсягу вибірки. Якісна сторона 

аудиторських доказів, яка забезпечує їх достатність залежить не лише від доцільності 

виконаних аудиторських процедур, але й від джерел отримання інформації. За 

результатами проведення аудиторських процедур аудитор повинен переконатися у 

відсутності або наявності суттєвих помилок і відхилень та отримати достатній 

ступінь впевненості, з якою він може покладатися на отримані аудиторські докази і, 

за необхідності прийняти рішення щодо виконання додаткових процедур (рис.2.21).  

 

 

 

Рис. 2.21 Поточна оцінка достатності аудиторських доказів. Джерело: 

розроблено автором. 

Впевненість аудитора щодо достатності аудиторських доказів багато в чому 

залежить від їх надійності. Зарубіжні аудитори Е. А. Аренс і Дж. К. Лоббек зводять 

поняття надійності до достовірності [7]. На надійність інформації, яка 

використовується в якості доказів, а отже і на самі аудиторські докази впливають 

наступні чинники: 

- джерело та характер інформації; 

- умови отримання інформації, включаючи заходи внутрішнього контролю за 

підготовкою і зберіганням, якщо це доречно [101, с.443]. 

За ступенем надійності аудиторські докази класифікуються на: високої 

надійності; помірної надійності. 
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Високої надійності це – аудиторські докази, отримані особисто аудитором із 

зовнішніх джерел у письмовій формі.  

Помірної надійності – внутрішні докази отримані від управлінського персоналу 

суб’єкта господарювання в усній формі.  

На надійність аудиторських доказів впливає також спосіб їх отримання. Більш 

переконливими є аудиторські докази, якщо вони отримані з різних джерел, мають 

різну змістовність, але при цьому не суперечать один одному. В даному випадку 

забезпечується більш високий рівень впевненості, ніж розгляд аудиторських доказів 

кожного окремо. Якщо аудиторські докази отримані з одного джерела не 

відповідають доказам отриманим з інших джерел то аудитору необхідно провести 

додаткові аудиторські процедури для з’ясування причин такої невідповідності.  

З урахуванням загальних правил щодо надійності аудиторських доказів, які 

передбаченні МСА 500 «Аудиторські докази» наявна можливість умовно згрупувати 

докази, які використовує аудитор у процесі аудиту на більш надійні та менш надійні. 

Перш за все це визначається способами та джерелами отримання аудиторських 

доказів, а також залежить від заходів внутрішнього контролю застосовних суб’єктом 

господарювання за їх підготовкою та зберіганням. Навіть тоді, коли інформація, 

отримана з зовнішніх джерел використовується в якості аудиторського доказу, 

можуть існувати ряд обставин, які впливають на її надійність, зокрема, інформація 

може виявитися ненадійною внаслідок необізнаності джерела або експерту від 

управлінського персоналу не вистачає об’єктивності. Тобто, існують важливі винятки 

із загальних правил щодо надійності різноманітних видів аудиторських доказів[88]. З 

урахуванням положень МСА сформовано узагальнюючі принципи оцінки надійності 

доказів. Отже, більш надійними доказами є докази: 

-  отримані із зовнішніх джерел; 

− отримані із внутрішніх джерел безпосередньо аудитором, за умови 

функціонування ефективних засобів внутрішнього контролю; 

− документально підтверджені, існують на паперових, електронних носіях або в 

іншій формі; 

− представленні оригіналами документів. 
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Менш надійні: 

− отримані із внутрішніх джерел при неефективному функціонуванні засобів 

внутрішнього контролю; 

− отримані опосередковано, на основі логічних умовиводів; 

− документально не підтверджені; 

представлені копіями документів (рис.2.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22. Узагальнюючі принципи оцінки надійності доказів. Джерело: 

розроблено автором за [101, с. 444]. 

У загальному розумінні оцінка – це процес, який включає в себе предмет 

(безпосередньо доказ), метод (спосіб оцінки) і критерії, на відповідність яким даний 

предмет оцінюється [88]. В економічному словнику оцінка інформації трактується, як 

процес визначення цінності, достовірності, надійності, застосовності і ефективності 

зібраної інформації [23].  

С. М. Бичкова зазначає, що аудитор в процесі оцінки доказів повинен 

визначитися, чи можливе використання даного факту як доказу, чи стосується даний 

доказ предмета дослідження, в якому зв'язку даний доказ знаходиться з іншими 

зібраними доказами, чи є сукупність доказів достатньою для прийняття рішення [30]. 
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Тобто, вчений під оцінкою доказу передбачає всестороннє його дослідження, в основі 

якого лежить професійне судження аудитора. Отже, оцінювання доказів в аудиті – це 

судження аудитора щодо надійності джерел отримання інформації. 

Таким чином, аудитор на основі професійного судження повинен прийняти 

рішення про те чи є отриманий доказ надійним і якісним (значущий доказ) і чи 

отримано достатню кількість якісних доказів. Якість доказу залежить від його 

надійності та походження. Доказ має володіти даними властивостями для того, щоб 

впливати на формування думки аудитора щодо фінансової звітності. Кожний  

отриманий доказ є настільки цінним, наскільки він дозволяє досягти поставленої 

мети. Визначення достатності обсягу доказів являє собою проблему, яка полягає в 

ухваленні рішення з питання, який їх обсяг є достатнім, щоб аудитор був упевнений 

в правильності наявної у нього думки щодо достовірності фінансової звітності. Тому 

при оцінці достатності доказів він повинен переконатися, що зібрані ним докази 

відповідають наступним критеріям: 

– є доречними по відношенню до твердження, яке було предметом дослідження; 

– достовірність зібраної інформації; 

        – надійності джерел інформації, які використовуються в процесі формування 

аудиторських доказів; 

        – компетентності, можливості та об’єктивність експерта управлінського 

персоналу; 

    – несуперечливість доказів, отриманих з різних незалежних джерел [88]. 

Під час виконання завдання з аудиту фінансової звітності для отримання 

аудиторських доказів аудитор виконує заплановані аудиторські процедури, тому 

результат їх аналізу та оцінки може бути причиною для зміни характеру, часу та 

обсягу вже запланованих аудиторських процедур. При цьому увагу аудиторів може 

привернути інформація, що значно відрізняється від попередньо отриманої 

інформації. Або може скластися так, коли докази будуть визнані достатніми лише по 

відношенню до деяких фактів, які включаються в предмет дослідження, і не 

достатніми для інших, зокрема, підтвердження фактичної наявності об’єктів 

основних засобів не може слугувати підтвердженням їх балансової вартості на звітну 
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дату. Зібрані аудитором докази можуть відповідати поставленій меті, але їх може 

виявитися не достатньо, щоб підтвердити твердження, яке перевіряється. За таких 

обставин, аудитор повторно оцінює заплановані аудиторські процедури та за 

необхідності вносить зміни і доповнення до плану аудиту з метою виконання 

додаткових аудиторських процедур. 

Встановлення достатності доказів для прийняття кінцевого рішення аудитора, 

щодо достовірності фінансової звітності, в усіх суттєвих аспектах, є його самостійним 

завданням оцінки доказів, його завершальною стадією. На рис. 2.23 побудовано 

алгоритм оцінки достатності сформованих аудиторських доказів у процесі виконання 

завдання з аудиту. 
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Рис. 2.23. Алгоритм оцінки достатності сформованих аудиторських доказів у 

процесі виконання завдання з аудиту. Джерело: розроблено автором. 
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Якщо докази за критерієм доречності оцінюються шляхом порівняння 

результатів аудиторських процедур з планом аудиту з виділеними передумовами 

достовірності фінансової звітності, то прийнятність і достатність, як комплексні 

критерії  аудитор може оцінити лише перед формуванням аудиторської думки. При 

цьому необхідно враховувати, що достатність є кількісно-якісною характеристикою і 

залежить, як від обсягу доказів, так і від їх достовірності (якості).  

В практичній діяльності аудитору доцільно покладатися на докази, що 

переконують. Переконливість аудиторських доказів – це ступінь впевненості аудитора 

щодо обґрунтованості сформованого у нього професійного судження. Тому, для того, 

щоб підтримати одне і те ж твердження доречно використовувати інформацію 

отриману з різних джерел. Тобто, аудитору не потрібно вивчати всю інформацію, 

доступну під час збору аудиторських доказів, а зробити обґрунтовані судження щодо 

тверджень фінансової звітності використовуючи різні методи збору даних. 

Досягти достатності аудиторських доказів для формулювання обґрунтованих 

висновків можливо лише тоді, коли будуть всебічно та повно дослідженні як 

обставини так і докази [88]. Внаслідок повного і об'єктивного дослідження кожний 

доказ набуває ознак доречності, прийнятності та достовірності. На критерії надійності, 

достовірності та достатності доказів впливають не лише характер і вид джерела 

інформації, але і якість методичної бази аудиторської фірми, професійні компетенції 

її персоналу, аналітичний характер судження аудитора, дотримання етичних 

принципів і компетентність осіб, під впливом яких було сформовано інформацію [88]. 

Оцінка доказів є невід'ємною частиною поточного контролю якості, який 

реалізується за допомогою методик і конкретних аудиторських процедур, відповідно 

до плану аудиту, внутрішньофірмових стандартів та інструкцій фірми (рис.2.24). 

На сьогодні в теорії аудиту не існує математичної формули, ні конкретної моделі, 

щоб оцінити достатність аудиторських доказів. Відсутня також конкретна одиниця 

вимірювання кількості аудиторських доказів. Не встановлені критерії класифікації 

суджень аудитора, в межах отриманих аудиторських доказів [176]. 
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Рис. 2.24. Оцінка аудиторських доказів на завершальному етапі виконання 

завдання з аудиту. Джерело: розроблено автором. 

Проблема достатності доказів розглядалась Р. Монтгомері. Вчений звертає увагу 

на подвійну ціль аудитора, який повинен провести аудит у відповідності до вимог 

стандартів, отримати необхідний рівень впевненості і при цьому досягти 

максимальної ефективності. В якості основних вимог до доказів Р. Монтгомері 

виділяє значимість і достатність. Також вчений застерігає, що використання 

аудитором не дуже корисних доказів для прийняття рішення щодо суджень 

управлінського персоналу є одним із основних джерел «непередбачених помилок» 

[50]. На його думку, різні типи доказів мають різну вартість, і аудитору необхідно 

знайти компроміс між їх вартістю та отриманою вигодою, зокрема, для перевірки 

певного виду даних, відображених у фінансовій звітності, аудитор повинен мати 

мінімум два джерела або використовувати стільки ж методів отримання доказів. 

Якщо одне джерело або метод не придатні, то замість нього можна використати 

інший. Аудитор з мінімальними затратами повинен вибрати ті докази, які забезпечать 

досягнення мети аудиту. Надійність, на його думку це якість інформації, яка 

забезпечує обґрунтування відсутності в ній помилок і викривлень та відображення 

належної інформації. 

На думку Ю. А. Данилевського достатність доказів в кожному конкретному 

випадку визначається виходячи з оцінки системи внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання і оціненого рівня аудиторського ризику. Він вважає, що чим 

надійніша система внутрішнього контролю або більше запас аудиторського ризику, 

по відношенню до прийнятного рівня, тим менше доказів може дозволити собі зібрати 

аудитор. Аудитор може покластися на своє професійне судження, яке ґрунтується на 

практичному досвіді та теоретичних знаннях [9, с. 432]. Автор, також зазначає, що 
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якщо по конкретному предмету дослідження в вибірку потрапили докази викривлень 

фінансової звітності, загальна сума яких суттєво перевищує запланований рівень 

суттєвості  то, зазвичай відсутня необхідність збільшувати кількість елементів для 

перевірки заради пошуку ще не виявлених викривлень. Тобто, вчений зводить оцінку 

достатності аудиторських доказів до суб’єктивної оцінки кваліфікованих дій 

аудитора. 

С. М. Бичкова розглядає достатність аудиторських доказів застосовно до 

системи доказів де повнота системи доказів визначається тим, що кожна із окремих 

систем повинна містити докази, які з достовірністю встановлюють проміжні факти. 

Кількість проміжних фактів повинна бути достатньою для достовірного встановлення 

кожного із елементів предмета доказування, а тим самим і всієї їх сукупності. Всі 

окремі системи і встановлені ними проміжні факти повинні утворювати загальну 

систему, яка буде відповідати встановленим вимогам. Достатність доказів не може 

бути забезпечена механічним додаванням доцільних по змісту та прийнятних по 

формі достовірних доказів. В першу чергу необхідно відібрати докази, які володіють 

найбільшою цінністю. Обмеження на отримання інформації, «пасивна перевірка», 

суперечливість інформації, односторонність оцінки є причинами не повноти доказів 

[30]. Таким чином, вчений, доводить, що якщо докази не є якісними, то будь – якої 

кількості їх буде не достатньо для того, щоб сформувати обґрунтоване судження 

щодо достовірності фінансової звітності. 

Вітчизняний вчений Н. М. Проскуріна обґрунтовує використання мінімум трьох 

незалежних аудиторських процедур для підтвердження кожного твердження, як на 

рівні класів операцій, так і на рівні залишків: «… а, оскільки, достатність 

аудиторських доказів напряму залежить від виконаних аудиторських процедур для їх 

отримання, то можна зробити висновок про можливість отримання також мінімум 

трьох доказів, які, за професійним судженням аудитора, будуть достатніми для 

підтвердження окремого твердження» [128, c.175-178]. При цьому, автор наголошує 

на необхідності дотримання критерію відповідності аудиторських процедур меті 

отримання доказів. Думка вченого, щодо достатньої кількості доказів, має схожість з 

думкою С. М. Бичкової. Єдність думок авторів полягає в тому, що, оскільки, велика 
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кількість зібраних аудиторських доказів не може компенсувати їх низької якості, то 

достатня кількість невідповідних доказів не може існувати. 

Таким чином, за результатами аналізу наукових джерел, можна дійти висновку, 

про відсутність у науковців чіткого підходу щодо встановлення кількості 

аудиторських доказів, які будуть достатніми для підтвердження достовірності 

тверджень управлінського персоналу. 

На підставі проведеного дослідження наукових джерел, наявна можливість 

виділити основні складові, які характеризують поняття «достатність доказів», серед 

яких: надійність та достовірність джерела; сукупність свідчень; твердження; система 

внутрішнього контролю; компетенції аудитора; оцінений аудиторський ризик. З 

урахуванням вищенаведених складових, сформовано авторське визначення поняття 

«достатність доказів». Достатність доказів – це сукупність свідчень отриманих із 

надійних та достовірних джерел інформації з урахуванням оціненого ризику суттєвого 

викривлення, які дають можливість аудитору переконатися в достовірності окремого 

твердження та сформувати обґрунтовані локальні судження аудитора, які будуть 

слугувати основою для аудиторської думки щодо фінансової звітності. Зазначене 

дозволить ідентифікувати основні характеристики достатності доказів з метою 

використання у теорії та практиці аудиту. 

Після оцінювання доказовості локальних суджень аудитора та їх узагальнення, 

аудитор формує думку щодо фінансової звітності у формі позитивної впевненості. Зміст 

та форма звіту незалежного аудитора залежать від форми висловленої думки аудитора. 

МСА 700 передбачає два види аудиторської думки немодифікована та модифікована. 

МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», визначає три типи 

модифікації думки аудитора: думка із застереженням; негативна думка; відмова від 

висловлення думки. Також, відповідно до положень МСА в звіті незалежного аудитора 

після параграфу «Думка» обов’язковим є додавання параграфу «Основа для думки», в 

якому зазначаються підстави для висловлення обраної форми думки аудитора.  

В нашому дослідженні поняття «форма думки аудитора», поєднує вид та тип 

модифікації (думка, думка із застереженням, негативна думка, відмова від висловлення 

думки) включно з параграфом «Основа для думки». 
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Думка висловлюється, якщо аудитор на підставі оцінки отриманих доказів, 

доходить висновку, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. У випадку 

коли аудитор на підставі оцінки отриманих аудиторських доказів доходить висновку, 

що фінансова звітність в цілому містить суттєві невиправлені викривлення, або 

аудитор не має можливості отримати достатні та належні аудиторські докази, для того 

щоб дійти висновку, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвих викривлень, 

він повинен модифікувати думку. Після визначення рівня всеохоплюючого впливу 

суттєвих невиправлених викривлень на показники фінансової звітності та розкриття 

інформації аудитор обирає форму аудиторської думки.  

На рис. 2.25 представлено інформаційно-організаційну модель доказовості 

професійного судження аудитора у процесі формування думки аудитора, щодо 

фінансової звітності. 

Модель дозволяє ідентифікувати мету завдання, методичне забезпечення, групу із 

завдання, методику виконання завдання, результати роботи членів групи із завдання, 

професійне судження аудитора, щодо достатності та якості сформованих доказів та 

залежність форми аудиторської думки від достатності сформованих аудиторських 

доказів. 

З метою практичного застосування інформаційно-організаційної моделі розроблено 

внутрішньофірмовий стандарт аудиту «Оцінка сформованих аудиторських доказів у 

процесі виконання завдання з аудиту фінансової звітності», який включає робочі 

документи аудитора, теоретичні, організаційні аспекти і методичні рекомендації 

оцінки доречності, достатності та прийнятності сформованих аудиторських доказів у 

процесі виконання завдання з аудиту фінансової звітності Додаток З.  

Отже, визначення того чи зібрано достатню кількість аудиторських доказів щодо 

відсутності або наявності суттєвих викривлень фінансової звітності, є професійним 

судженням аудитора. Від кінцевого його рішення залежить форма аудиторської 

думки та зміст звіту незалежного аудитора. 
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Рис. 2.25. Інформаційно-організаційна модель  доказовості професійного судження 

аудитора у процесі формування думки аудитора щодо фінансової звітності. Джерело: 

розроблено автором. 
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Забезпечення доказовості професійного судження в аудиті досягається у разі 

дотримання наступних умов : 

     – відповідності внутрішньофірмових стандартів вимогам МСА, законодавству та 

іншим регуляторним вимогам; 

– формування чіткої методики виконання завдання з аудиту; 

– надійності та достовірності джерел отримання інформації; 

– належної оцінки доречності , якості та достатності доказів; 

–  професійних компетенцій членів групи із завдання; 

– ефективності поточного контролю якості виконання завдання з аудиту. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Організація процесу аудиту належить, виключно, до компетенції суб’єкта 

аудиторської діяльності і регламентується на рівні його внутрішньофірмових 

стандартів. За результатами дослідження, розширено змістовне наповнення поняття 

« методика аудиту». У авторському визначенні під методикою аудиту пропонується 

розуміти сукупність способів, прийомів, методів та аудиторських процедур які, 

виконуються, в певній послідовності, в процесі збору доказів, з метою формування 

локальних суджень щодо предметів аудиту і професійного судження аудитора щодо 

фінансової звітності в цілому та внутрішньофірмові стандарти, розроблені суб’єктом 

аудиторської діяльності, з урахуванням вимог законодавства та положень МСА. 

Запропоновано спрощену схему застосування складових методики у процесі 

виконання завдання з аудиту та організаційну модель виконання завдання з аудиту, 

яка включає, мету, основні елементи методики та організаційні аспекти процесу 

виконання завдання з аудиту. 

2. За результатами аналізу наукових джерел встановлено, що наразі відсутні 

розробки стосовно класифікації прийомів аудиту, а під поняттям «прийом аудиту» 

розуміється сукупність дій аудитора, спрямованих на отримання аудиторських 

доказів. Дослідження характеру та особливостей застосування процедур, 

передбачених положеннями МСА дозволило обґрунтувати, що тести заходів 

контролю, інспектування, спостереження, інвентаризація, зовнішнє підтвердження, 
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повторне обчислення, повторне виконання, аналітичні процедури, аудиторська 

вибірка, запит доцільно класифікувати, як прийоми аудиту, що забезпечить краще 

розуміння теоретичних засад аудиту та полегшить їх застосування у практиці.  

3. Запропонований алгоритм застосування прийомів аудиту у процесі збору 

аудиторських доказів, надає можливість вибору прийому у процесі виконання 

завдання залежно від цілей, яких планує досягти аудитор, а також твердження, що 

підлягає дослідженню. Питання обрання конкретного прийому аудиту, з погляду 

доцільності для отримання надійних та достатніх аудиторських доказів, на яких 

будуть базуватися проміжні висновки аудитора, належить до професійного судження 

аудитора. Застосування того чи іншого прийому у процесі виконання завдання, перш 

за все, залежить від цілей, яких планує досягти аудитор, а також від твердження, що 

перевіряється. Кількість прийомів аудиту повинна бути такою, щоб забезпечити 

ефективність аудиту, не знижуючи при цьому його якість.  

4. За результатами дослідження розширено перелік джерел отримання 

аудиторських доказів та проведено їх систематизацію, в розрізі етапів виконання 

завдання: узгодження умов завдання та планування аудиту; виконання перевірки по 

сутті, завершення аудиту та підготовка звіту. Обґрунтовано роль інформаційного 

забезпечення у процесі виконання завдання з аудиту. 

5. Процес отримання аудиторських доказів ґрунтується на цільовому і 

інформаційному підходах до їх збору та оцінки. При цьому елементи інформаційного 

підходу (характер джерел отримання, планування аудиторських процедур, на основі 

сприйняття зібраних свідчень, аналіз зібраної інформації), вибудовуються в цільовий 

компонент процесу – розуміння отриманих свідчень, їх оцінка, формування думки 

аудитора. В дисертації уточнено класифікаційні ознаки аудиторських доказів, 

додавши ознаку – послідовність формування доказів: початкові, проміжні, 

підсумкові. На підставі проведеного дослідження, побудовано логічну схему 

формування думки аудитора в розрізі послідовного аналізу інформаційних потоків на 

кожному із етапів виконання завдання з аудиту. 

6. За результатами дослідження запропоновано критерії оцінки корисності 

інформації, яка використовується у процесі формування аудиторських доказів. 
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Встановлено, що докази за критерієм доречність оцінюються шляхом порівняння 

результатів аудиторських процедур з планом аудиту, з виділеними передумовами 

достовірності фінансової звітності. З метою якісної оцінки доречності сформованих 

аудиторських доказів у процесі виконання завдання, узагальнено основні чинники, 

які впливають на таку оцінку. Досліджено взаємозв’язок між достатністю отриманих 

доречних доказів для підтвердження (заперечення) твердження в розрізі окремих 

тверджень та формою аудиторської думки.  

7. На підставі проведеного дослідження наукових джерел виділено основні 

складові, які характеризують поняття «достатність доказів», та сформовано авторське 

визначення поняття «достатність доказів» – це сукупність свідчень отриманих із 

надійних та достовірних джерел інформації з урахуванням оціненого ризику суттєвого 

викривлення, які дають можливість аудитору переконатися в достовірності окремого 

твердження та сформувати обґрунтовані локальні судження аудитора, які будуть 

слугувати основою для аудиторської думки щодо фінансової звітності. Зазначене 

дозволить ідентифікувати основні характеристики достатності доказів з метою 

використання у теорії та практиці аудиту. 

8. Достатність і прийнятність є комплексними критеріями оцінки доказів. Оцінку 

доказів на відповідність зазначеним критеріям аудитор може здійснити перед 

формуванням аудиторської думки. В дослідженні запропонована методика оцінки 

забезпечення доказовості професійного судження в аудиті, яка представлена: (1) 

алгоритмом оцінки достатності сформованих аудиторських доказів, в основу якого 

покладено процес формування аудиторських доказів, що надає можливість 

встановити причинно-наслідкові зв’язки між діями та судженням аудитора щодо 

встановлення достатності доказів; (2) інформаційно-організаційною моделлю 

доказовості професійного судження у процесі формування думки аудитора, за якою 

доцільно ідентифікувати мету завдання, методичне забезпечення, команду з завдання, 

методику виконання завдання, результати роботи членів команди, професійне судження 

аудитора щодо достатності та прийнятності сформованих доказів та залежність форми 

аудиторської думки від їх достатності; (3) форматом внутрішньофірмового стандарту 

«Оцінка сформованих аудиторських доказів у процесі виконання завдання з аудиту 
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фінансової звітності», який включає робочі документи аудитора, теоретичні, 

організаційні аспекти і методичні рекомендації оцінки доречності, достатності та 

прийнятності сформованих аудиторських доказів. 

 

Перелік літературних джерел, які використовувались у розділі II при дослідженні 

організаційно-методичних аспектів доказовості професійного судження в аудиті, 

відповідно до поданого списку використаних джерел [7, 9, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 30, 

31, 32, 36, 44, 50, 57, 63, 65, 70, 80, 81, 84, 87, 88, 92, 93, 94, 99, 101, 107, 109, 114. 115, 

117, 120, 127, 128, 133, 137, 138, 139, 145, 146, 148, 149, 152, 155, 170, 172, 176]. 

Результати дослідження опубліковані у [87, 88, 92].  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИКЛАДНИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ 

ДОКАЗОВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ В АУДИТІ 

 

3.1. Організаційне забезпечення процесу формування доказовості 

професійного судження в аудиті. 

 

Завданням з надання впевненості, відповідно до Міжнародної концептуальної 

основи завдань з надання впевненості, є «… завдання, в якому фахівець – практик 

ставить собі за мету отримання прийнятних доказів у достатньому обсязі для 

висловлення висновку, розрахованого на підвищення ступеня довіри визначених 

користувачів, які не є відповідальною стороною, про результати вимірювання чи 

оцінювання предмета завдання відносно критеріїв» [56, с. 89]. Критерії при виконанні 

завдань з надання впевненості, застосовуються для отримання інформації, яка є 

результатом вимірювання чи оцінювання предмета завдання в контексті 

професійного судження фахівця - практика.  

При виконанні завдання з аудиту фінансової звітності, наслідком вимірювання 

фінансового стану суб’єкта господарювання, його фінансових показників та 

грошових потоків є фінансова звітність – об’єкт завдання, а критеріями її 

оцінювання – відповідність застосовній концептуальній основі фінансового 

звітування. Відповідні критерії є доречними за обставин завдання. Для одного і того 

ж завдання можуть бути різні критерії і, як наслідок, це може призвести до 

відмінності у вимірюванні чи оцінюванні. Критерії мають свої характеристики, такі 

як: доречність, повнота, надійність, нейтральність, зрозумілість. При оцінюванні 

прийнятності критеріїв для кожного окремого завдання, визначення важливості 

кожної з наведених характеристик, є справою професійного судження аудитора. 

Особливістю завдань з надання впевненості є одночасна наявність п’яти 

основних елементів, таких як:  

– тристоронні відносини, що включають фахівця практика, відповідальну 

сторону та визначених користувачів; 
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– відповідний предмет завдання; 

– прийнятні критерії; 

– достатні й прийнятні докази; 

– звіт з завдання з надання впевненості в письмовому вигляді у формі, прийнятій 

для завдання з надання обґрунтованої впевненості чи завдання з надання обмеженої 

впевненості [55; 56, с. 94]. 

На підставі аналізу нормативних джерел та наукової літератури в Додатку И, 

узагальнено основні характеристики елементів завдання з надання впевненості.  

Звіт аудитора з завдання з надання впевненості є підсумковим елементом 

завдання, який містить думку аудитора сформовану на підставі оцінювання  

проміжних висновків, виходячи з отриманих у відповідності з належними 

критеріями доказів щодо об’єкта завдання. 

Міжнародною концептуальною основою завдань з надання впевненості, 

зокрема, передбачено, що фахівець-практик може виконувати лише два типи 

завдань з надання впевненості: завдання з надання обґрунтованої впевненості та 

завдання з надання обмеженої впевненості.  

Цілями завдання з надання обгрунтованої впевненості є зменшення ризику до 

прийнятно низького рівня, за конкретних обставин завдання, як основи для 

позитивної форми висновку. Позитивна форма висновку із завдання з надання 

обґрунтованої впевненості включає думку (немодифіковану) і думку з 

застереженням (модифіковану). У разі неналежності критеріїв перевірки 

висловлюється модефікована думка у формі негативної або відмови від висловлення 

думки.  

Для завдання з надання обмеженої впевненості (огляд історичної фінансової 

звітності, огляд проміжної фінансової інформації) аудиторський ризик звичайно 

вищий, ніж для завдання з надання обґрунтованої впевненості. Даний вид завдання 

вимагає від аудитора висловлення висновку. В залежності від рівня суттєвості та 

всеохопленості викривлення інформації стосовно предмета завдання, аудитор 

повинен висловити висновок із застереженням або негативний висновок. У разі, 

коли за професійним судженням аудитора існує обмеження обсягу і його вплив 
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може бути суттєвим, аудитор повинен висловити висновок із застереженням або 

відмовитися від висловлення висновку. 

МСА розглядають наступні види аудиторських завдань з перевірки історичної 

фінансової інформації: 

– завдання з аудиту фінансової звітності загального призначення (МСА 700, 705, 

706, 710, 720) ; 

– завдання з аудиту спеціалізованих сфер (МСА 800, 805, 810); 

   – завдання з перевірки прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400) 

– завдання з огляду історичної фінансової звітності та проміжної фінансової 

інформації (МСЗО 2400, 2410). 

Зміст та форма аудиторського звіту залежить від двох чинників: аудиторського 

завдання та форми аудиторської думки (висновку) . 

МСА 700 «Формулювання думки та складання звіту щодо фінансової звітності» 

передбачає два види аудиторської думки: немодифікована думка, модифікована 

думка, а МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної фінансової звітності» два види 

висновку: немодифікований і модифікований. 

Таким чином, будь – яке виконання завдання з надання впевненості завжди 

завершується складанням підсумкового документа, який має назву «Звіт». Складання 

звіту є відповідальним процесом, оскільки його результатом є узагальнення 

підсумків виконаних аудиторських процедур, аналіз виявлених помилок та 

відхилень, встановлення їх впливу на фінансову інформацію, що відображається у 

висловлені думки або висновку аудитора, включених до звіту. 

За результатами проведеного дослідження на рис.3.1 побудовано інформаційну 

модель виконання завдань з надання впевненості. 

Аудиторський звіт та думка аудитора (висновок), як джерело інформації для 

визначених користувачів, мають різне навантаження. Так, звіти з немодифікованою 

думкою та немодифікованим висновком є однаковим для всіх суб’єктів 

господарювання, але  різними  за інформативністю  для зовнішніх користувачів. 
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Рис. 3.1 Інформаційна модель завдань з надання впевненості. 

Джерело: узагальнено автором за [50, 99, 101]. 

Звіти аудитора з висловленими думкою або з висновком містять ризики для 

користувачів таких звітів. Такими ризиками можуть бути:  

– висловлення необґрунтованої думки аудитора (висновку), у зв’язку з 

неналежним організаційним та методичним забезпеченням процесу формування 

доказовості професійного судження; 

– ризик пов'язаний з професійними компетенціями аудитора, щодо формулювання 

основи для думки (висновку), а також думки ( висновку) у звіті. 

Виконуючи завдання з надання обмеженої впевненості (огляд історичної 

фінансової інформації), аудитор висловлює висновок у формі негативної впевненості. 

При виконанні завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 

фінансової інформації, та завдань з надання впевненості щодо прогнозної фінансової 

МЕТА: підвищення ступеню довіри, визначених користувачів, до предмету 

перевірки за належними критеріями. 

СУБ’ЄКТ ПЕРЕВІРКИ: Особа яка виконує завдання (фахівець – 

практик, партнер із завдання, члени команди із завдання)  

 
ОБ’ЄКТ ПЕРЕВІРКИ: суб’єкт господарювання 

ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ: Інформація з предмету 

перевірки, твердження відповідальної сторони 
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інформації аудитор висловлює висновок або у формі позитивної впевненості, або у 

формі негативної впевненості, залежно від мети завдання та застосовних критеріїв 

оцінювання. 

При виконанні завдань з надання обмеженої впевненості (огляд історичної 

фінансової звітності, огляд проміжної фінансової інформації), рівень впевненості, 

порівняно з аудитом фінансової звітності є обмеженим. На рівень впевненості має 

вплив спеціально визначений набір прийомів та процедур перевірки передбачений  

МСЗО 2400, 2410. 

Виконуючи огляд аудитори віддають перевагу запитам та аналітичним 

прийомам і скорочують при цьому кількість документальних перевірок. Вибірка 

елементів здійснюється не за якісно-кількісними параметрами, як при виконанні 

завдання з аудиту, а за кількісними, тобто із генеральної сукупності обирають 

елементи  з найвищою вартістю. Залучають матеріали зовнішніх перевірок, навіть 

якщо їх доречність для цілей огляду мінімальна. Таким чином, оскільки, даний вид 

завдань передбачає обсяг аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів значно менший, ніж при аудиті фінансової звітності, аудитор не висловлює 

думку щодо фінансової звітності, яка була предметом огляду, а формує висновок у 

формі негативної впевненості.  В залежності від отриманих доказів та їх оцінки 

аудитором, висновок аудитора щодо огляду може бути немодифікованим або 

модифікованим. 

Оскільки, існують відмінності між звітом з огляду та звітом з аудиту фінансової 

звітності є доцільним проведення порівняльного аналізу складових відповідних звітів 

(Додаток К).  

На підставі порівняльного аналізу встановлено основні відмінності між 

завданням з надання обґрунтованої впевненості та завданнями з надання обмеженої 

 впевненості, які полягають у: 

– застосовних критеріях вимірювання чи оцінювання; 

– гранично – допустимій величині аудиторського ризику; 

– термінах виконання завдань; 

 – наборі прийомів аудиту та обсязі аудиторських процедур; 
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– вибірці елементів для тестування; 

– оцінці доречності та достовірності доказів; 

– рівні впевненості. 

Отже, від виду завдання з надання впевненості залежить напрям, за яким буде 

виконуватись завдання, формування складу команди із завдання, вибір методики 

виконання завдання, доречність застосування відповідних положень МСА. 

Загальні цілі аудитора при виконанні завдань з аудиту фінансової звітності 

сформовані у положеннях МСА 200. Положеннями даного МСА також передбачена 

вимога застосування професійного судження при формуванні висновків, які 

ґрунтуються на достатності сформованих аудиторських доказів [101, с.112]. Отже, 

думка аудитора щодо фінансової звітності напряму залежить від проміжних 

висновків, яких дійшов аудитор на кожному з етапів виконання завдання.  

Зазначеним зумовлена потреба дослідження формування локальних суджень 

аудитора на кожному з етапів виконання завдання – від прийняття рішення про 

прийняття завдання до надання звіту незалежного аудитора, а також оцінка їх впливу 

на формування думки аудитора щодо фінансової звітності. З цією метою в 

дослідженні весь процес аудиту поділено на чотири етапи: узгодження умов завдання 

з аудиту; планування аудиту; виконання перевірки по сутті; завершення аудиту та 

підготовка звіту. Для кращого розуміння характеру професійних суджень аудитора, в 

Додатку Л наведено взаємозв’язок між цілями, діями та судженням аудитора у 

процесі виконання завдання з аудиту. 

Починаючи з МСА редакції 2010 року і до чинної редакції 2016 - 2017 р.р., до 

аудиторів висувається вимога – приділяти більше уваги питанням вивчення бізнесу 

суб’єкта господарювання [92]. 

В положеннях МСА 210 розглядається відповідальність аудитора під час 

узгодження умов завдання з аудиту з управлінським персоналом і, за потреби з тими, 

кого наділено найвищими повноваженнями. Зокрема, в МСА 210 зазначено: 

«…метою аудитора є прийняти або продовжувати завдання з аудиту лише тоді, коли 

узгоджено основу його виконання шляхом: 

– обґрунтування наявності передумов для проведення аудиту; 
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– підтвердження того, що є взаєморозуміння між аудитором та управлінським 

персоналом і, за потреби, з тими, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо 

умов завдання з аудиту [101, с. 127]. 

Отже, одним із основних питань, яке повинен дослідити аудитор на етапі 

прийняття завдання є наявність передумов для проведення аудиту. При цьому 

аудитору необхідно виконати процедури для ідентифікації та оцінки ризиків, 

значимість яких може вплинути на рішення аудитора для прийняття або відхилення 

пропозиції щодо виконання завдання з аудиту (рис.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Процес прийняття пропозиції щодо виконання завдання з аудиту 

Джерело: розроблено автором. 

Для досягнення основної мети аудиту, аудитор має володіти необхідним рівнем 

знань, які включають загальні знання про галузь, в якій здійснює діяльність суб’єкт 

господарювання, і про характер його діяльності, оскільки, дана інформація є 

необхідною для розуміння фактів господарського життя, подій та господарських 

операцій, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність, процес виконання 

завдання, дотримання етичних вимог та судження аудитора у процесі формування 

проміжних висновків та при формуванні думки аудитора щодо фінансової звітності 

Набір прийомів аудиту та перелік процедур, які повинен виконати аудитор з метою 

отримання аудиторських доказів, не має вичерпного значення та залежить від його 

професійного судження. Саме тому, при отриманні знань про бізнес суб’єкта 

господарювання аудитору необхідно визначитися, яка інформація буде доречною та 

корисною для досягнення поставленої мети [92]. Збір такої інформації складає певні 

труднощі, які пов’язані з обсягом часу неохідного для пошуку інформації, яка 

міститься у  різноманітних джередах.  

Цілі: рішення щодо 

прийняття завдання 

Заходи: виконання 

попередніх процедур 

ідентифікації та  оцінки 

ризиків 

Висновки: щодо попередньо 

оцінених елементів аудиторського 

ризику, можливості дотримання 

етичних вимог, прийняття або 

відмова від пропозиції щодо 

виконання завдання 

Процес прийняття пропозиції дощо виконання завдання з аудиту  
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Значну увагу питанням ролі і місця знання бізнесу суб’єкта господарювання в 

практиці аудиту приділила Н.М Проскуріна [128] у своїй монографії «Процедурне  

забезпечення аудиту. Теорія і практика».  

У МСА 220 наведено перелік інформації, яку повинен отримати аудитор з метою 

встановлення достатності отриманих доказів для обґрунтування висновків, яких 

дійшов аудитор стосовно прийняття пропозиції щодо завдання чи продовження 

стосунків з клієнтами із завдань з аудиту. Такою інформацією є: 

– чесність основних власників, ключового управлінського персоналу і тих, кого 

наділено найвищими повноваженнями; 

– наявність у членів команди, які будуть виконувати завдання з аудиту достатніх 

зань та досвіду для розуміння бізнесу клієнта, а також достатнього часу на виконання 

завдання;  

– чи може аудиторська фірма та члени команди із завдання дотримуватися 

відповідних етичних вимог; 

 – значущі питання, які виникли під час поточного чи попереднього завдання з 

аудиту та їх наслідки для продовження стосунків [101,с.161]. 

На судження аудитора при винесені рішення про прийняття завдання мають 

вплив ряд факторів. Перелік таких факторів та їх вплив узагальнено в Додатку М. 

Якщо, після проведення попередніх процедур ідентифікації та оцінки наслідків 

дії ризиків, доречних для завдання, аудитор виносить рішення про прийняття 

завдання він узгоджує умови завдання в листі-угоді. 

Метою такого листа-угоди є встановлення основних зобов’язань між 

аудиторською фірмою та суб’єктом господарювання. Зі свого боку аудитор 

підтверджує згоду з поставленим завданням, розумінням мети, обсягу аудиту та 

ступінь своєї відповідальності перед клієнтом. 

 В Положеннями МСА 210  передбачено стандартизовану форму та зміст листа-

угоди який включає питання, які повинні  узгоджуватись з управлінським 

персоналом, а саме: 

– мета і обсяг аудиту фінансової звітності; 

– відповідальність аудитора; 
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– відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність; 

– ідентифікація застосовної концептуальної основи для складання фінансової 

звітності; 

–  посилання на очікувану форму і зміст будь-яких звітів, які надасть аудитор і 

констатація того, що можуть існувати обставини, за яких звіт відрізнятиметься від 

очікуваної форми та змісту; 

–  забезпечення аудитору доступу до необхідної інформації та до працівників 

суб’єкта господарювання з метою одержання необхідних доказів, тощо [101, с.129].  

Виконуючи вимогу МСА аудитор повинен застосовувати професійне судження 

на протязі всього процесу виконання завдання з аудиту, оскільки, саме професійне 

судження допомагає аудитору проводити оцінку ризиків, планувати та виконувати 

завдання, виявляти проблеми та оцінювати аудиторські докази. Суттєвий вплив на 

формування професійного судження аудитора та прийняття обґрунтованих рішень у 

процесі виконання завдання має розуміння бізнесу суб’єкта господарювання (рис. 

3.3). 

Вивчення бізнесу клієнта є тривалим і трудомістким процесом. Отримана 

інформація у процесі аудиту буде постійно оцінюватися, поповнюватися та 

оновлюватися. Тому, додаткового дослідження потребують питання взаємозв’язку 

знання бізнесу клієнта, професійного судження та проміжних висновків аудитора на 

кожному із етапів виконання завдання з аудиту. 

Наступним важливим етапом аудиту є етап планування виконання завдання. Час 

витрачений на планування, може зберегти набагато більше часу при виконанні 

завдання [124, с.41]. Різниця між якісним аудитом в рамках бюджету і низькоякісним 

аудитом, який виходить за рамки бюджету, залежить від ефективності планування 

аудиту. 

Питання щодо планування виконання завдання регулюються МСА 300 

«Планування аудиту фінансової звітності», МСА 210 «Узгодження умов завдань з 

аудиту», МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», МСА 230 

«Аудиторська документація», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 315 (переглянутий) 
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«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та 

проведенні аудиту». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.Вплив розуміння бізнесу клієнта на прийняття рішень в процесі 

виконання завдання з аудиту. Джерело: розроблено автором. 

Планування аудиту це постійний повторюваний процес, який починається 

відразу після завершення попереднього аудиту та продовжується до завершення 

поточного виконання завдання.  

На рис.3.4 розглянуто процес планування виконання завдання та питання, які  

пов’язанні з даним процесом, рішення, яких потребує застосування професійного 

судження аудитора. 

Належним чином спланований процес виконання завдання з аудиту забезпечує 

гарантію в тому, що зусилля аудитора будуть спрямованні на розгляд ділянок 

Знання бізнесу суб’єкта господарювання 

Підготовчий етап: 
встановлення наявності 

умов для проведення 

аудиту, досягнення 

спільного розуміння між 

аудитором та управлінським 

персоналом 

Етап планування: 
розробка загальної стратегії; 

визначення рівня суттєвості;  

складання  плану аудиту  

 

Виконання завдання: отримання 

прийнятних та достатніх аудиторських доказів 

для підтвердження тверджень фінансової 

звітності 

 

оцінки можливості 

проведення аудиту 

підприємства – замовника; 

оцінки невід’ємного ризику 

та ризику контролю; 

оцінка орієнтовного обсягу 

аудиту, бюджету часу та 

вартість аудиту. 

 

 

опису характеру, терміну та 

обсягу процедур; оцінки 

ризиків, які є достатніми для 

оцінки ризиків істотних 

викривлень інформації; 

визначення важливих 

напрямів перевірки; 

виявлення складних ділянок 

у бухгалтерському обліку, 

необхідність залучення 

експертів. 

оцінки комерційного ризику та дій управлінського 
персоналу пов’язаних з ним; виявлення та оцінки 

незвичайних обставин, які можуть стосуватися 

шахрайства, невідповідності законодавчим вимогам; 
оцінки облікових оцінок, здійснених управлінським 
персоналом, на відповідність обліковій політиці; 

оцінки пояснень наданих управлінським персоналом; 
встановлення пов’язаних осіб та проведених з ними 

господарських операцій; оцінки подальших подій 

після дати балансу та безперервності діяльності 

суб’єкта господарювання в найближчому 

майбутньому; аналізу інформації, яка розкривається у 
примітках до фінансової звітності, на відповідність 

обліковій політиці та обставинам. 

 

Формування аудиторської думки 

Судження аудитора щодо 

Пояснювальний параграф Параграф з інших 

питань 

Виконання завдання з аудиту фінансової звітності 
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підвищеного ризику, що персонал робочої групи розуміє чого від нього очікується та 

те, що зайві аудиторські процедури не будуть виконуватися. 
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Рис. 3.4 Процес планування виконання завдання з аудиту. 

Джерело: узагальнено автором на основі [101]. 

Першочергово, після прийняття рішення про прийняття завдання, аудитору 

необхідно розробити загальну стратегію аудиту. Загальна стратегія аудиту – це 

узагальнення важливих питань, які вважаються необхідними для належного 

планування аудиту та повідомлення важливих питань команді з завдання [124, с.322]. 

На підставі аналізу положень МСА 300 «Планування аудиту фінансової 

звітності» наявна можливість виділити основні завдання, вирішення яких є 

необхідним при визначенні загальної стратегії виконання завдання з аудиту. Такими 

завданнями є: 

Цілі: спланувати 

аудит таким чином, 

щоб він був 

виконаний 

ефективно 

Дії: розробка загальної 

стратегії, плану аудиту у 

відповідь на оцінений ризик 

суттєвого викривлення 

Судження: щодо рівня 

суттєвості, внесення змін до 

загальної стратегії та плану 

аудиту. 

ПЛАНУВАННЯ ЗАВДАННЯ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Загальна стратегія аудиту(МСА 300.п.7):  

Характеристики завдання, які визначають його обсяг; встановити звітні 

цілі завдання; розглянути чинники, які є важливими для спрямування 

зусиль групи із завдання;характер, час та обсяг необхідних ресурсів для 

виконання завдання, розуміння суб’єкта господарювання. 

 
План аудиту (МСА 300.п.9) 

Характер, час, обсяг процедур оцінювання ризиків; характер , час, обсяг 

запланованих подальших аудиторських процедур; інші заплановані  

аудиторські процедури для дотримання вимог МСА. 

 

Зміна загальної стратегії та плану аудиту у разі 

потреби (МСА 300.п10) 

Обмін інформацією з управлінським та найвищим 

управлінським персоналом (МСА 260.п.15, 16) 
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– визначити звітні цілі завдання для того, щоб спланувати час для виконання та 

характеру необхідного повідомлення інформації; 

– розглянути чинники, які за професійним судженням аудитора є важливими, 

щоб спрямувати зусилля групи із завдання; 

– отримати знання бізнесу клієнта та попередню інформацію для оцінки 

можливостей виконання завдання; 

– встановити характер, час та обсяг ресурсів, необхідних для виконання 

завдання.  

При розрахунку бюджету часу, необхідного для якісного виконання завдання, 

аудитор повинен враховувати наступні чинники: розмір та складність суб’єкта 

господарювання; склад та чисельність команди з завдання; попередній досвід роботи 

з суб’єктом та обставини, які можуть виникнути при проведенні аудиту. В Додатку Н 

запропоновано робочий документ аудитора з розрахунку необхідного бюджету часу, 

складу робочої групи та вартості виконання завдання з аудиту фінансової звітності.  

Розробка загальної стратегії може бути завершена лише після того як були 

ідентифіковані та оцінені ризики суттєвого викривлення. 

У відповідь на нові ж обставини або інформацію, отриману в результаті 

виконання аудиторських процедур, може виникнути потреба у внесенні змін до 

загальної стратегії. Підставою для оновлення загальної стратегії, може слугувати 

інформація, яка отримана внаслідок: 

– попереднього досвіду роботи з клієнтом; 

– за результатами виконаних процедур на етапі прийняття рішення щодо 

прийняття завдання або  продовження співпраці з клієнтом;  

– виявлених змін, в процесі обговорення з клієнтом, які відбулися після 

останнього звітного періоду;  

–  дискусій в команді з завдання щодо отриманих результатів; 

–   отриманої інформації, яка значно відрізняється від тієї, що була доступною на 

етапі планування; 

–  нової інформації, нових обставин, які мали місце в процесі виконання завдання 

та суттєво впливають на заплановану раніше стратегію. 
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Метою планування є забезпечення належної уваги важливим напрямам аудиту, 

своєчасного виявлення та ідентифікації проблем, пов’язаних із елементами 

аудиторського ризику і відповіді на оцінені ризики, а також виконання завдань з 

аудиту у визначений термін  та з належною якістю.  

Таким чином, для досягнення зазначеної мети, процес планування повинен 

включати: розробку тактики реалізації обраної стратегії; обрання прийомів аудиту; 

визначення змісту, мети та послідовності виконання аудиторських процедур для 

забезпечення досягнення тактичних цілей у процесі реалізації плану аудиту. 

Відповідно до МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» 

ціллю аудитора є відповідне застосування концепції суттєвості при плануванні та 

виконанні завдання з аудиту, оскільки, рішення прийняті аудитором щодо рівня 

суттєвості, формують основу для оцінки ризиків та визначення обсягу та змісту 

аудиторських процедур.  

Встановлення рівня суттєвості на рівні фінансової звітності ( надалі – суттєвість) 

базується на професійному суджені аудитора стосовно найбільшої суми викривлень, 

яка може бути включена до фінансової звітності та не вплине на економічні рішення 

визначених користувачів такої звітності. Саме тому, положеннями МСА 450 

«Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту» передбачено, що завданням 

аудитора є здійснення оцінки щодо: 

– впливу на аудит ідентифікованих викривлень; 

– впливу невиправлених викривлень, якщо такі є на фінансову звітність [101, с. 

422]. 

 Коли ж сума невиправлених викривлень, окремо або сукупно, є вищою від 

загального рівня суттєвості встановленого аудитором на рівні фінансової звітності, 

це означає, що фінансова звітність суттєво викривлена. В практиці аудиту суттєвість 

застосовуються на всіх етапах виконання завдання з аудиту (рис.3.5). 

На завершальному етапі виконання завдання, в процесі прийняття рішення щодо 

форми думки аудитора, завданням аудитора є: 

– оцінити характер та сукупність викривлень, ідентифікованих в ході перевірки; 
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– здійснити загальну оцінку невиправлених викривлень та суттєвість їх впливу 

на фінансову звітність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Застосування суттєвості в процесі виконання завдання з аудиту 

Джерело: розроблено автором. 

Оцінку суттєвості помилок, в тому числі пропусків інформації допущених 

управлінським персоналом при складанні фінансової звітності, доцільно проводити 

за такими рівнями: 

– несуттєві помилки та пропуски; 

– суттєві помилки та пропуски; 

– особливо суттєві помилки та пропуски.  

Підхід аудитора до вибору форми аудиторської думки базується на оцінці двох 

чинників – суттєвості і всеохоплюваності обставин. Суттєвість невправлених 

викривлень впливає  на висловлювання, як  немодифікованої, так і модифікованої 

думки. Якщо ж за професійним судженням аудитора суттєві невиправленні 

викривлення мають всеохоплюючий вплив на фінансову звітність висловлюється 

модифікована думка.  На рис.3.6 розглянуто вплив встановленого рівня суттєвості на 

судження аудитора щодо форми аудиторської думки. 

Доцільно зазначити, що під суттєвістю в аудиті розуміється не абсолютна 

точність даних, а міра їх точності, яка дозволяє користувачеві фінансової звітності 

робити правильні висновки щодо фінансового стану підприємства, результатів його 

господарської діяльності та прийняття рішень на основі таких висновків. 
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Рис. 3.6. Спрощена схема впливу рівня суттєвості на судження аудитора щодо 

форми аудиторської думки. Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, перш ніж обрати ту чи іншу форму аудиторської думки щодо 

фінансової звітності, аудитор повинен застосувати професійне судження з 

урахуванням  рівня суттєвості на рівні фінансової звітності, для оцінки можливого 

впливу невиправлених викривлень на фінансову звітність та прийняти рішення щодо 

модифікації думки у звіті незалежного аудитора. 

Єдиної думки щодо величини рівня суттєвості немає, ні серед науковців, ні серед 

аудиторів. Оцінка рівня суттєвості ґрунтується лише на професійному судженні 

аудитора. Від того, який загальний рівень суттєвості буде прийнятий аудитором 

залежить сума невиправлених викривлень, яка не буде впливати на  достовірність 

фінансової звітності.  

Отже, суттєвість є одним із основоположних принципів аудиту, який визначає 

концепцію достовірності інформації в процесі виконання завдання з аудиту.  

Більшість суджень в процесі аудиту класифікуються як локальні судження, які 

фіксуються у робочих документах аудитора у вигляді проміжних висновків. Усі вони 

є важливими при формуванні професійного судження – судження щодо вибору форми 
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аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. Тому, вважаємо за доцільне 

розглядати процес формування професійного судження щодо форми думки аудитора 

за такими рівнями: 

– перший рівень – є узагальнюючий проміжний висновок аудитора щодо 

відповідності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах застосованій 

концептуальній основі, який базується на сформованих аудитором проміжних 

висновках щодо: відповідності облікової політики застосовній концептуальній 

основі; дотримання управлінським персоналом базових принципів та  якісних 

аспектів при підготовці фінансової звітності; 

– другий рівень – є узагальнюючий проміжний висновок аудитора щодо 

отримання достатньої впевненості відсутності у фінансової звітності в цілому 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтуванням такої 

впевненості будуть проміжні висновки щодо: існування достатніх і належних 

аудиторських доказів; відсутності суттєвих невиправлених викривлень;  

– третій рівень – є проміжний висновок аудитора щодо оцінки відповідності 

фінансової звітності критеріям, які визначені положеннями МСА 700. Головними 

питаннями аудитора на даному етапі є правильне визначення критеріїв, які є 

предметом професійного судження аудитора; 

– четвертий рівень, заключний – є результативне судження аудитора щодо 

фінансової звітності, яке повинно містити висновок про надання справедливої і 

достовірної інформації в усіх суттєвих аспектах. 

Використання застосовних критеріїв (нормативів) є першим етапом 

контрольного процесу при виконанні завдання, оскільки, саме з визначеними 

критеріями повинна порівнюватись інформація, яка перевіряється для встановлення 

відхилень чи їх відсутності. Вплив відповідності критеріїв на судження аудитора 

щодо типу аудиторської думки (модифікована, немодифікована) наведено в Додатку 

П. 

Відсутність суттєвих викривлень та позитивна відповідність головним 

критеріям, надає підстави аудитору сформулювати немодифіковану думку. Якщо 

аудитором встановлена невідповідність хоча б одного з визначених критеріїв, 
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аудитор вибирає тип модифікації щодо фінансової звітності (думка із застереженням, 

негативна думка, відмова від висловлення думки). 

Для того щоб обґрунтувати висновок щодо відсутності у фінансової звітності в 

цілому суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, аудитору необхідно 

отримати достатні і прийнятні аудиторські докази. Більша частина процесу аудиту 

пов’язана з отриманням аудиторських доказів та їх оцінкою, оскільки вони є 

необхідними для забезпечення досягнення основної цілі аудиту – сформувати 

професійне  судження аудитора на користь того, що фінансова звітність суб’єкта 

господарювання, яка є об’єктом аудиту, достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 

відображає результати його господарської діяльності та не суперечить законодавчим 

вимогам по її складанню та розкриттю інформації. Саме тому, на нашу думку, у 

процесі виконання завдання з аудиту одним із основних завдань аудитора є 

сформувати локальні судження відносно предметів дослідження, а саме: 

– відповідності тверджень управлінського персоналу встановленим критеріям; 

– дотримання суб’єктом господарювання законодавчих та нормативних актів; 

– повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями; 

– щодо доцільності застосовних облікових оцінок, та пов’язаного з ними 

розкриття інформації; 

– щодо операцій з пов’язаними сторонами та пов’язаних з ним розкриття 

інформації; 

– щодо суттєвих невідповідностей встановлених під час ознайомлення з іншою 

інформацією; 

– оцінювання суттєвості встановлених викривлень; 

– необхідності перегляду застосовних прийомів аудиту та виконання додаткових 

аудиторських процедур; 

– ключових питань з аудиту; 

– доречності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності. 

Сформульовані та зафіксовані у робочих документах локальні судження 

аудитора враховуються при формуванні думки аудитора щодо фінансової звітності. 



191 
 

  

Зазначеним зумовлено доцільність дослідження впливу окремих локальних суджень 

аудитора на вибір форми аудиторської думки, щодо фінансової звітності. 

 Одним із предметів дослідження у процесі виконання завдання з аудиту є 

обґрунтованість застосовних управлінським персоналом облікових оцінок та їх 

розкриття у фінансовій звітності. Процес формування аудиторських доказів щодо 

даного предмету дослідження є достатньо складним тому потребує особливої уваги  

та високих професійних компетенцій членів команди із завдання. Важливу роль у 

процесі формування професійного судження аудитора щодо облікових оцінок, 

відіграє оцінка аудитором впливу на фінансову звітність аспектів, які можуть мати 

місце у суб’єкта господарювання, зокрема: 

– ознак можливої упередженості суджень управлінського персоналу;  

– належне розкриття суттєвих облікових політик, які були обрані та застосовані; 

– відповідність застосовній концептуальній основі фінансової звітності 

облікових політик, та чи є вони належними ; 

– обґрунтованість облікових оцінок здійснених управлінським персоналом [101, 

с. 753].  

 З метою ідентифікації суттєвих викривлень, щодо застосування управлінським 

персоналом облікових оцінок, аудитор здійснює оцінку щодо: 

– прийнятності застосування концептуальної основи фінансової звітності щодо 

прийнятих облікових політик; 

– прийнятності та послідовності застосування методів здійснення облікових 

оцінок; 

– прийнятності за конкретних обставин змін, якщо такі були, в облікових оцінках 

або у методі їх здійснення, порівняно з попереднім періодом [101, с. 520]. 

 На підставі отриманих аудиторських доказів, аудитор формує професійне 

судження щодо обґрунтованості застосовних управлінським персоналом облікових 

оцінок та їх розкриття у фінансовій звітності та фіксує його  в робочих документах 

аудитора у вигляді проміжного висновку. Якщо, застосовані облікові оцінки і 

розкриття інформації відповідають застосовній концептуальній основі фінансового 

звітування, але за судженням аудитора, мають значний вплив на прийняття рішень 
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користувачами фінансової звітності, аудитор може дійти висновку, що розкриття 

інформації про невизначеність попереднього оцінювання є недостатніми з огляду на 

конкретні обставини та відповідні факти. В залежності від суттєвості не розкриття, 

застосування чи подання облікових оцінок та облікових політик, аудитор може 

висловити думку з додаванням пояснювального параграфу або модифікувати думку 

у звіті незалежного аудитора (рис.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Вплив відповідності застосовних облікових оцінок, здійснених 

управлінським персоналом при складанні фінансової звітності, на судження аудитора 

щодо форми аудиторської думки. Джерело: розроблено автором. 

Вимогами положень МСА 250 « Розгляд законодавчих та нормативних актів під 

час аудиту фінансової звітності» передбачено відповідальність аудитора за розгляд 

законодавчих та нормативних актів у процесі виконання завдання з аудиту, оскільки, 
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мати негативні наслідки, які створюють суттєвий вплив на фінансову звітність. Тому, 

цілями аудитора у процесі виконання завдання з аудиту є отримати прийнятні 

аудиторські докази, у достатньому обсязі, щодо дотримання  суб’єктом 

господарювання вимог законодавчих та нормативних актів, які безпосередньо мають 

вплив на визначення суттєвих сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Відповідальністю аудитора у разі отримання аудиторських доказів недотримання 

законодавчих вимог суб’єктом господарювання є якомога швидше повідомити про 

це тим, кого наділено найвищими повноваженнями. Також, за таких обставин 

аудитор може визнати за доцільне скористатися юридичною консультацією. 

Якщо ж аудитор, після виконання відповідних аудиторських процедур та оцінки 

сформованих аудиторських доказів, доходить висновку, що недотримання 

законодавчих вимог має суттєвий вплив на фінансову звітність і дана інформація не 

була адекватно відображена та розкрита у фінансовій звітності, він повинен 

висловити думку із застереженням або негативну думку. У разі обмеження обсягу 

роботи створеного управлінським персоналом або тими, кого наділено найвищими 

повноваженнями, аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні 

аудиторські докази, щоб оцінити чи має місце та можливе недотримання вимог і така 

ситуація може суттєво вплинути на фінансову звітність, аудитор повинен висловити 

думку із застереженням або відмовитися від висловлення думки у зв’язку з 

обмеженням обсягу (рис.3.8). 

Повідомлення аудитором інформації там, кого наділено найвищими 

повноваженнями стосується не лише недотримання управлінським персоналом  

вимог законодавчих та нормативних актів, але й іншої інформації. Порядок 

повідомлення інформації з питань аудиту та про недоліки внутрішнього контролю 

встановлюють МСА 260 та МСА 265. Питаннями, які зобов’язаний повідомляти 

аудитор є інформація стосовно результатів аудиту, включаючи точку зору  аудитора 

про якісні аспекти облікових практик суб’єкта господарювання. Процес 

повідомлення інформації залежить від обставин, які включають розмір і структуру 

управління суб’єкта господарювання, методи роботи тих, кого наділено найвищими 
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повноваженнями, та   судження аудитора щодо важливості питань, інформацію про 

які слід повідомляти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Вплив суттєвих та навмисних відхилень, недотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавчих та нормативних актів на судження аудитора 

щодо форми аудиторської думки. Джерело: розроблено автором. 

Одним із базових принципів підготовки фінансової звітності, є припущення про 

безперервність діяльності, якщо управлінський персонал не має наміру ліквідувати 

суб’єкт господарювання чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи 

таким заходам. Оцінка управлінським персоналом здатності суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати діяльність повинна передбачати його 

судження, у певний момент часу, про невизначені за сутністю майбутні результати 

подій чи умов. МСА 570 (переглянутий) «Безперервність діяльності» вимагає від 

аудитора на основі отриманих доказів сформувати висновок на предмет того: «…чи 

існує, суттєва невизначеність, стосовно подій чи умов, що може поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі» [100; 101, с. 608]. Такий висновок має базуватися на 

професійному судженні аудитора. Дана вимога є актуальною проблемою, оскільки, 
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пов’язана з відсутністю системного підходу до вибору аудиторських процедур для 

оцінки дотримання концепції безперервності діяльності. 

Предметом судження аудитора, при дослідженні припущення про 

безперервність, є дотримання управлінським персоналом принципу безперервності 

діяльності при підготовці фінансової звітності та розкриття інформації про характер 

та результати невизначеності. Аудитор повинен отримати розуміння можливості 

безперервного функціонування підприємства у майбутньому та доцільності 

застосування управлінським персоналом принципу безперервності при складанні 

фінансової звітності. 

Оцінка припущення управлінським персоналом про безперервність діяльності 

повинна здійснюватися аудитором на всіх етапах виконання завдання – від прийняття 

завдання до видачі звіту незалежного аудитора, оскільки, результат такої оцінки має 

вплив на вибір форми думки аудитора (думка, з додаванням пояснювального 

параграфу, думка із застереженням, негативна думка, відмова від висловлення 

думки). Відмова від висловлення думки може бути у випадках наявності обставин, 

пов’язаних із численними суттєвими невизначеностями, або при небажанні 

управлінського персоналу здійснити або розширити оцінку щодо безперервності 

діяльності. 

На рис.3.9. представлено алгоритм впливу результатів оцінки аудитора 

припущення про безперервність діяльності підприємства, на вибір форми 

аудиторської думки, в основі якого лежить механізм оцінки дотримання 

управлінським персоналом базового принципу безперервності діяльності та її вплив 

на вибір форми аудиторської думки. 

В редакції МСА, які випущенні Радою з міжнародних стандартів фінансової 

звітності та прийнятті до застосування починаючи з 15 грудня 2016 року, чітко 

передбачено обов’язкове включення до звіту незалежного аудитора висновку про 

наявність суттєвої невизначеності в зв’язку з подіями або умовами, в результаті яких 

можуть виникнути суттєві сумніви в здатності підприємства безперервно 

продовжувати свою діяльність.  
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Рис. 3.9. Алгоритм впливу результатів оцінки припущення про безперервність 

діяльності підприємств на формування професійного судження аудитора та форму 

думки. Джерело: розроблено автором. 

На етапі завершення аудиту завданням аудитора є здійснення оцінки 

обґрунтованості сформульованих проміжних висновків щодо предметів 

дослідження. Від якісної їх оцінки залежить доказовість професійного судження в 

частині обґрунтування обраної форми думки у звіті незалежного аудитора. 

Таким чином, головним завданням організаційного процесу формування 

доказовості професійного судження, є забезпечення високого рівня якості виконання 

завдання з аудиту, а значить досягнення мети аудиту підвищення рівня довіри 

визначених користувачів до фінансової звітності, яка була об’єктом виконання 

завдання з аудиту. Зазначене досягається через висловлення обґрунтованої 

незалежної компетентної думки аудитора щодо фінансової звітності. 
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3.2. Процедурне забезпечення доказовості професійного судження в аудиті 

 

Фінансова звітність суб’єкта господарювання, складена його управлінським 

персоналом під наглядом тих, кого наділено найвищими повноваженнями, являє 

собою сукупність тверджень щодо стану активів, власного капіталу, зобов’язань, 

структури та обсягу доходів і витрат, висвітлених у відповідних формах звітності. 

Вона вважається якісною, якщо підготовлена з урахуванням інтересів саме зовнішніх 

користувачів, обмежених у правах доступу до обліково-звітної інформації, що 

полягає у неможливості претендувати на іншу інформацію окрім тієї, що міститься у 

фінансовій звітності. Тому, всі рішення приймаються користувачами на підставі 

інформації, яка міститься в оприлюдненій фінансової звітності. Таким чином, можна 

стверджувати, що, складаючи фінансову звітність управлінський персонал повинен 

орієнтуватися саме на потреби зовнішніх користувачів, які є обмеженими у правах 

доступу до обліково-звітної інформації, оскільки, очікування користувачів базується 

на припущенні, що фінансова інформація, яка стає їм доступною відповідає чітко 

визначеним, відомим і зрозумілим їм критеріям та принципам [91]. Доступність  

таких критеріїв досягається у разі, якщо вони: 

– оприлюднені; 

– включені та чітко сформульовані у наведеній інформації з предмета завдання; 

– включені та чітко сформульовані у звіті незалежного аудитора, щодо 

фінансової звітності; 

– є зрозумілими. 

Отже, довіра користувачів до інформації, яка подана у фінансовій звітності 

суб’єкта господарювання, значно підвищується, якщо вона перевірена та 

підтверджена аудитором.  

Відповідно до положень МСА однією із цілей виконання завдання аудиту 

фінансової звітності є отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова 

звітність суб’єкта господарювання складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування.  
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Обґрунтована впевненість аудитора щодо досягнення зазначеної цілі, 

забезпечується через виконання комплексу аудиторських процедур, з метою 

отримання достатньої кількості прийнятних аудиторських доказів стосовно того, що 

фінансова звітність складена управлінським персоналом з дотриманням принципів та 

якісних характеристик, які виставляться концептуальною основою фінансової 

звітності.  

Дослідженню підходів формування процедурного забезпечення отримання 

аудиторських доказів стосовно достовірності тверджень управлінського персоналу 

щодо класів операцій та подій, залишків на рахунках, подання та розкриття 

інформації присвячені окремі праці вітчизняних та зарубіжних вчених серед яких: 

С. М. Бичкова [30], М. Т. Білуха [16], Ф. Ф. Бутинець [27], Л.В. Дікань [52], 

Н. І. Дорош [57], М.Д. Корінько [78, 79], О. А. Петрик [114, 115], Н. М. Проскуріна 

[128], О. О. Разборська [131] О. Ю. Редько [133], В. С. Рудницький [139], 

В. В. Сопко [107], Т. О. Терентєва [146], Л. А. Юдинцева [170], Р. Адамс [2], 

А. Аренс, Р. Додж [7], Ф. Дефліз, Г. Дженик [50], Дж. Робертсон [137] та інші. Однак, 

питання процедурного забезпечення отримання доречних та достатніх доказів 

відповідності фінансової звітності суб’єкта господарювання встановленим 

застосовною концептуальною основою принципам та якісним характеристикам 

вченими не досліджувалось, а якщо і досліджувалось то частково. Тому, дане питання 

потребує подальших досліджень, з урахуванням наявних напрацювань вчених.  

На сьогодні єдиним способом, який надає можливість оцінити достовірність 

фінансової звітності, є застосування критеріїв оцінки, передбачених МСА 700 

«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» [101, с.752-753]. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

значно розширено перелік підприємств, які зобов’язані складати фінансову звітність 

за МСФЗ, а також оприлюднювати її разом з зі звітом незалежного аудитора. 

Зазначеним, зумовлена актуальність дослідження тверджень управлінського 

персоналу у частині дотримання базових принципів та якісних характеристик при 

складанні фінансової звітності за МСФЗ  



199 
 

  

Управлінський персонал запевняючи, що фінансова звітність відповідає 

застосовній концептуальній основі фінансового звітування, прямо або 

опосередковано здійснює твердження щодо того, що ним були дотримані цілі 

фінансової звітності і, відповідно до цілей елементи фінансової звітності та якісні 

характеристики інформації, яка міститься у такій звітності [91]. Завданням аудитора 

є отримати обґрунтовану впевненість в тому, що фінансова звітність, яка 

підготовлена управлінським персоналом, відповідає принципам та якісним 

характеристикам, що виставляються до такої звітності. Тому, у процесі виконання 

завдання з аудиту, для того, щоб висловити об'єктивну думку щодо фінансової 

звітності, аудитор повинен: 

– розуміти вимоги до фінансової звітності, визначені застосовною 

концептуальною основою; 

– отримати обґрунтовану впевненість стосовно того, що інформація, яка 

міститься в документах бухгалтерського обліку та інших джерелах даних про 

діяльність суб'єкта господарювання достовірна і достатня для формування 

аудиторської думки; 

– вирішити, чи достовірно та обґрунтовано відображена в обліку і звітності 

відповідна інформація; 

–  знати чинну на момент здійснення господарських операцій нормативну базу; 

– володіти теорією та методикою організації аудиту. 

Однією із вимог положень МСА, є отримання достатньої кількості якісних 

аудиторських доказів. А, оскільки, отримання аудиторських доказів відбувається на 

підставі застосовних прийомів та виконання визначених аудиторських процедур то 

для забезпечення достатньої кількості аудиторських доказів, аудитор повинен  обрати 

та запланувати достатню кількість прийомів, які забезпечать  достатню кількість 

аудиторських процедур. 

 Отже, прийоми аудиту і аудиторські процедури є інструментарієм отримання 

аудиторських доказів з метою формування професійного судження щодо предмету 

дослідження, де кожний обраний аудитором прийом визначає необхідну кількість 

аудиторських процедур, їх зміст, мету та послідовність виконання. 
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Процедурне забезпечення аудиту – це певна сукупність визначених 

аудиторських процедур, спрямованих на отримання аудиторських доказів стосовно 

предмета дослідження. 

Аренс. А. і Лоббек Дж. зазначають, що «… аудит – це процес, за допомогою 

якого компетентний незалежний працівник накопичує і оцінює свідчення про 

інформацію, яка підлягає кількісній оцінці і належить до специфічної господарської 

діяльності, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї 

інформації встановленим критеріям» [7]. Таким чином, існує певний взаємозв’язок 

між якісними вимогами, які виставляються до фінансової звітності, твердженнями 

управлінського персоналу та аудиторськими процедурами. 

Визначення предметів дослідження і  критеріїв їх оцінки є одним з перших кроків 

виконання завдання з аудиту. Критерії можуть встановлюватися законодавством або 

нормативно-правовими актами. Предмети дослідження можуть бути різні і за 

формою, і за характеристиками. Тому, ще до початку планування процесу виконання 

завдання, аудитор повинен визначитися з критеріями оцінки фінансової звітності.  

Відповідно до МСА «… критерії - контрольні показники, які використовуються 

для оцінки або визначення основного предмета перевірки» [101, с.41].  

За визначенням Савченко В. Я., «… критерії – це оцінка, за допомогою якої 

можна визначити відповідність звітності попередньо встановленим нормам, 

правилам та показникам…» [140].  

Відповідно до Міжнародної концептуальної основи завдань з надання 

впевненості: «Відповідні критерії необхідні для достатньо стабільного вимірювання 

чи оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження. Без системи 

координат, яку створюють прийнятні критерії, будь-який висновок може, або 

трактуватися як завгодно, або, навіть, не бути зрозумілим.» [55; 56, с. 99]. Зазначеним 

нормативним актом також визначено, що критеріями для складання фінансової 

звітності можуть бути Міжнародні стандарти фінансової звітності.  

Концепція фінансового обліку не визначає, як саме обліковувати та розкривати 

інформацію про операції та факти господарського життя, а узагальнює лише основні 

теоретичні принципи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
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звітності, які можуть слугувати в якості основи для розробки і застосування облікових 

політик (рис.3.10). 

 

 

 

 

   

 

Рис. 3.10 Реалізація фундаментальних концепцій МСФЗ через облікову політику 

Джерело: розроблено автором з урахуванням [77]. 

В МСФЗ концептуальні основи узагальнені в окремому документі, на якому 

базуються всі МСФЗ – «Принципи підготовки і подання фінансової звітності». Саме 

цей документ визначає цілі фінансової звітності і, відповідно до них елементи та 

якісні характеристики інформації, яка міститься у фінансової звітності (рис.3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3.11. Елементи концептуальної основи МСФЗ. Джерело: узагальнено 

автором за [77]. 

Дослідження питань дотримання принципів та якісних характеристик облікової 

інформації при підготовці фінансової звітності, викладені у працях вітчизняних та 
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зарубіжних вчених, зокрема: С. Голова [38], Н. Гури [41],  Т. Кучеренка [83, 84], 

Л.  Момотюк, Л.  Шкуліпи [103], Б. Нідлза [105], О.  Соловйова [147], О.  Харламової 

[164], Н. Цвєткової [165] та інших. 

Поняття «принцип», за визначенням, яке наведено у словнику В. Даля це: 

«…науковий або моральний початок, підстава, правило, основа, від якої не 

відступають (нім. “рrіncір”, фр. “рrіnсіре”, лат. “principium”)…» [45, с. 431]. 

Відповідно до визначення, яке надано у філософському словнику під редакцією 

І. Фролової: «… принцип – це першооснова, головна ідея, основне правило поведінки. 

Принцип є центральним поняттям, основою системи, що є узагальненням і 

розповсюдженням будь-якого положення на всі явища тієї області, із якої даний 

принцип абстрагований» [160, с. 294]. Отже, принцип – це правило поведінки, 

початок, основа будь-якої системи [91].  

Ю. Герасимова вважає принципи вихідними положеннями обліку, які постійно 

розвиваються. Вони є потенціалом для вирішення практичних завдань, які є основою 

всіх подальших тверджень. Припущення за її визначенням – це базовий принцип, що 

не змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх умов господарювання 

економічного суб’єкта, закладений під час встановлення обліку в компанії [37, с. 53]. 

Тобто, вчений вважає, що принцип лежить саме в основі ведення бухгалтерського 

обліку.  

В Економічному словнику узагальнено поняття «припущення» [58] та 

розглядається, як загальновизнані основоположні принципи, застосування яких 

передбачається під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності. 

О. Харламова досліджуючи принципи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, зазначає: «…бухгалтерський облік представляє собою процес, результатом 

якого є фінансова звітність, з його усталеними постулатами, самостійно 

пристосується до заданих принципів, якщо ними будуть регламентовані ключові 

засади формування фінансової звітності, що ще раз підтверджує щільний зв’язок між 

принципами бухгалтерського обліку і принципами фінансової звітності». Вчений 

акцентує увагу на тому, що принцип фінансової звітності, який ґрунтується на певній 
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концептуальній основі фінансової звітності, є визначальним, а принцип 

бухгалтерського обліку є похідним від них і знаходиться у підпорядкованому зв’язку 

з ним [164]. Отже, концептуальна основа фінансової звітності ґрунтується саме на 

принципах фінансової звітності у підпорядкованому зв’язку з якими, знаходяться 

принципи бухгалтерського обліку. В контексті нашого дослідження принцип є 

основою для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Доречно зазначити, що принципи не є стандартами з питань оцінки чи розкриття 

інформації, а лише визначають: 

– цілі фінансової звітності; 

– якісні характеристики, які визначають корисність інформації, що міститься у 

звітності; 

– визначення, визнання і вимірювання елементів, які входять до складу 

фінансової звітності; 

– розуміння капіталу та його підтримання [91]. 

Положення МСФЗ поділяють принципи складання фінансової звітності на дві 

групи: основні принципи-припущення та якісні характеристики фінансової звітності 

(рис. 3.12). 

  

 

 

 

Рис. 3.12. Фінансова звітність за МСФЗ. Джерело: розроблено автором з 

урахуванням [77]. 
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характеристиками, які виставляються до фінансової звітності концептуальною 

основою складання та подання фінансових звітів за МСФЗ, є:  
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– суттєвість, як основна ознака, що характеризує інформацію, як доречну; 

– точність, повнота, нейтральність, які характеризують інформацію, як 

достовірно подану; 

-– зрозумілість, зіставність, своєчасність, які використовуються в якості 

посилюючих характеристик корисності інформації і допомагають у визначенні, яку із 

двох якісних характеристик слід використовувати для опису явища, якщо обидві 

вважаються рівною мірою доречними та такими, що правдиво подають це явище [91].  

Одним із ключових завдань аудитора є розуміння застосовної суб’єктом 

господарювання концептуальної основи складання фінансової звітності, оскільки, 

при плануванні виконання завдання аудитор повинен орієнтуватися саме на ті 

критерії оцінки фінансової звітності, які виставляються такою концептуальною 

основою фінансового звітування. При цьому аудитор самостійно вирішує питання 

формування загального переліку критеріїв оцінки фінансової звітності та визначає 

доречність їх застосування у процесі виконання завдання з аудиту. 

Якість аудиту визначається обґрунтованістю сформованих аудитором суджень у 

процесі виконання завдання з аудиту, які знаходиться у безпосередній залежності від 

сукупності застосовних методик для аудиторського дослідження, вибір яких 

базується на професійному судженні аудитора. Послідовність і порядок застосування 

методів, прийомів, способів для досягнення основних цілей аудиту буде залежати від 

обраної аудитором методики виконання завдання [91]. 

 Проблеми невизначеності вибору прийомів аудиту та  процедурного 

забезпечення спричиняють ризики діяльності аудиторів щодо формування 

професійного судження, унеможливлюють комплексне застосування процедур 

аудиту і, відповідно впливають на якість результатів виконання завдання. 

Основу для розгляду аудиторського підходу до розробки та виконання 

аудиторських процедур, формує оцінка аудитором ідентифікованих ризиків на рівні 

тверджень управлінського персоналу. Незалежно від того, який підхід обрано 

аудитором, він розробляє та виконує аудиторські процедури за кожним суттєвим 

класом операцій, залишком на рахунку, поданням та розкриттям інформації у 

фінансовій звітності. 
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Основними завданнями аудитора при дослідженні тверджень управлінського 

персоналу, зокрема, є:  

– зниження інформаційної невизначеності про умови підготовки та реалізації 

рішень; 

– оцінка ступеня ризиків невиявлення суттєвої невідповідності; 

– отримання доречних та достатніх доказів для ідентифікації; 

– оцінка результатів впливу на фінансову звітність суттєвої невідповідності; 

– формування доказової бази для обґрунтування професійного судження; 

– визначення сутності рекомендацій або прогнозів [91]. 

Для планування прийомів аудиту та вибору аудиторських процедур з метою 

отримання доречних аудиторських доказів  в частині дотримання управлінським 

персоналом принципу нарахування, аудитору, необхідно отримати розуміння з інших 

питань, зокрема, щодо: 

– сутності концепції нарахування та її застосування в обліку доходів та витрат; 

– дотримання суб’єктом господарювання основного принципу визнання 

виручки за контрактами передачі товарів та послуг; 

– наявність операцій оренди та застосовна методика обліку операцій з оренди; 

– класифікація фінансових інструментів, методи оцінки; 

– застосовний метод визначення собівартості запасів (готової продукції); 

– відображення в обліку інформації щодо змін облікових оцінок [91]. 

Даний перелік питань не є вичерпним, оскільки залежить від розуміння бізнесу 

суб’єкта господарювання та професійних компетенцій аудитора.  

У практичній діяльності визнання доходів пов’язують з окремими методами 

обліку, вимогами щодо обмеження в періоді, коли дохід повинен бути відображений 

в обліку, як отриманий. Принцип нарахування, який покладено в основу складання 

Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, обумовлює визнання доходів 

і витрат у відповідності з концепцією звітного періоду, незалежно від факту 

отримання коштів чи платежу. Тому, у зазначеному звіті можуть бути відображені 

негрошові доходи та витрати, зокрема, дохід від продажу в кредит, амортизація, 
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збиток від ліквідації основного засобу, нараховані витрати (нарахована заробітна 

плата, отримані, але не сплачені рахунки) нараховані доходи, тощо [91]. 

Мета дослідження дотримання принципу нарахування полягає у:  

– визначенні, чи дотримано суб’єктом господарювання концепції нарахування 

доходів та витрат в бухгалтерському обліку – тобто доходи були визнанні в момент 

їх отримання (принцип реалізації), витрати визнанні в момент їх виникнення 

(принцип відповідності) ; 

– встановленні, чи проведено трансформацію (коригування) рахунків обліку 

доходів та витрат, відносно визначеного звітного періоду. 

Предметом дослідження є господарські операції, процеси та факти 

господарського життя, пов’язанні з визнанням і нарахуванням доходів та витрат, а 

також відносини, які при цьому виникають [91]. 

Джерелами інформації дослідження, які використовує аудитор у процесі 

формування аудиторських доказів є: 

–  облікова політика; 

–  фінансова та податкова звітність; 

–  регістри бухгалтерського обліку; 

– первинні документи; 

– внутрішньофірмові стандарти; 

– аудиторська документація. 

З метою формування процедурного забезпечення визначено предметну область 

дослідження твердження управлінського персоналу дотримання базового принципу 

обліку за методом нарахування, як господарські факти, які потребують дослідження 

та інформаційне забезпечення отримання аудиторських доказів (табл.3.1). 

 Пріоритетні питання предметної області у частині дослідження твердження 

управлінського персоналу дотримання базового принципу обліку за методом 

нарахування при підготовці фінансової звітності, які впливатимуть на судження 

аудитора охоплюють: сутність господарських операцій; їх правове підґрунтя та 

документальне забезпечення, відображення в облікових регістрах та фінансовій 



207 
 

  

звітності, суттєві питання, що привертають увагу аудитора при дослідженні 

господарського факту. 

Таблиця 3.1 

Предметна область дослідження твердження управлінського персоналу 

дотримання базового принципу обліку за методом нарахування при підготовці 

фінансової звітності за МСФЗ 

Предметна область аудиту твердження управлінського персоналу дотримання 

базового принципу обліку за методом нарахування при підготовці фінансової звітності 

за МСФЗ 

1 2 3 

Базові 

принципи 

Господарські факти та події Інформаційне забезпечення 

 

 

 

Облік за 

методом 

нарахування 

Доходи від реалізація товарів, робіт 

послуг 

 Облікова політика, фінансова 

звітність, податкова звітність, 

регістри бухгалтерського обліку, 

внутрішньофірмові стандарти, 

аудиторська документація.  

Доходи від операцій з операційної 

оренди 

Доходи від операцій в іноземній валюті 

Доходи від операцій з визнання інших 

доходів 

Фінансові доходи 

Доходи від інвестиційної діяльності 

Витрати від операційної діяльності 

Витрати від інвестиційної діяльності 

Фінансові витрати 

Суттєві питання, що потребують розгляду аудитора 

- дотримання суб’єктом господарювання основного принципу визнання виручки за контрактами 

передачі товарів та послуг 

-поділ господарської діяльності суб’єкта господарювання на відповідні звітні періоди: місяць, 

квартал, рік 

-доходи визнані в тому періоді, в якому вони зароблені 

-відповідності - співвідношення витрат з досягнутими результатами (доходами) 

-нараховані витрати – витрати понесені, але не оплачені грошовими коштами (або по відношенню до 

яких не виставлені рахунки); 

-всі коригуючі записи відображаються в скоригованій оборотній відомості, на основі якої 

складається фінансова звітність 

Результат: обґрунтування та визначення процедурного забезпечення аудиту твердження 

управлінського персоналу дотримання базового принципу обліку за методом нарахування при 

підготовці фінансової звітності за МСФЗ 

Джерело: розроблено автором. 

Процедурне забезпечення включає зміст процедур, мету та послідовність дій 

аудитора. Узагальнені пропозиції щодо застосування процедур аудиту в частині 

дотримання базового принципу обліку за методом нарахування та приклади 

проміжних висновків аудитора наведено у Додатку Р.  
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Перелік процедур, який наведений в Додатку Р не є вичерпним, а тому може бути 

змінений, в залежності від обставин завдання та з урахуванням професійного 

судження, забезпечуючи при цьому отримання достатнього обсягу доречних 

аудиторських доказів для обґрунтування локальних суджень аудитора [91]. 

Аудиторські процедури стосовно дослідження дотримання управлінським 

персоналом принципу обліку за методом нарахування та відповідних якісних 

характеристик доцільно враховувати при складані плану аудиту доходів та витрат. 

Узагальнення результатів дослідження. На підставі отриманих доказів, аудитор 

формує узагальнення локальних судження щодо досягнення цілей аудиту в частині 

дотримання (або не дотримання, з встановленням суттєвості виявлених викривлень) 

суб’єктом господарювання принципу обліку за методом нарахування у процесі 

підготовки фінансової звітності. 

Документування включає перелік всіх процедур, отримані результати та 

локальні судження у формі проміжних висновків аудитора щодо предмета 

дослідження. 

У законодавчих та нормативних актах України відсутнє одноманітне визначення 

терміну безперервності діяльності як принципу або припущення. На думку 

І. Дмитренко та І. Білоусової, причина такого стану пояснюється неузгодженістю 

понятійного апарату, відсутністю уніфікованості та усвідомлення її значущості у 

фундаментальних положеннях в частині застосування принципів бухгалтерського 

обліку [53]. У Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів за 

МСФЗ зазначено, що, як правило фінансова звітність складається на основі 

припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в 

найближчому майбутньому [77]. Нормативне закріплення і визнання припущення 

щодо безперервності діяльності, як фундаментального принципу складання 

фінансової звітності та, як одного із важливих завдань аудиторської оцінки, знайшло 

своє відображення у МСА 570 (переглянутому) «Безперервність діяльності». Однак у 

зазначеному МСА 570 відсутнє визначення поняття «безперервність діяльності». 

Заслуговують на увагу підходи науковців до визначення поняття 

«безперервність діяльності». Зокрема: В. Астахов [8], С. Бичкова [29], А. Булатов 
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[25], М. Кутер [82], В. Фоменко [162], визнають безперервність як принцип; 

І. Бєлоусова, І. Дмитренко [53], Т. Бітюкова В. Піскунов, В. Єрофеєва [17], 

А. Єфремова [61], В. Ковальов [75], С. Ніколаєва [106], В. Палій [110], В. Терехова 

[156], вважають безперервність діяльності припущенням. 

За результатами аналізу змісту літературних джерел встановлено, що визначення 

понять «принцип» та «припущення» у контексті безперервності діяльності з точки 

зору бухгалтерського обліку та аудиту не суперечать, а лише доповнюють один 

одного. Тому, у бухгалтерському обліку доцільно зосереджувати увагу на 

безперервності діяльності, як на принципі, який є беззаперечний та обов’язковий до 

виконання, оскільки не припускає варіативності і визначає єдиний можливий спосіб 

відображення фактів господарської діяльності. Припущення ж доцільно 

використовувати для розгляду безперервності діяльності з позиції аудиту, як 

попереднє судження. 

Однією із основних вимог, що висувається до фінансової звітності є 

достовірність наведеної в ній інформації. Саме тому, за результатами виконання 

аудиторських процедур дослідження тверджень управлінського персоналу стосовно 

достовірності фінасової звітності, як показника  її якості, формується незалежна 

аудиторська думка стосовно дотримання принципу безперервності діяльності 

підприємства. Оцінка аудитором твердження управлінського персоналу в частині 

дотримання принципу безперервності діяльності пов’язана з висловленням 

професійного судження аудитора стосовно фактів господарської діяльності на дату 

складання фінансової звітності, яке ґрунтується на розумінні відповідних умов і 

подій, що мали або мають місце на момент збору аудиторських доказів та завершення 

аудиту. При цьому аудитор вирішує завдання в частині отримання розуміння 

можливості безперервного функціонування суб’єкта господарювання у майбутньому 

та доречності застосування принципу безперервності при підготовці фінансової 

звітності. Така оцінка здійснюється аудитором протягом всього процесу аудиту: під 

час планування; виконання завдання; формуванні думки та  при підготовці 

аудиторського звіту. Основними питаннями аудиторської оцінки є: 
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     – чи містить оцінка управлінського персоналу всю доречну інформацію, яка 

стала відомою аудитору у процесі аудиту; 

    – чи існує небезпека стосовно того, що у суб’єкта господарювання будуть 

погіршуватися основні фінансові показники і, що це може статися зненацька; 

      – реальність існування такої небезпеки; 

    – чи є можливі варіанти рішень щодо виходу із прогнозованої аудитором 

ситуації; 

    – яким чином сформувати висновок із зазначенням виявленої проблеми [91]. 

Метою дослідження твердження є отримання прийнятних аудиторських доказів 

у достатньому обсязі щодо доречності твердження управлінського персоналу в 

частині припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського 

обліку при складанні фінансової звітності [91]. 

Джерелами інформації слугують, зокрема: 

–  договори з контрагентами, первинні документи; 

– протоколи зборів учасників; 

– нормативно-довідкові документи; 

– регістри бухгалтерського обліку; 

– фінансова та податкова звітність; 

–  інформація щодо позик та порук; 

– документи зовнішніх перевірок; 

– плани та прогнози на майбутнє; 

– розрахунки справедливої вартості необоротних активів; 

– оцінки управлінського персоналу щодо здатності підприємства продовжувати 

діяльність на безперервній основі; 

– інформація в ЗМІ, в системі Інтернет; 

– робочі документи аудитора.  

За результатами дослідження визначено предметну область у частині 

дослідження твердження управлінського персоналу дотримання базового принципу 

безперервності діяльності підприємства, як господарські факти, які потребують 

дослідження та їх інформаційне забезпечення (табл.3.2). 
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Таблиця 3.2 

Предметна область дослідження твердження управлінського персоналу 

дотримання базового принципу безперервності діяльності підприємства при 

підготовці фінансової звітності за МСФЗ 

 
Предметна область аудиту дотримання управлінським персоналом базових принципів 

при підготовці фінансової звітності за МСФЗ 

1 2 3 

Базові принципи Господарські факти та події Інформаційне забезпечення 

  

Безперервність 

діяльності 

Наміри відчуження майна чи сегмента 

бізнесу 

Законодавчі та нормативні акти? 

які регулюють діяльність суб’єкта 

господарювання, протоколи 

зборів учасників, 
Зобов’язання, термін погашення яких минув 

Судові позови нормативно – довідкові 

документи, договори з 

контрагентами/ 

Зобов’язання перед третіми сторонами 

Застава або арешт майна А також інформація щодо позик 

та порук, фінансова та податкова 

звітність, регістри 

бухгалтерського обліку, 

документи зовнішніх перевірок, 

плани та прогнози на майбутнє, 

оцінки управлінського персоналу 

щодо здатності підприємства 

продовжувати діяльність на 

безперервній основі, інформація в 

ЗМІ, в системі Інтернет. 

Втрачені або зупинення дії основних ліцензій 

Стратегія обрана підприємством на 

найближчі три роки: стратегія розвитку, 

стратегія стабілізації, стратегія скорочення 

діяльності 

Значне скорочення діяльності 

Значне оновлення основних засобів, чи 

відсутність оновлення 

Втрата ключового управлінського персоналу 

без його заміни 

Втрата основного ринку, ключового клієнта 

або головного постачальника 

Проблеми із залученням робочої сили 

Вчасність розрахунків по заробітній платі; 

Доступність до важливих ресурсів 

Конкурентність продукції 

Стан бухгалтерського обліку, його 

автоматизація 

Суттєві питання, що потребують розгляду аудитора 

Чи містить оцінка управлінського персоналу всю доречну інформацію стосовно безперервності 

діяльності, яка стала відомою аудитору у процесі аудиту 

Результат: обґрунтування та визначення процедурного забезпечення аудиту твердження 

управлінського персоналу дотримання базового принципу безперервності діяльності підприємства 

при підготовці фінансової звітності за МСФЗ 

Джерело : розроблено автором. 

 

Пріоритетним питання предметної області дослідження твердження 

управлінського персоналу дотримання базового принципу безперервності діяльності 

підприємства при підготовці фінансової звітності є: чи містить оцінка управлінського 
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персоналу всю доречну інформацію стосовно безперервності діяльності, яка стала 

відомою аудитору у процесі аудиту та впливає на судження аудитора. 

 У процесі оцінки твердження управлінського персоналу в частині дотримання 

принципу безперервності діяльності, ефективними прийомами аудиту є запит, 

аналітичні процедури, спостереження, які надають можливість встановити 

диспропорції у розвитку суб’єкта господарювання, його взаємозв’язки з іншими 

господарюючими суб’єктами, контролюючими органами, фінансовими установами, 

банками, тощо [91]. Зазначені та інші прийоми, способи та технології отримання 

доказів, які застосовують у комплексі, надають кращі результати в порівнянні із 

застосованими одиночними прийомами. Застосовні прийоми визначають  процедурне 

забезпечення дослідження, яке  включає: дії аудитора; зміст; мету та послідовність 

виконання аудиторських процедур. Доцільно аудиторські процедури планувати в 

чіткій послідовності дій, з метою отримання доречних та достатніх аудиторських 

доказів. Процедурне забезпечення оцінки здатності підприємства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі сформовано в Додатку С. 

Узагальнення результатів дослідження. На підставі отриманих доказів, аудитор 

формує локальне судження щодо цілей аудиту про дотримання (або не дотримання, з 

встановленням суттєвості та всеохопності) суб’єктом господарювання принципу 

безперервності діяльності при підготовці фінансової звітності. 

Документування включає перелік всіх процедур, отримані результати та   

сформульований проміжний висновок щодо предмета дослідження. 

Отже, розуміння аудитором застосовної концептуальної основи та його 

професійні компетенції, забезпечують основу для вибору критеріїв оцінки фінансової 

звітності, що створює передумови для якісного планування процесу аудиту та 

досягнення його загальних цілей.  
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3.3. Практика зменшення ризиків у процесі формування професійного 

судження в аудиті 

 

Аудиторський ризик являє собою одну з найскладніших категорій аудиту, 

коректність визначення якої, в аудиторській практиці, встановлює можливість 

формування професійного судження аудитора про достовірність перевіреної 

фінансової звітності і її якість. 

У своїй професійній діяльності аудитор постійно стикається з ризиками, 

оскільки, завжди існує вірогідність того, що аудитор може не виявити помилку або 

перекручення інформації, пропустити важливу інформацію, неадекватно трактувати 

дії управлінського персоналу, тощо. Така ситуація цілком можлива, оскільки, аудиту 

властиві певні обмеження, які є наслідком: характеру фінансової звітності; характеру 

аудиторських процедур; обмеження в часі виконання завдання та його вартості. 

Ризик аудитора (аудиторський ризик) означає ймовірність наявності в 

фінансовій звітності економічного суб'єкта невиявлених суттєвих помилок і (або) 

викривлень після висловлення аудиторської думки щодо її достовірності. 

Аудиторський ризик складається з трьох компонентів: 

внутрішньогосподарський ризик (невід’ємний ризик); ризик засобів контролю; ризик 

невиявлення. Аудитор зобов'язаний визначити та вивчити ці ризики у процесі аудиту, 

провести їх оцінку і вжити необхідних заходів для того, щоб утримувати 

аудиторський ризик на прийнятному рівні [89] (рис.3.13). 

 

  

  

  

 

 

 

Рис. 3.13. Складові аудиторського ризику. Джерело: розроблено автором,  з 

урахуванням [101]. 
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Аудиторський ризик є одночасно і підприємницьким ризиком аудиторської 

фірми, оскільки, представляє собою оцінку ризику неефективності виконання 

завдання. Даний ризик базується на оцінці аудитором ризику неефективності системи 

бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, ризику функціонування його 

системи внутрішнього контролю, ризику невиявлення помилок аудитором у процесі 

виконання завдання з аудиту. Перші дві складових характеризують ризик суттєвого 

викривлення інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Що стосується третьої 

складової, то їй відповідає ризик невиявлення, який вказує на той випадок, коли при 

проведенні аудиту аудитор не зуміє виявити суттєві помилки та пропуски інформації 

в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

Кризові явища в західних корпораціях (Enron, Parmalat, Xerox і ін.), причини яких 

багато в чому асоціюються саме з результатами аудиту, знову актуалізували коло 

проблем забезпечення прийнятної величини аудиторського ризику і зажадали якісно 

нового підходу до вирішення даних проблем [76]. 

Проблеми інтерпретації категорії аудиторського ризику і питання його оцінки 

знайшли відображення у працях зарубіжних вчених, зокрема: Р. Адамса [2], 

А. Аренса, Дж. Лоббека [7], С.  Бичкової [31], Г. Дженика, Ф.  Дефліса, 

Р. Монтгомері [50], Дж. Робертсон [137], Я.  Соколова [146], А.  Шапошникова [141]. 

Питання оцінювання аудиторського ризику й ризиків аудиторської діяльності 

досліджували і українські вчені, серед яких: Н.  Дорош [57], Н.  Проскуріна [128], 

О. Редько [132], Д. Сушко [154], О. Шерстюк. [166] та інші.  

У своїх дослідженнях вчені також визначили формування моделі аудиторського 

ризику, як результату взаємодії і взаємовпливу трьох приватних детермінантів – 

невід’ємного ризику, ризику засобів контролю і ризику невиявлення: 

 АР = НР ⋅ РК ⋅ РН, де:  (3.1) 

Примітки: 

1. АР - загальний аудиторський ризик; 

2. НР - невід’ємний ризик; 

3. РК - ризик засобів контролю; 

4. РН - ризик невиявлення [7, 31, 50]. 
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Незважаючи на наявність великої кількості наукових досліджень в даній сфері, 

подальшого дослідження потребують методи зменшення ризиків при формуванні 

аудиторського судження. 

На підставі аналізу, положень МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його 

середовища», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» та практики 

аудиту, наявна можливість виділити три основні завдання у процесі аудиту, для 

вирішення яких може використовуватися, представлена вище модель аудиторського 

ризику. Такими завданнями є: 

– оцінка аудиторського ризику для цілей планування завдання з аудиту; 

– забезпечення прийнятної величини аудиторського ризику у процесі аудиту, 

шляхом розробки і впровадження дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого 

викривлення; 

– оцінка на етапі формування аудиторської думки, того, чи залишається 

прийнятною оцінка ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень 

управлінського персоналу. 

Під час ознайомлення з діяльністю суб’єкта господарювання аудитор, керуючись 

своїм професійним судженням, встановлює прийнятне значення загального 

аудиторського ризику і оцінює плановані значення невід’ємного ризику і ризику 

засобів контролю. Отримані значення використовуються для оцінки гранично 

допустимої величини ризику невиявлення. 

Модель розрахунку аудиторського ризику лежить в основі загальноприйнятого 

механізму його регулювання (друге з наведених вище завдань) передбаченого МСА, 

відповідно до яких при перегляді значень невід’ємного і/або ризиків засобів контрою 

в сторону збільшення, аудитор зобов'язаний знизити ризик невиявлення, 

використовуючи можливості модифікації застосовуваних аудиторських процедур, 

збільшення витрат часу на виконання завдання, збільшення обсягу вибірки, залучення 

експертів, тощо. 

Перед формуванням аудиторської думки, аудитор вирішує третє з зазначених 

завдань – оцінює, чи залишається прийнятною оцінка ризиків суттєвого викривлення 
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на рівні тверджень управлінського персоналу. Застосування моделі розрахунку 

аудиторського ризику дозволяє аудитору сформувати висновок про величину 

загального аудиторського ризику, що по суті визначає можливість видачі 

аудиторського звіту, який містить обґрунтовану аудиторську думку стосовно 

перевіреної фінансової звітності. 

Таким чином, ідентифікація та оцінка ризиків як на рівні тверджень 

управлінського персоналу щодо класів, операцій та подій, а також пов’язаних 

розкриттів протягом періоду аудиту, залишків рахунків та відповідних розкриттів на 

кінець періоду пов’язана із розумінням аудитором бізнесу суб’єкта господарювання. 

Оцінка аудиторського ризику постійно переглядається та корелюється в 

залежності від кількості або суттєвості виявлених викривлень та помилок, з метою 

утримання його на прийнятному рівні. Доцільно зазначити, що у зв’язку з 

обмеженнями об’єктивного (термін виконання завдання), суб’єктивного 

(застосування професійного судження) характеру, а також особливостей кількісної 

оцінки, аудиторський ризик не може бути оцінений, як нульовий. Методика оцінки 

аудиторського ризику базується на якісному і кількісному підходах. Основними 

особливостями якісної оцінки є те, що, застосовуючи професійний скептицизм 

аудитор не може повністю довіряти системам бухгалтерського обліку і внутрішнього 

контролю суб’єкта господарювання, тобто ризик контролю завжди буде більшим від 

нуля. Також, у процесі виконання завдання аудитор може необґрунтовано обрати або 

не доцільно застосувати заплановані аудиторські процедури, або ж неналежно 

оцінити якість отриманих доказів, тобто ризик невиявлення також завжди буде 

присутнім.  

Існує ряд факторів, які впливають на рішення аудитора при виборі прийнятного 

для завдання рівня аудиторського ризику, серед яких: 

– відповідальність аудитора, передбачена законодавством за низьку якість 

аудиту; 

– конкуренція на ринку аудиту, яка спонукає аудитора відмовитися від 

встановлення аудиторського ризику нижче допустимого; 

– професійні компетенції аудитора. 
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За результатами дослідження наявні підстави узагальнення факторів, які 

впливають на визначення прийнятного рівня аудиторського ризику (рис.3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Фактори, які впливають на визначення прийнятного рівня 

аудиторського ризику. Джерело: розроблено автором. 

З моменту зародження розділу теорії аудиту присвяченого ризику і до 

теперішнього часу, вчені виходять з аксіоматичного твердження про неможливість 

впливу аудитора на величину невід’ємного ризику і ризику контролю, які об’єднані 

під загальним поняттям «ризик суттєвого викривлення». Єдиним детермінантом в 

класичній теорії аудиту визнається ризик невиявлення, впливаючи на наслідки дії 

якого аудитор може впливати на величину загального аудиторського ризику. Багато 

в чому, внаслідок домінування подібної точки зору в науці про аудит постановка 

задачі управління аудиторським ризиком в явному вигляді не здійснювалася і, 

відповідно, не було спроб системної розробки методології, організаційних і 

методичних підходів до управління даним ризиком [89]. 

З урахуванням реформування стандартів аудиту, модель загального 

аудиторського ризику набула наступного вигляду: 

 АР = РСВ ⋅ РН, де:  (3.2) 

Вплив факторів на встановлення прийнятного рівня аудиторського 

ризику у процесі виконання завдання з аудиту 
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РСВ - ризик суттєвого викривлення 

 Отже, саме завдяки модифікації рівня ризику невиявлення аудитор може 

впливати на наслідки дії даного ризику. Для цього модель аудиторського ризику 

перетворюється в наступний вигляд: 

  РН =
АР

НР∗РК
  (3.3) 

Відповідно,  з урахуванням «ризику суттєвого викривлення» дану модель можна 

представити наступним чином:  

 РН =  
АР

РСВ
  (3.4) 

  

Отже, ризик невиявлення є своєрідним «компенсатором» між прийнятним 

рівнем аудиторського ризику і ризиком суттєвого викривлення (рис. 3.15).  

 

 

Рис. 3.15. Взаємозв’язок між ризиком суттєвого викривлення, ризиком 

невиявлення та аудиторським ризиком. Джерело: розроблено автором. 

Механізм впливу аудитора на наслідки дії ризику невиявлення полягає у 

визначенні та вивченні ризикових об’єктів аудиту для доведення до мінімуму 

ймовірності пропуску аудитором суттєвих помилок у фінансовій звітності суб’єкта 

господарювання [89]. Оцінка ризику невиявлення є відповідальним та складним 

процесом, який включає в себе декілька етапів (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Процес оцінки ризику невиявлення 

Етапи 
Процедури оцінки 

ризику 
Характер та мета аудиторських процедур 

1 2 3 

1 

Попередня оцінка рівня 

ризику невиявлення. 

Оцінка ризику невиявлення у процесі прийняття завдання. На 

даному етапі ризик невиявлення оцінюється на рівні 

припущення. Тому є логічним вважати, що рівень ризику буде 

дещо завищений, це підтверджується і низьким рівнем 

аудиторської впевненості. Тобто, аудитор на даному етапі ще 

не готовий до усіх виникаючих ризикових подій. 

Ризик суттєвого 

викривлення 
Ризик невиявлення Аудиторський ризик 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

 2 

Аналіз факторів, що 

впливають на ризик 

невиявлення. 

Аудитор повинен виявити весь спектр можливих факторів, які 

збільшують або зменшують ризик невиявлення. Кожний 

конкретний фактор аналізується з точки зору якісної оцінки. 

Набір таких факторів, як правило, залежить від сфери 

діяльності суб’єкта господарювання. Важливим на даному 

етапі є визначити генеральний комплекс факторів, а потім 

доповнювати його для кожного конкретного предмета 

перевірки. 

3 

Експертна оцінка за 

ступенем значимості 

 

Шляхом експертної оцінки фактори ранжуються в порядку 

значимості (у напрямку зниження їх впливу). Аудитор 

розглядає набір визначених факторів, які, за його судженням, 

здійснюють вплив на ризик невиявлення. При цьому важливо 

враховувати «цінність» фактору. Ця категорія найбільш 

важлива у разі, якщо за результатами якісного аналізу факторів 

аудитор отримує рівну кількість свідчень на користь декількох 

аудиторських процедур. У цьому випадку необхідно вибирати 

найбільш доречні аудиторські процедури, що дозволяють 

знизити ризик. 

4 

Визначення оціночного 

рівня 

ризику невиявлення. 

 

Аудитор повинен провести обстеження суб’єкта 

господарювання і оцінити значення кожного з факторів, які 

впливають на рівень ризику. На основі отриманих даних 

аудитор зможе встановити оціночне значення рівня ризику 

невиявлення, стверджуючи, що фінансова звітність після 

закінчення аудиту може містити істотні помилки. Як правило, 

цей ризик нижче попередньо оціненого ризику. При цьому 

важливо правильно зіставити отримані якісні оцінки факторів з 

якісною оцінкою ризику, що аналізується. Кожен 

проаналізований фактор може мати один з трьох рівнів 

відповідних градацій ризику (низький, середній, високий). 

Порівняння ризику невиявлення на рівні допустимого і на рівні 

оціненого значення дозволяє спланувати подальші дії 

аудитора. При цьому слід розглянути дві можливі ситуації. 

Перша - ризик невиявлення на рівні допустимого і на рівні 

фактичної оцінки збігаються, що свідчить про відсутність 

яскраво виражених ризикових об’єктів. Наявність 

розбіжностей між рівнем допустимого ризику невиявлення з 

його фактичною оцінкою, є індикатором підвищеної уваги 

аудитора на протязі всього виконання завдання. 

 5 

Визначення меж 

ризику невиявлення 

 

Аудитор не повинен допускати ситуації, при якій ймовірність 

невиявлення суттєвих викривлень висока. У свою чергу, нижня 

границя ризику невиявлення залежить від характеру завдання 

та рівня впевненості, якого планує досягти аудитор. На даному 

етапі визначається граничне значення ризику невиявлення.  

  



220 
 

  

Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

6 

Розробка комплексу 

дій, які за професійним 

судженням аудитора 

дозволяють  

забезпечити допустиме 

значення ризику 

невиявлення. 

На даному етапі незалежно від того, який підхід обрано, 

аудитор застосовує прийоми   та виконує  подальші аудиторські 

процедури за кожним суттєвим класом операцій, залишком по 

рахунку і розкриттям інформації. Оцінка ризику впливає як 

вибір прийомів, які необхідно застосувати, так і на їх 

поєднання. 

Джерело: розроблено автором 

Узагальнюючи викладене в табл. 3.3 можливий висновок про те, що оцінка 

ризику невиявлення на основі якісного аналізу факторів, обумовлює вибір прийому   

та характеру аудиторських процедур для нейтралізації впливу кожного встановленого 

аудитором фактора та доведення оціночного значення рівня аудиторського ризику до 

мінімально допустимого рівня. 

Оскільки, оцінка ризику невиявлення здійснюється на кожному етапі виконання 

завдання з аудиту, попередня його оцінка може бути скоригована аудитором 

внаслідок виявлення додаткової інформації про особливості функціонування суб’єкта 

господарювання та підготовки і складання фінансової звітності. Ризик невиявлення 

характеризується, в першу чергу, як ризик того, що виконуючи заплановані 

аудиторські процедури аудитор може не виявити викривлень в твердженнях 

управлінського персоналу, які можуть бути суттєвими, або, як окремо взяті, або в 

сукупності з іншими викривленнями [89]. Тому, як зазначає Проскуріна Н. М., що 

лише після визначення величини ризику невиявлення, аудитор має можливість 

перейти до планування аудиторських процедур, як інструменту досягнення загальної 

цілі аудиту [128, с. 324]. Таким чином, наявність адекватної оцінки ризику 

невиявлення сприяє якісному виконанню завдання, а отже, і обґрунтованості 

аудиторської думки щодо фінансової звітності, яка була предметом завдання з аудиту. 

Розгляд традиційних процедур впливу на наслідки дії ризику невиявлення, як 

єдино можливого напрямку регулювання аудиторського ризику, накладає суттєві 

обмеження на використання потенціалу управління аудиторським ризиком у зв’язку 

з тим, що заходи такого впливу пов’язані, як правило зі збільшенням обсягу і 
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ускладненням характеру здійснюваних у процесі аудиту процедур перевірки по суті, 

істотно підвищують витратну і часову складові виконання завдання. 

Відповідно до положень МСА професійне судження аудитора про величину і 

розподіл невід’ємного ризику і ризику контролю між областями бухгалтерського 

обліку та звітності є основою планування аудиторської перевірки. Тому, оцінювання 

попередньо отриманої інформації потребує ідентифікації обставин та їх впливу на 

формування такої інформації. Обставини, які мають бути ідентифіковані аудитором 

для оцінювання аудиторського ризику, визначаються, насамперед, запитами 

користувачів, організаційними і методичними підходами до формування та обробки 

інформації, наявністю відповідних технічних засобів та кваліфікацією персоналу, 

оскільки, вони прямо чи опосередковано здатні вплинути на зміст і характер 

інформації, за результатами перевірки якої, аудитор ризикує висловити 

необгрунтовану думку [89]. 

Інформацією, яка використовується в якості найбільш важливих доказів при 

формуванні судження аудитора, є результати аналізу повноти та відповідності 

облікової політики застосовній концептуальній основі фінансового звітування 

суб’єкта господарювання [89]. Аналіз облікової політики дає аудитору можливість 

отримати первинне уявлення про ділянки бухгалтерського обліку, найбільш схильні 

до системних і методологічних помилок, а також про зони найбільшого ризику 

контролю. Виходячи з цього та спираючись на модель розрахунку аудиторського 

ризику, аудитор повинен сформувати професійне судження про прийнятну величину 

ризику невиявлення і розробити план аудиту, виконання якого забезпечить отримання 

належних аудиторських доказів в кількості, достатній для забезпечення даної 

величини. У той же час, доцільно зазначити, що планування аудиту та виконання 

завдання, які орієнтовані на мінімізацію ризику невиявлення, не є єдино можливим 

завданням, для вирішення якого можуть бути використані результати аналізу 

облікової політики, оскільки аудитор має право запропонувати управлінському 

персоналу оперативно внести в облікову політику необхідні доповнення, що 

спричинить зниження ймовірності введення в оману користувачів фінансової 

звітності суб’єкта господарювання, а, отже, і зниження ризику суттєвого 
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викривлення. Дана процедура має багатоцільову спрямованість і дозволяє, 

використовуючи результати виконання основних етапів аналізу облікової політики, 

забезпечити: 

– формування професійного судження аудитора про зони найбільш високого 

невід’ємного ризику і визначення основних орієнтирів розподілу трудомісткості між 

об’єктами аудиторської перевірки в програмі аудиту; 

– зниження ризику суттєвого викривлення до початку планування аудиту за 

 допомогою внесення доповнень і допустимих змін до облікової політики суб’єкта 

господарювання; 

– виключення (у разі неможливості внесення доповнень і змін) з числа об'єктів 

перевірки завідомо повністю перекручених ділянок обліку та звітності, в рамках яких 

відзначені факти, що свідчать про неповноту, невідповідність облікової політики 

вимогам нормативно-правових актів, або про фактичне недотримання прийнятої в 

суб’єкта господарювання повної і адекватної облікової політики; 

– формування негативної думки про достовірність фінансової звітності суб’єкта 

господарювання, або ж відмова від прийняття завдання   у разі суттєвості виявлених 

відхилень облікової політики від вимог повноти та адекватності і неможливості 

внесення в неї необхідних доповнень і змін [89]. 

Досліджуючи методи зменшення детермінантів аудиторського ризику 

(невід’ємний ризик, ризик контролю і ризик невиявлення), доцільно вдаватися до 

ідентифікації тимчасового відрізка, використовуваної в теорії мікроекономіки 

(тривалий, короткостроковий і моментний (граничний) зрізи). Прикладом 

застосування, зазначеної теорії в практиці аудиту є щорічне проведення суб’єктом 

господарювання обов’язкового аудиту фінансової звітності (щорічні аудити), 

обов’язок проведення яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні». У разі, коли аудиторська фірма є аудитором 

суб’єкта господарювання більш ніж один рік, ймовірність зниження невід’ємного 

ризику і ризику контролю при повторному аудиті постійно зростає. Запорукою такої 

закономірності є те, що, при відповідальному ставленні до результатів аудиту з боку 

суб’єкта господарювання, управлінський персонал, бухгалтерська служба та органи 
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внутрішнього контролю візьмуть до уваги і реалізують, сформульовані в письмовій 

формі, рекомендації аудитора, щодо усунення системних і методологічних помилок, 

а також рекомендацій щодо вдосконалення контрольних процедур. У такому 

контексті стає абсолютно очевидним, що «традиційно» визнані неконтрольованими 

невід’ємний ризик і ризик контрою, є, як мінімум, схильними до впливу на наслідки 

їх дії з боку аудиторів [89]. При цьому, доречно зазначити, що Законом України «Про 

аудит фінансової фінансової звітності та аудиторську діяльність» тривалість 

виконання завдань з аудиту одним, і тим же суб’єктом аудиторської діяльності, для 

підприємств суспільного інтересу не може перевищувати 10 років. Обмеження 

тривалості виконання завдання з аудиту фінансової звітності для інших суб’єктів 

господарювання Законом не передбачено. 

При плануванні виконання завдання з аудиту, аудитор застосовує професійне 

судження щодо можливих суттєвих викривлень та розраховує рівень суттєвості. 

Д. Сушко вважає, що для зниження аудиторського ризику аудитор повинен 

планувати і проводити перевірку, виходячи із рівня суттєвості статей балансу, а також 

частоти появи помилок і порушень в обліку діяльності підприємства [154]. Доцільно 

погодитися з думкою автора, адже розрахований рівень суттєвості, з урахуванням 

положень МСА, є основою для: 

– визначення необхідного часу, характеру й обсягу процедур оцінки ризику; 

– ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення; 

– визначення часу, характеру й обсягу подальших аудиторських процедур [101, 

с. 364]. 

Встановлений аудитором рівень суттєвості також може містити загрози 

висловлення аудитором необгрунтованої думки стосовно достовірності фінансової 

звітності. Так, при зменшенні вартісного значення даного показника, будь-яке 

викривлення, не виявлене аудитором під час перевірки, отримає більшу ймовірність 

перевищити це значення. Тобто, існує ризик того, що аудитор може висловити 

необгрунтовану думку відносно інформації, яка перевіряється, оскільки 

користувачам не буде відомо про існування суттєвого викривлення та результат його 

впливу на фінансову звітність. І навпаки, збільшення вартісної величини межі 
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суттєвості призводить до того, що зменшується ймовірність впливу невиявлених 

аудитором викривлень на якість перевіреної ним інформації. Внаслідок чого, якщо 

відхилення навіть і не будуть виявлені, вони не спричинять зростання ризику 

висловлення аудитором неадекватної думки. Суттєвість, яка визначена на етапі 

планування аудиту, не обов’язково встановлює величину, нижче якої невиправлені 

викривлення, окремо або в сукупності, будуть завжди вважатися не суттєвими. 

Існують обставини, які за судженням аудитора, можуть змусити його визнати такі 

викривлення суттєвими, зокрема, викривлення яке може призвести до нарахування 

суттєвих штрафних санкцій контролюючими органами. Тобто, аудитор розглядає не 

лише розмір, але й характер викривлень, та здійснює оцінку їх впливу на фінансову 

звітність. У разі, якщо аудитор доходить висновку про суттєвість виявлених 

викривлень, він приймає рішення про необхідність зниження ризику невиявлення за 

допомогою виконання додаткових аудиторських процедур або ж вимагати від 

управлінського персоналу внесення виправлень у фінансову звітність [89]. 

Підставою для перегляду оцінки детермінантів аудиторського ризику є 

отримання аудитором інформації, яка суттєво відрізняється від тієї, на основі якої він 

зробив первинну оцінку аудиторського ризику. В такому випадку аудитору необхідно 

внести зміни в заплановані процедури, ґрунтуючись на переглянутих оцінках 

невід’ємного ризику і ризику контролю [89]. 

Ризик невиявлення є характерною ознакою рівня аудиторської впевненості, який 

можливо визначити за наступною формулою: 

 РАВ = (1 - РН) ⋅100%  (3.5) 

Від рівня аудиторської впевненості, насамперед, залежить інтервал аудиторської 

вибірки. Тому, в ході виконання завдання з аудиту, обсяг протестованої сукупності 

інформації суб’єкта господарювання, яка міститься у фінансовій звітності не повинен 

бути меншим рівня аудиторської впевненості. У разі, якщо аудиторський ризик 

перевищує допустимий рівень, аудитору доведеться проводити більш ретельну і 

тривалу перевірку, знижуючи підвладний йому компонент – ризик невиявлення. 

Отже, чим більший обсяг інформації буде перевірено, тим нижчим буде ризик 

невиявлення, а звідси і рівень аудиторського ризику буде утримуватися на допустимо 
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- граничному рівні. Доцільно зазначити, що навіть тоді, коли аудитор здійснює 

перевірку суцільним методом, певний ризик невиявлення все одно буде присутнім. 

Причина полягає в тому, що переважна частина аудиторських доказів надає лише 

свідчення на підтримку окремого висновку, а не носить вичерпного характеру. 

Іншими словами, скільки б доказів на підтвердження достовірності фінансової 

звітності аудитор не отримав, вони слугують для обґрунтування розумної, а не  

абсолютної впевненості [89]. 

Викривлення у фінансовій звітності можуть виникнути внаслідок помилки або 

шахрайства. Тому, у процесі планування виконання завдання з аудиту, аудитор 

повинен ідентифікувати ризики, а також враховувати потенційні області можливого 

здійснення шахрайства, з якими доведеться мати справу. При цьому, аудитору 

необхідно отримати розуміння факторів ризику та ознак шахрайства. Такі ознаки за 

своєю суттю є суб’єктивними, а отже, існує вірогідність того, що якась із ознак може 

не потрапити у поле зору аудитора. Знання аудитором слабких місць бізнесу, створює 

умови для виявлення та запобігання шахрайства [89]. Незважаючи на різноманіття 

схем викривлень у фінансовій звітності, всі вони так чи інакше націлені на завищення 

показників доходу, прибутків та валюти балансу. Тому аудитору, під час оцінки 

ризиків, доцільно зосередити увагу на способах викривлення, які зустрічаються 

найчастіше, серед яких:  

– викривлення інформації про розмір виручки та прибутку: операції з 

підставними компаніями, дострокове визнання виручки, операції зі зв’язаними 

сторонами; 

– заниження витрат у бухгалтерському обліку через: капіталізацію витрат, 

продаж товарів через комісіонерів, продажі з правом зворотного викупу, заниження 

відсотка виконаних робіт; 

– викривлення інформації про активи та зобов’язання: маніпулювання 

обліковими оцінками, правилами консолідації звітності, визнання в обліку фіктивних 

активів; 
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– не розкриття інформації в примітках до фінансової звітності, зокрема про: 

надані гарантії, витрати по екологічній діяльності або їх відсутність, наявність 

гарантій та поруки, тощо [89]. 

Процедури аудиту, з виявлення ознак ризиків шахрайства полягають у 

направлені запитів управлінському персоналу та іншим особам у межах суб’єкта 

господарювання, аналізі відповідей на запити, розрахунках та аналізі нормативних 

відхилень фінансових індикаторів. Аудитор повинен проаналізувати отриману 

інформацію та задокументувати у робочих документах щодо виявлених фактів  

можливого шахрайства: 

– з боку найманих працівників; 

        – за участю управлінського персоналу, пов’язані з викривленнями в результаті       

несумлінного складання фінансової звітності; 

        – за участю управлінського персоналу, пов’язані з викривленнями у результаті 

незаконного привласнення активів; 

– нормативного відхилення фінансових індикаторів [89]. 

У разі ідентифікації ознак фактів шахрайства, які впливають на оцінку 

аудиторського ризику аудитор повинен запланувати і виконати додаткові аудиторські 

процедури, спрямовані на нейтралізацію впливу таких факторів на ризик 

невиявлення.  

Одним із основних факторів, які впливають на ризик невиявлення, є судження 

аудитора, зокрема, щодо: 

– визначення межі суттєвості; 

– визначення характеру та обсягу процедур, необхідних для виконання завдання; 

– визначення послідовності виконання процедур; 

– вибір ефективних методів отримання доказів; 

– оцінка достатності та доречності отриманих аудиторських доказів; 

– оцінка необхідності застосування альтернативних процедур; 

– обґрунтування необхідності внесення змін до плану аудиту; 

– оцінка суттєвості виявлених викривлень; 
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– ідентифікація фактів, які можуть вплинути на рішення користувачів фінансової 

звітності; 

– обрання форми аудиторської думки [89]. 

О.Шерстюк, досліджуючи аудиторський ризик, зазначає, що оцінка 

аудиторського ризику має враховувати не тільки обставини, що впливають на думку 

аудитора, а й власний вплив аудитора на них. Тому, оскільки оцінка аудиторського 

ризику не є самостійним параметром, що використовується в аудиті, відповідний 

параметр має бути врахований на кожному етапі виконання завдання з аудиту [166].  

 Окрім, вищенаведеного, відмічається можливість впливу інших факторів на 

 ризик невиявлення. В Додатку Т, сформовано перелік факторів, які впливають на  

даний ризик та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу. Наведений перелік 

факторів, які спричиняють вплив на ризик невиявлення, не є вичерпним, оскільки 

будь-яка інформація про суб’єкта господарювання є величиною невизначеною, тобто 

потенційним джерелом ризику. У зв’язку з цим, побудова єдиної універсальної 

загальної класифікації факторів, які впливають на ризик невиявлення не 

представляється можливим [89]. На рис.3.16 розроблено алгоритм впливу аудитора 

на наслідки дії ризику невиявлення, з метою утримання аудиторського ризику на 

прийнятному рівні. 

Таким чином, протягом усього періоду виконання завдання можуть виникати 

прецеденти перегляду попередньої оцінки детермінантів ризику, що створюють 

передумови для коригування плану аудиту [89].  

Перегляд та коригування елементів аудиторського ризику вимагає високого 

рівня професійних компетенцій аудитора та ефективності системи внутрішнього 

контролю аудиторської фірми. При цьому виникають як мінімум два завдання для 

вирішення у процесі здійснення внутрішнього контролю аудиторської фірми:  

– по-перше, завдання оцінки повноти і якості фактичної реалізації коригувальних 

заходів,  

– по-друге, завдання перевірки фактів внесення коригувань в загальний план і 

відповідні розділи програми аудиту. 
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Рис. 3.16. Алгоритм впливу аудитора на наслідки дії ризику невиявлення. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Ці завдання доповнюються проблемою оцінки вжитих аудитором заходів та їх 

впливу на наслідки дії ризику невиявлення, з метою компенсації зростання 

невід’ємного ризику і ризику контролю (в порівнянні з попередніми оцінками 

останніх) [89]. Доцільно також зауважити, що, як і завищення, так і заниження ризику 

невиявлення може мати негативні наслідки для аудитора. Перелік можливих 

негативних наслідків для аудитора у разі не коректної оцінки ризику невиявлення 

представлено на рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Наслідки для аудитора у разі не коректної оцінки ризику невиявлення 

Джерело: розроблено автором. 

 

На підставі проведеного дослідження сформовано висновок, що оцінка ризику 

невиявлення є одним з найважливіших елементів процесу виконання завдання з 

аудиту. Вплив аудитора на наслідки дії даного ризику можливий лише за умови 

встановлення переліку факторів, які впливають на даний ризик, а також високого 

рівня професійних компетенцій членів команди з завдання, що дозволить зменшити 

вплив дії таких факторів та провести аудиторську перевірку на належному рівні, 

оминаючи ризикові ситуації, зменшуючи при цьому ризики формування 

необґрунтованого судження аудитора щодо фінансової звітності, яка була об’єктом 

аудиту, та підвищення рівня довіри користувачів до такої звітності [89].  

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Концептуальною основою завдань з надання впевненості передбачено два 

типи завдань: завдання з надання обґрунтованої впевненості та завдання з надання 

обмеженою впевненості. З метою практичного підходу до визначення типу завдання 

та оцінювання прийнятності критеріїв для кожного окремого завдавання, узагальнено 

Наслідки 

Заниження ризику невиявлення Завищення ризику невиявлення 

Суттєві помилки не виявлені. 

Сформовано неадекватну думку аудитора 

Необґрунтовані втрати часу в процесі аудиту, 

пов’язані з розширенням вибірки, виконання 

додаткових процедур 

Можливість дисциплінарних стягнень з 

боку регуляторів, судових позовів з боку 

користувачів 

Можливі фінансові втрати аудитора; 

втрата іміджу аудиторської фірми 

,  

Збільшення трудовитрат, збільшення 

собівартості, зниження рентабельності. 

 Не досягнення основних цілей аудиту. Втрата 

іміджу в очах клієнта, можлива втрата клієнта 
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основні характеристики завдань, побудовано інформаційну модель виконання 

завдань з надання впевненості, досліджено основні відмінності між завданнями з 

достатньої та обмеженої впевненості. Визначено інформаційні ризики для 

користувачів аудиторських звітів щодо таких завдань.  

2. Якість виконання завдань з аудиту напряму залежить від сформованих 

професійних суджень на кожному етапі виконання завдання з аудиту. З метою 

кращого розуміння характеру таких суджень, установлено взаємозв’язок між цілями, 

діями та судженнями аудитора в процесі виконання завдання. Обґрунтовано роль 

розуміння бізнесу клієнта в процесі аудиту. Розглянуто процес планування в 

контексті МСА та окреслено завдання аудитора, рішення яких потребує застосування 

професійного судження..  

3. Більшість професійних суджень аудитора класифікуються як локальні 

судження, але всі вони є важливими при формуванні результативного судження – 

судження щодо форми думки аудитора. З метою вирішення практичних питань 

формування обґрунтованої аудиторської думки, сформовано перелік предметів, 

відносно яких аудитор повинен зробити локальні судження та запропоновано рівні 

формування думки щодо фінансового стану суб’єкта господарювання Розроблено 

схеми та алгоритми оцінки впливу окремих локальних суджень на вибір форми думки 

аудитора.  

4. З метою формування процедурного забезпечення отримання прийнятних 

аудиторських доказів у частині дотримання управлінським персоналом базових 

принципів при підготовці фінансової звітності за МФЗ, розглянуто перелік критеріїв 

оцінки фінансової звітності підготовленої за МСФЗ та проаналізовано базові 

принципи та якісні характеристики, які виставляються до такої звітності. 

5. Визначено предметні області дослідження тверджень управлінського 

персоналу в частині дотримання базових принципів обліку за методом нарахування 

та безперервності діяльності. Пріоритетні питання досліджень, які впливають на 

судження аудитора, охоплюють: сутність господарських операцій, їх правове 

підґрунтя та документальне забезпечення; відображення в облікових регістрах та 

фінансовій звітності; суттєві питання, що привертають увагу аудитора при 
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дослідженні господарського факту; чи містить оцінка управлінського персоналу всю 

доречну інформацію стосовно безперервності діяльності, яка стала відомою аудитору 

у процесі аудиту та впливає на судження аудитора. Запропоноване процедурне 

забезпечення щодо предметів дослідження включає зміст процедур, мету, 

послідовність дій аудитора та приклади проміжних висновків аудитора.  

6. У дослідженні розглянуто модель оцінки аудиторського ризику у процесі 

виконання завдання з аудиту та окреслено три основні завдання, для вирішення яких 

може використовуватися дана модель Вітчизняні та зарубіжні вчені виходять з 

аксіоматичного твердження про те, що єдиним детермінантом, впливаючи на який 

аудитор може впливати на величину загального аудиторського ризику, є ризик 

невиявлення. Запропоновано аудиторські процедури оцінки ризику невиявлення у 

процесі виконання завдання з аудиту. 

7. Методика реагування аудитора на дії ризику невиявлення полягає у визначенні 

та вивченні факторів з метою доведення до мінімуму ймовірності пропуску 

аудитором суттєвих помилок в фінансовій звітності суб’єкта господарювання. 

Запропоновано алгоритм впливу аудитора на наслідки дії ризику невиявлення, з 

метою утримання аудиторського ризику на прийнятному рівні. Сформовано перелік 

факторів, які впливають на ризик невиявлення та заходи нейтралізації такого впливу. 

Розглянуто наслідки для аудитора у разі не коректної оцінки ризику невиявлення.  

  

Перелік літературних джерел, які використовувались у розділі III при 

дослідженні шляхів удосконалення прикладних аспектів формування доказовості 

професійного судження в аудиті, відповідно до поданого списку використаних 

джерел [2, 7, 8, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 75, 

76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 89, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 114, 115, 

124, 128, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 154, 156, 160, 162, 164, 165, 166, 

170]. 

Результати дослідження опубліковані у [89, 91, 92]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення 

наукового завдання, яке полягає в розробці організаційно-методичних засад та 

практичних рекомендацій щодо забезпечення доказовості професійного судження в 

аудиті в частині обґрунтування форми аудиторської думки у звіті незалежного 

аудитора. Отримані науково-практичні результати дослідження підтверджують 

досягнення поставленої мети та обґрунтовані висновками, найголовніші з яких такі: 

1. Недостатність визначення у законодавчих та нормативних актах, що 

регулюють аудиторську діяльність, основних понятійних категорій, на яких базується 

методика аудиту фінансової звітності, зокрема таких як: «аудит», «думка аудитора», 

«професійне судження аудитора», значно ускладнює застосування теорії у практиці 

аудиту, спричиняє ризики висловлення аудитором необґрунтованої думки щодо 

аудійованої фінансової звітності, а також знижує інформативність звіту незалежного 

аудитора для його користувачів. З метою поглиблення наукового забезпечення 

аудиторської практики та зменшення інформаційного ризику користувачів звіту 

незалежного аудитора запропоновано авторське розширення змістовного наповнення 

зазначених понять. 

2. Метою виконання завдання з аудиту є підвищення рівня довіри певних 

користувачів до фінансової звітності, яка була об’єктом аудиту. Рівень довіри 

визначається через висловлення обґрунтованої аудиторської думки у звіті 

незалежного аудитора, яка є узагальненням сформованих локальних суджень у 

процесі виконання завдання. З урахуванням критеріїв досягнення обґрунтованої 

впевненості щодо відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих викривлень 

унаслідок шахрайства або помилки, розроблено концептуальну модель узагальнення 

локальних суджень у процесі виконання завдання з метою формування думки 

аудитора щодо фінансової звітності. Ключовими елементами моделі є: визначення 

концепції; мета, яка передбачає орієнтацію на користувачів фінансової звітності; 

методичне забезпечення процесу виконання завдання з аудиту; практичне 

забезпечення, висновки аудитора щодо суттєвих аспектів фінансової звітності; 

формування думки аудитора.  
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3. Вдосконалення професійних компетенцій є одним із видів діяльності аудитора, 

як науковця, який постійно обробляє інформацію, отриману з різних джерел, для того, 

щоб потім перетворювати її у знання. Дослідження еволюції пізнання та процесу 

отримання знань дозволили встановити взаємозв’язок між розвитком наукового 

пізнання та пізнанням у процесі виконання завдання з аудиту. Визначено критерії 

оцінки істинності отриманих знань та доцільність застосування цих критеріїв у 

процесі формування аудиторських доказів. Обґрунтовано, що саме результатами 

наукового пізнання визначається його роль у процесі виконання завдання з аудиту, 

яка полягає у підвищенні професійних компетенцій та формуванні професійного 

судження аудитора. 

4. Концептуальна основа якості аудиту, передбачає, що якість аудиту може 

забезпечити лише команда із завдання, яка володіє професійними здібностями та 

компетенціями. Встановлення взаємозв’язку між теорією, практикою та особистими 

когнітивними здібностями аудитора у процесі формування професійного судження, 

визначення основних характеристик командного пізнання та доцільності його 

застосування у процесі виконання завдання з аудиту забезпечили передумови 

удосконалення комунікативної моделі взаємодії членів команди із завдання. 

Запропонована комунікативна модель відрізняється від існуючих домінуючим 

аспектом – спрямованістю на формування обґрунтованої думки аудитора щодо 

фінансової звітності та удосконалення стандартизованих робочих документів 

аудитора. 

5. Відсутність у законодавчих та нормативних актах, які регулюють аудиторську 

діяльність в Україні, завершених правових механізмів організації процесу аудиту 

спричиняє ризик вибору аудитором неефективної методики виконання завдання. Із 

метою усунення зазначеного недоліку в досліджені розроблено авторський підхід до 

організації процесу виконання завдання з аудиту шляхом запропонованої 

класифікації прийомів аудиту та алгоритму їх застосування у процесі збору 

аудиторських доказів. Виокремлення ролі прийомів та аудиторських процедур у 

процесі виконання завдання забезпечило підстави для побудови організаційної моделі 
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виконання завдання з аудиту, яка включає мету, основні елементи методики та 

організаційні аспекти виконання завдання з аудиту.  

6. Інформація в аудиті – це інформація, яку використовує аудитор для отримання 

аудиторських доказів. Для підвищення ефективності збору та рівня якості 

опрацювання інформації з метою формування аудиторських доказів уточнено перелік 

джерел їх отримання, проведено систематизацію інформаційного забезпечення з 

урахуванням етапів виконання завдання: узгодження умов завдання та планування 

виконання завдання; виконання перевірки по сутті; завершення аудиту та підготовка 

звіту. Запропоновано логічну схему формування думки аудитора в розрізі 

послідовного аналізу інформаційних потоків на кожному з зазначених етапів. 

7. Із метою комплексного підходу до оцінки інформаційного забезпечення в 

аудиті у дисертації сформовано перелік умов, дотримання яких уможливлює 

формування доказовості професійного судження аудитора, та запропоновано методику 

такого оцінювання, яка представлена: алгоритмом оцінки достатності сформованих 

аудиторських доказів; інформаційно-організаційною моделлю доказовості 

професійного судження у процесі формування думки аудитора та форматом 

внутрішньофірмового стандарту «Оцінка сформованих аудиторських доказів у 

процесі виконання завдання з аудиту фінансової звітності», який включає робочі 

документи аудитора, теоретичні, організаційні аспекти і методичні рекомендації з 

оцінки доречності, достатності та прийнятності сформованих аудиторських доказів у 

процесі виконання завдання з аудиту фінансової звітності.  

 8. З метою удосконалення організаційного забезпечення доказовості 

професійного судження в аудиті встановлено взаємозв’язок між цілями, діями та 

судженнями аудитора на етапах узгодження умов із завдання, планування аудиту, 

виконання перевірки по сутті, завершення аудиту та підготовка звіту, уточнено 

предмети дослідження, які потребують формування локальних суджень аудитора. 

Для забезпечення доказовості професійного судження в частині обґрунтування 

сформульованої думки у звіті незалежного аудитора розроблено схеми та алгоритми 

оцінки впливу окремих локальних суджень на вибір форми думки аудитора у процесі 

виконання завдання з аудиту. 
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9. Одним із завдань аудитора є отримати обґрунтовану впевненість в тому, що 

фінансова звітність, яка підготовлена управлінським персоналом, відповідає 

принципам та якісним характеристикам, що виставляються до такої звітності 

застосовною концептуальною основою. З метою формування процедурного 

забезпечення доказовості професійного судження аудитора у частині дотримання 

управлінським персоналом базових принципів та якісних характеристик при 

складанні фінансової звітності за МСФЗ визначено предметні області дослідження 

тверджень управлінського персоналу у частині дотримання базових принципів обліку 

за методом нарахування та безперервності діяльності. Визначені предметні області 

охоплюють питання, які впливають на формування думки аудитора, зокрема: сутність 

господарських операцій; їх правове підґрунтя та документальне забезпечення; 

відображення в облікових регістрах та фінансовій звітності; суттєві питання, що 

привертають увагу аудитора при дослідженні господарського факта  

10. Аудиторський ризик являє собою одну з найскладніших категорій аудиту, 

коректність визначення якого, в аудиторській практиці, встановлює можливість 

формування професійного судження аудитора про достовірність перевіреної 

фінансової звітності. Ризик невиявлення як складова аудиторського ризику визнано 

таким, що справляє найсуттєвіший вплив на величину останнього. З метою, 

удосконалення методики реагування аудитора на наслідки дії ризику невиявлення 

визначено зміст процедур його оцінки, їх характер, мету та послідовність виконання, 

запропоновано алгоритм впливу аудитора на наслідки дії такого ризику, розглянуто 

перелік факторів, які впливають на його величину та заходи нейтралізації цього 

впливу.  
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Додаток А 

Порівняльний аналіз структури аудиторського звіту у МСА 700, МСА 700 

(переглянутого) та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» 

Таблиця А.1 

Порівняльний аналіз структури і змісту звіту незалежного аудитора у МСА 700 у 

редакції 2014 року , МСА 700 редакції 2015, 2016- 2017 років та ЗУ «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

№ 

з/п 

Структура 

звіту МСА 700 у 

редакції 2014 

року 

Структура звіту та змісту звіту за МСА 700 

(переглянутого) у редакції 2015, 2016-2017 

років 

Структура звіту та зміст звіту 

відповідно до ст.14 ЗУ «Про аудит 

фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 

1 2 3 4 5 

1 Заголовок 
Назва 

звіту 

Обов’язково зазначити ,що це звіт 

незалежного аудитора 

Аудиторський звіт 

2 Адресат Адресат 
Адресувати відповідно до обставин 

завдання. 

- 

3 
Висловлення 

думки 
Думка  

Зазначається суб’єкт 

господарювання , фінансова 

звітність якого підлягала аудиту, 

вказувати назву кожного 

фінансового звіту, посилання на 

примітки до Ф.З. та стислий 

виклад облікових політик, 

вказувати дату або період за який 

складена Ф.З. 

Повне найменування юридичної 

особи; склад фінансової звітності 

або консолідованої фінансової 

звітності, звітний період та дата, 

на яку вона складена; також 

зазначається , відповідно до яких 

стандартів складено фінансову 

звітність або консолідовану 

звітність (МСФЗ або П(С)БО, інших 

правил)  

4 
Вступний 

параграф 

Основа 

для 

думки 

Зазначається: що аудит проведено 

відповідно до МСА, посилання на 

розділ, який містить 

відповідальність аудитора, 

зазначається, що аудитор є 

незалежним від суб’єкта 

господарювання та дотримання 

ним етичних вимог , стверджує про 

отримання достатніх та 

прийнятних аудиторських доказів 

для висловлення думки. 

Твердження про застосування МСА; 

чітко висловлена думка аудитора 

немодифікована або 

модифікована(думка із 

застереженням, негативна або 

відмова від висловлення думки), про 

те, чи розкриває фінансова звітність 

в усіх суттєвих аспектах достовірно 

та об’єктивно фінансову 

інформацію згідно з міжнародними 

стандартами фінансової звітності 

або національними (стандартами) 

бухгалтерського обліку та відповідає 

вимогам законодавства. 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

4 

   Пояснювальний параграф Окремі 

питання, на які суб’єкт 

аудиторської діяльності вважає за 

доцільне звернути увагу, але які не 

вплинули а висловлену думку 

аудитора 

5 

Не передбачено Безперервність 

діяльності 

Там де це застосовно, 

аудитор повинен звітувати 

відповідно до вимог МСА 570 

(переглянутого) 

Суттєву невизначеність, яка може 

ставити під сумнів здатність 

продовження діяльності юридичної 

особи, фінансова звітність якої 

перевіряється, на безперервній 

основі у разі наявності такої 

невизначеності.  

6 

Не передбачено Ключові 

питання аудиту 

Питання , які за професійним 

судженням аудитора є 

найбільш значимими для 

аудиту фінансової звітності 

. Форма і зміст такого 

повідомлення гуртуються на 

професійному судженні 

аудитора. .МСА 701 

Окремі питання, на які суб’єкт 

аудиторської діяльності вважає за 

доцільне звернути увагу, але які не 

вплинули на висловлену думку 

аудитора  

7 

Не передбачено Інша інформація   Інформація, що не є 

фінансовою звітністю та 

звітом аудитора щодо неї, 

але включається до річного 

звіту МСА 720 

(переглянутий) 

Про узгодженість звіту про 

управління (консолідованого звіту 

про управління), який складається 

відповідно до законодавства, з 

фінансовою (консолідованою) 

звітністю за звітний період; про 

наявність суттєвих викривлень у 

звіті про управління та їх 

характеру. 

8 

Відповідальність 

управлінського 

персоналу за 

фінансову 

звітність 

Відповідальність 

управлінського 

персоналу за 

фінансову 

звітність 

За складання Ф.З та за таку 

систему внутрішнього 

контролю, яка забезпечує 

складання Ф.З., що не 

містить суттєвих 

викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки, а 

також доречності 

припущення про 

безперервність діяльності та 

за належне розкриття 

інформації з цього питання 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

9 

Відповідальність 

аудитора 

Відповідальність 

аудитора за 

аудит фінансової 

звітності 

Цей розділ повинен містити цілі 

аудитора, відповідальність за 

отримання обґрунтованої 

впевненості, що Ф.З не містить 

суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства або помилки, за 

складання звіту аудитора, з 

висловленням думки аудитора, 

вказувати, що викривлення можуть 

бути внаслідок шахрайства або 

помилки та пояснювати чи 

вважаються вони суттєвими, 

містити визначення чи опис 

суттєвості, вказувати ,що аудитор , 

на протязі усього завдання, 

використовує професійне судження 

та дотримується професійного 

скептицизму, а також несе 

відповідальність за ідентифікацію та 

оцінку ризиків суттєвого викривлення, 

виконання аудиторських процедур у 

відповідь на оцінені ризики, 

отримання достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів для висловлення 

думки, оцінювання прийнятності 

облікових політик, обґрунтованості 

облікових оцінок, відповідності 

розкритті інформації управлінським 

персоналом, дійти висновку щодо 

прийнятності застосування 

управлінським персоналом 

припущення про безперервність 

діяльності,. та розкриття такої 

інформації , а також вказувати про 

повідомлення найвищого 

управлінського персоналу з питань 

значних аудиторських результатів, 

виявлені під час аудиту. 

 

10 
Підпис аудитора Підпис аудитора  Дата та підпис ключового 

партнера від імені 

аудиторської фірми 

11 

Адреса аудитора Адреса аудитора  Основні відомості про 

суб’єкта аудиторської 

діяльності, що провів 

аудит (повне найменування, 

місцезнаходження, 

інформація про включення 

до Реєстру) 

12 

Дата 

аудиторського 

звіту 

Дата звіту 

аудитора 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

13 

Розділ «Звіт 

щодо інших 

законодавчих та 

нормативних 

вимог» 

Розділ «Звіт 

щодо інших 

законодавчих та 

нормативних 

вимог» 

Даний розділ звіту повинен йти після 

розділу під заголовком « Звіт щодо 

аудиту фінансової звітності» 

Додаткова інформація, у 

разі проведення аудиту 

підприємств, що 

становлять суспільний 

інтерес. 

Джерело: узагальнено автором на основі [98, 99, 101] 
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Додаток Б 

Основні вимоги до професійного судження аудитора в контексті МСА 200 

 

Таблиця Б.1 

Основні вимоги до професійного судження аудитора в контексті МСА 200 

Вимога Зміст Пункти МСА 

1 2 3 

Застосування Аудитор повинен застосовувати професійне судження під час 

планування та виконання аудиту фінансової звітності 

П.16 

Суттєвість Професійне судження є суттєвим для належного проведення 

аудиту 

А23 

Компетентність Характерною ознакою професійного судження є професійна 

підготовка, знання та досвід, які сприяють формуванню 

компетентності, необхідної для одержання обґрунтованих 

суджень.  

А24 

Обізнаність Здійснення професійного судження у будь – якому конкретному 

випадку ґрунтується на фактах та обставинах , які відомі аудитору 

конкретному випадку. 

А25 

Консультування Консультування зі складних або суперечливих питань протягом 

аудиту допомагають здійснювати компетентні й обґрунтовані 

судження 

А25 

Оцінка судження Професійне судження можна оцінити чи є воно прийнятним з 

огляду на факти та обставини, відомі аудитору до дати 

аудиторського звіту, та чи не суперечить воно їм 

А26 

Документування Професійне судження потрібно здійснювати протягом усього 

аудиту. Його також потрібно належно документувати 

А27 

Обмеження 

використання 

судження 

Професійне судження не слід використовувати як обґрунтування 

рішень, які в інший спосіб не підтверджуються фактами й 

обставинами завдання або достатніми та прийнятними 

аудиторськими доказами 

А27 

Джерело: узагальнено автором на основі [101]. 
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Додаток В 

Елементи наукового пізнання та їх характерні особливості 

 

Таблиця В.1 

Елементи наукового пізнання та їх характерні особливості  

Форма наукового 

пізнання 
Характерні особливості 

1 2 

Ідея Логічна форма відображення певних зв’язків, котрі спрямовані на їх 

практичне втілення: підсумовує досвід попереднього процесу пізнання; 

синтезує знання у цілісну систему; виконує роль активних евристичних 

принципів; спрямовує пошук нових шляхів вирішення проблем. Тобто, 

поєднує у собі реальну дійсність, суб’єктивну мету, а також бажання її 

реалізувати. 

Проблема Є єдністю двох змістовних елементів: знання про незнання і 

можливість передбачення наукового пізнання; засобом переходу від 

невідомого до відомого, від незнання до знання, від неповного до 

повного знання. 

Гіпотеза Засіб за допомогою якого формується один з можливих варіантів 

вирішення проблеми, істинність якої ще не встановлена і не 

доведена. Повинна пояснювати коло явищ для аналізу яких вона 

визивається; бути простою, зрозумілою і логічною; розрахованою на 

можливість практичного підтвердження 

Концепція Засіб наукового пізнання, який є способом розуміння, пояснення, 

тлумачення основної ідеї. 

Теорія Змістовна система знань, котра об’єдную деяку сукупність явищ та 

процесів на відміну від гіпотези. 

Джерело: узагальнено автором на основі [46, 119] 
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Додаток Г 

Когнітивні функції людини та їх особливості 

Таблиця Г.1 

Когнітивні функції людини та їх особливості 

№ 

з/п 

Види 

когнітивних 

функцій 

людини 

Особливості когнітивних функцій людини 

1 2 3 

1 Сприйняття 

Когнітивне сприйняття дозволяє людині організувати та розуміти світ 

через стимули, які вона отримує від різних почуттів, таких як зір, слух, 

смак, нюх і доторкання. В той час, як більшість людей знайомі з спільними 

почуттями, є й інші, менш відомі почуття, такі як пропіоцепція (стимули, 

які беззаперечно сприймають посаду людини в просторі і оцінюють її 

просторову орієнтацію) і взаємопроникнення (що є наслідком наших 

органів в нашому тілі, те, що дозволяє людині знати, коли вона голодна 

або спрагла). Як тільки стимули приймаються, мозок людини об'єднує всю 

інформацію, створюючи нову пам'ять. 

2 Увага Це когнітивний процес, який дозволяє людині зосередитися на стимулах 

або активності, щоб більш уважно його обробляти. Увага - 

фундаментальна когнітивна функція для розвитку повсякденних ситуацій, 

і вона використовується в більшості задач, які людина виконує з дня на 

день. Фактично, вона вважається механізмом, який контролює та регулює 

іншу частину когнітивних процесів: від уявлення (ми повинні приділяти 

увагу тому, щоб звернути увагу на стимули, які не доходять до наших 

почуттів) до навчання та складних суджень. 

3 Пам’ять Це когнітивна функція, яка дозволяє людині кодувати, зберігати і 

відновлювати інформацію з минулого. Пам'ять - це основний процес 

навчання, оскільки це дозволяє людині створити відчуття ідентичності. 

Існує багато типів пам'яті, таких як короткострокова пам'ять, яка дозволяє 

зберігати інформацію на короткий період часу (згадати номер телефону, 

поки ми не зможемо записати його на папері), і довготривалу пам'ять, коли 

отриману інформацію людина зберігає протягом тривалого періоду часу. 

Довгострокова пам'ять може бути розбита на більш дрібні групи: 

декларативну пам'ять і процедурну пам'ять. Декларативна пам'ять 

складається з знань, отриманих за допомогою мови та освіти (наприклад, 

знання того, що друга світова війна закінчилася в 1945 році), а також 

знання, отримані в результаті особистого досвіду (пам'ятаю, що моя перша 

вчителька вчила мене, як правильно писати). Процедурна пам'ять 

відноситься до навчання (навчання тому, як водити машину або їздити на 

велосипеді). Інші типи пам'яті - це слухова пам'ять, контекстна пам'ять, 

іменування та розпізнавання. 
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Продовження таблиці Г.1 

1 2 3 

4 Мислення  Мислення має фундаментальне значення для всіх когнітивних процесів. 

Це дозволяє людині інтегрувати всю отриману інформацію та 

встановлювати зв'язок між подіями та знаннями. Для цього вона 

використовує мову, синтез та вирішення проблем через виконавчі функції. 

5 Мова Мова - це здатність виражати свої думки і почуття безпосередньо через 

озвучене слово. Це інструмент, який людина використовує для зв'язку, 

організації та передачі інформації, яку вона має про себе і про світ. Мова 

і мислення розвиваються разом і тісно пов'язані та впливають один на 

одне. 

6 Навчання Навчання - це когнітивний процес, який людина використовує для 

включення нової інформації в попередні знання. Навчання включає в себе 

такі різноманітні речі, як поведінка або навички, такі як чищення зубів або 

навчання, а також знання, які вона отримує завдяки соціалізації. Піаже і 

інші автори говорили про когнітивне навчання, як про процес введення 

інформації в когнітивну систему та її зміна. 

7 Виконавчі 

функції 

Здібності, які забезпечують цільову поведінку, наприклад, здатність 

планувати і досягати цілі, включають: 

- гнучкість - можливість швидкого переключення на відповідний режим 

роботи; 

- теорія розуму- розуміння внутрішнього світу інших людей, їх плани, їх 

симпатії та антипатії; 

- очікування - прогнозування, основане на розпізнанні образів; 

- вирішення проблем - визначення проблеми в правильному напрямку, а 

потім генерація рішень і вибір правильного; 

- прийняття рішень - здатність приймати рішення на основі вирішення 

проблем, неповної інформації та емоцій (наших та інших); 

- робоча пам'ять - можливість утримання та обробки інформації "в 

режимі онлайн" в режимі реального часу; 

- емоціональна саморегуляція- здатність ідентифікувати та управляти 

своїми емоціями для хорошої роботи; 

- секвенировання - здатність розбивати складні дії на керовані одиниці і 

визначити їх пріоритетність у правильному порядку; 

- інгібіровання - здатність протистояти відволіканню уваги та внутрішнім 

примусам.  

Джерело: узагальнено автором на основі [177, 185].  
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Додаток Д 

Напрями використання загальнонаукових методів в процесі виконання 

завдання з аудиту 

Таблиця Д.1. 

Напрями використання загальнонаукових методів в процесі виконання завдання з 

аудиту 

Елементи 

мислення 
Суть мислення Застосовується аудитором: 

1 2 3 
Аналіз Розчленування предметів і 

явищ у свідомості, 

виокремлення в них їх 

частин, аспектів, елементів, 

ознак і властивостей 

У процесі розчленування об'єктів дослідження 

виявляють взаємозв'язки між показниками, вивчають 

причини, обумовлені їх зміною, визначають вплив 

окремих факторів на зміну показників господарської 

діяльності суб'єкта аудиту  

Синтез Уявна операція об´єднання 

окремих частин, аспектів, 

елементів, ознак і 

властивостей об´єктів у 

єдине, якісно нове ціле 

Методи індукції і синтезу в більшій мірі 

використовуються в бухгалтерському обліку, ніж в 

аудиті. Проте використання методу індукції є 

важливим при попередній оцінці й аналізі діяльності 

підприємства. Цей метод дозволяє з самого початку 

зосередити увагу на окремих явищах і фактах, на 

вузьких місцях бізнесу клієнта . 

Порівняння Це встановлення подібностей 

і відмінностей між 

предметами та явищами. 

Порівняння дозволяє виявити ознаки і властивості 

одних об'єктів аудиту і поширити їх на інші 

(відповідність облікової політики, застосовній 

концептуальній основі) 

Абстрагування Це уявне відокремлення 

одних ознак і властивостей 

предметів та явищ від інших 

їхніх рис і від самих 

предметів (явищ), яким вони 

властиві. 

Вдумливе відволікання уваги в процесі пізнання від 

часткових і несуттєвих сторін явищ, які 

розглядаються, з метою зосередження на загальних, 

основних і суттєвих його рисах (за даними перевірки 

стану збереження матеріальних цінностей на окремих 

складах, абстрагуючись, роблять висновки щодо 

складського обліку в цілому).  

Узагальнення Виявляється в уявному 

об´єднанні предметів, явищ у 

групи за істотними ознаками, 

виокремленими в процесі 

абстрагування. 

Узагальнення результатів аудиту: документування 

результатів виконаних аудиторських процедур, 

групування отриманих аудиторських доказів, 

недоліків, оцінка суттєвості недоліків, 

систематизоване групування проміжних висновків для 

обрання форми думки в звіті аудитора. 

Класифікація Це групування об´єктів 

за видами, родовими та 

іншими ознаками. 

Класифікація дозволяє передбачити існування 

невідомих раніше об'єктів або відкрити нові зв'язки і 

залежність між уже відомими об'єктами. 
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Продовження таблиці Д.1. 

1 2 3 
Систематизація Це упорядкування знань на 

підставі гранично широких 

спільних ознак груп 

об´єктів. 

 

Оцінка поведінки об'єктів як системи з усіма 

факторами, що впливають на його функціонування. У 

практиці аудиту системний аналіз передбачає 

використання способів, прийомів та процедур 

отримання доказів кількісної оцінки предметів 

аудиту; аналізу систем для дослідження об'єктів в 

умовах невизначеності. 

Конкретизація Метод дослідження об’єктів 

у всій різнобічності, у 

якісній багатогранності 

значень реального існування 

Дослідження предметів аудиту за певними 

конкретними умовами існування та їх історичного 

розвитку, виявлення недоцільних витрат за місцями  

їх утворення.  

Формалізація  Процес побудови 

інформаційних моделей за 

допомогою формальних 

мов. 

В практиці аудиту застосовується  при проведенні 

економічного аналізу, при спеціальних 

розрахункахабо ж при описі процедур отримання 

будь- якого показника. 

Індукція Метод дослідження, при 

якому загальний висновок 

про ознаки безлічі елементів 

об’єкта  складають на 

основі вивчення не усіх 

ознак, а лише частини, 

тобто способом формування 

висновків  від окремого до 

загального 

 У  процесі виконання завдання з аудиту 

застосовується  під час вивчення  бізнесу 

суб’єкта господарювання, на етапі планування, 

дослідження та узагальнення результатів аудиту. 

Дедукція Метод дослідження стану 

об’єкта в цілому, а потім 

його складових елементів, 

тото висновки від 

загального до окремого. 

У  процесі виконання завдання з аудиту на етапах 

планування та виконання завдання. 

 

 Джерело: узагальнено автором на основі [9, 10, 128]. 

  



263 
 

  

Додаток Е 

Систематизація інформаційного забезпечення у розрізі етапів аудиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.1. Інформаційне забезпечення на етапах: узгодження умов завдання з 

аудиту та  планування виконання завдання. Джерело: розроблено автором 

 

Результати 

попереднього огляду 

Документи перевірок 

зовнішніх служб 

контролю 

Акти перевірок контролюючих органів, Звіт незалежного аудитора за 

попередній період 

Документи перевірок 

внутрішніх 

контролюючих служб 

Внутрішні документи 

аудиторської фірми 

   Законодавчі та нормативні акти, що регулюють фінансово – 

господарську діяльність суб’єкта господарювання. 

              та господарюванняв укр 

Статут, установчі документи, протоколи зборів учасників, свідоцтва, 

довідки, ліцензії та інші правові документи суб’єкта господарювання. 

Законодавчі та 

нормативні документи 

Засновницькі та 

реєстраційні 

документи 

Облікова політика, договори про матеріальну відповідальність, посадові 
інструкції, внутрішні положення, колективний договір та інші. 

Форми фінансової звітності, програмне забезпечення, регістри 

бухгалтерського обліку. 

Документи служби внутрішнього контролю, ревізійної комісії 

Фінансова звітність та 

бухгалтерський облік 

Інформаційне забезпечення у розрізі етапів аудиту 

 Результати огляду виробничих та офісних приміщень, спостережень за 

виробничим процесом, співбесід та переговорів з управлінським 

персоналом, головним бухгалтером та іншими працівниками 

Організаційно- 

управлінські 

документи 

ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», МСА: 

200,210,220,230,240, 250,260, 265,300,315, 320,330,МСКЯ1, Рішення, 

Положення АПУ, ОСНАД  інші  нормативні документи , що 

регулюють аудиторську діяльність 

Положення контролю якості аудиторської фірми, внутрішні 

нормативно – довідкові документи, аудиторські файли та інші 

внутрішні документи аудиторської фірми.  

Законодавчі та 

нормативні документи, 

які регулюють 

аудиторську діяльність 
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Інформація про галузь, загальноекономічні фактори, офіційна 

статистика, публікації які мають відношення до суб’єкта 

господарювання . 

Засоби масової 

інформації 
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Рис. Е. 2. Інформаційне забезпечення на етапі виконання завдання Джерело: 

розроблено автором 

ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», МСА:200,  

220, 230, 240, 250, 260, 500, 501, 505,510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 

600, 610, 620, МСКЯ1, Рішення, Положення ОСНАД, АПУ, інші документи,  

що регулюють аудиторську діяльність 

 

Законодавчі та норм 

тивні документи , які 

регулюють аудитор 

ську діяльність 

Звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про сукупний дохід, звіт про власний 

капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансової звітності, звіт 

з управління, річний звіт емітента цінних паперів, річна звітність фінансових 

установ. 

Дані програмного забезпечення бухгалтерського обліку, обігово- сальдові 

відомості, аналізи рахунків бухгалтерського обліку, відомості по 

рахунках та інші регістри. 

Договори, контракти, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти на 

списання, рахунки, акти звірок з контрагентами, дані інвентаризації 

активів та зобов’язань, платіжні документи, касові документи, та інші 

документи, які є підставою для проведення операцій. 

Накази керівника, протоколи засідань вищого управлінського персоналу, 

штатний розпис, контракти з працівниками та інші. 

Регістри 

бухгалтерського 

обліку 

Первинні документи 

Організаційно –управ 

лінські документи 

 Норми та нормативи використання матеріальних трудових та фінансових 

ресурсів, цільових втрат, планові калькуляції,, положення про 

ціноутворення, про оплату праці, ставки податків та інші. 

Фінансова звітність 

та річні звіти 

Нормативно- 

довідкові документи 

замовника 

Довідки, листи, відповіді на запити стосовно зовнішніх підтверджеь, 

інформація отримана із ЗМІ, інтернет. 

Положення контролю якості аудиторської фірми, нормативно- 

довідкове забезпечення процедур аудиту , аудиторські файли та інші 

внутрішні документи аудиторської фірми.  

Інформація від третіх 

осіб  

Внутрішні документи 

аудиторської фірми 

Письмові пояснення управлінського персоналу, відповіді на запити, 

інтерв’ю, спостереження, довідки та інші . 
Інформація отримана 

від управлінського пер 

соналу та працівників 
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Інформаційне забезпечення у розрізі етапів аудиту 
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Рис. Е. 3. Інформаційне забезпечення на етапі завершення виконання завдання з 

аудиту та підготовка звіту незалежного аудитора. Джерело: розроблено автором 

 

  

Положення Аудиторської палати України, Органів суспільного 

нагляду, Національного банку України, Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Записи виконаних аудиторських процедур , отриманих аудиторських 

доказів та висновків, яких дійшов аудитор, . 

Робочі документи виконаних процедур та звіти експерта, результати 

обговорення звіту експерта з управлінським персоналом. 

Положення контролю якості аудиторської фірми, нормативно- 

довідкове забезпечення процедур аудиту , оцінка викривлень , 

виявлених під час аудиту. 

 

Аудиторська 

документація 

Результати та 

висновки експерта 

Внутрішні документи 

аудиторської фірми  

 Письмові запевнення управлінського персоналу, відповідь 

управлінського персоналу щодо виправлення виявлених 

викривлень, встановлених аудитором, внесення змін до фінансової 

звітності та надання нової фінансової звітності. 

Вимоги регуляторних 

органів 

Інформація отримана 

від замовника 

 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», МСА: 200,220, 260, 450, 580, 620, 700, 701, 705,706, 710, 

720, МСКЯ1, нормативні документи ОСНАД, АПУ. 

 Законодавчі та 

нормативні акти, які 

регулюють аудиторську 

діяльність   
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Додаток Ж 

Взаємозв’язок між достатністю отриманих доречних доказів для 

підтвердження та формою аудиторської думки. 

 

Таблиця Ж.1 

Взаємозв’язок між достатністю отриманих доречних доказів для підтвердження 

твердження та формою аудиторської думки. 

Твердження Критерії оцінки 

Тип модифікованої аудиторської думки 

Думка з 

застереженням 

Негативна 

думка 

Відмова від 

висловлення 

думки 

1 2 3 4 5 
Твердження щодо класів операцій та подій та 

розкриттівпротягом періоду аудиту 

   

Настання 
Відсутність в обліку первинних 

документів  
 + + 

Повнота 
Не відображення в обліку усіх операцій 

відповідно до елемента звітності 
+ +  

Точність 

Впровадження нового програмного 

забезпечення призвело до суттєвих 

помилок у сумах дебіторської та 

кредиторської заборгованостей  

  + 

Закриття 

періоду 

Наявність операцій, які мають 

відношення до звітного періоду, 

відображені в наступному, за звітним, 

періоді . 

+ +  

Класифікація 

Фінансові витрати, пов’язані зі 

створенням кваліфікаційного активу не 

капіталізовані, а включені до складу 

витрат періоду.  

+   

Подання 

Не розкрита інформація щодо елементів 

витрат включених до собівартості 

реалізованої продукції 

+   

Твердження щодо залишків рахунків та відповідних 

розкриттівна кінець періоду 

   

Існування 
За даними інвентаризації запасів 

встановлено невідповідність даним 

бухгалтерського обліку на звітну дату.  

+   

Права та 

зобов’язання 

Управлінський персонал не визнав та не 

нарахував резерв під виплати відпусток 

персоналу 

+   

Повнота Не всі операції відображені в обліку, які 

мають місце в елементі звітності. 
+ +  

Точність, 

оцінка та 

розподіл 

Розподіл загальновиробничих витрат 

проведено не у відповідності до 

встановленої бази розподілу. Суми 

пов’язані з такими операціями включені до 

елементів звітності не у відповідних 

сумах та не достовірно оцінені 

+ +  
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                                                                                                                                   Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 5 

Класифікація Неналежна класифікація фінансових 

інвестицій 
+   

Подання Двгострокові зобов’язання включено до 

складуі поточних зобов’язань 
+   

Джерело: розроблено автором 
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Додаток З 

 

 

Бланк аудиторської фірми 

               

 Затверджено: 

Директор ___________________________ 

Дата____________________________ 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ СТАНДАРТ АУДИТУ 

ОЦІНКА ОТРИМАНИХ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАННЯ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
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Вступ 

Сфера застосування  

1. Внутрішньофірмовий стандарт «Оцінка отриманих аудиторських доказів у 

процесі виконання завдання з аудиту фінансової звітності» (надалі ВФС) націлений 

на забезпечення доказовості сформованих аудитором проміжних висновків та 

судження аудитора щодо форми аудиторської думки у звіті незалежного аудитора.  

2. Даний ВФС містить методичні рекомендації оцінки доречності, достатності та 

прийнятності сформованих аудиторських доказів у процесі виконання завдання з 

аудиту фінансової звітності та аудиторську документацію.  

3. Даний ВФС розглядає відповідальність партнера із завдання за оцінку 

сформованих аудиторських доказів та заповнення аудиторської документації «Оцінка 

доречності, достатності та прийнятності сформованих аудиторських доказів у процесі 

дослідження тверджень управлінського персоналу». 

Цілями ВФС є – досягнення впевненості у тому, що сформовані аудиторські 

докази: 

- відповідають критерію доречності, прийнятності та достатності; 

- забезпечують доказовість сформованих проміжних висновків, яких дійшов 

аудитор у процесі виконання завдання (та/ або доцільності виконання додаткових 

процедур); 

- забезпечують обґрунтовану підставу для формування думки щодо фінансової 

звітності. 

Поняття, які використовуються у цьому ВФСА: 

а) доречність – це логічний зв'язок між метою процедури аудиту, а також із 

твердженням, що розглядається; 

б) достатність доказів –це сукупність свідчень, отриманих із надійних та 

достовірних джерел інформації, з урахуванням оціненого ризику суттєвого викривлення, 

які дають можливість аудитору переконатися в достовірності окремого твердження, та 

сформувати обґрунтовані локальні судження аудитора, які будуть слугувати основою для 

аудиторської думки щодо фінансової звітності; 
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в) прийнятність – якісна оцінка аудиторських доказів, яка характеризує 

доречність і надійність висновків, які лежать в основі сформованої думки аудитора 

про достовірність фінансової звітності; 

г) аудиторські докази – це інформація, яку використовує аудитор при формуванні 

висновків, на яких ґрунтується думка аудитора. У разі використання отриманої 

інформації в якості доказу, аудитор повинен провести оцінку достатньої точності та 

детальності інформації для досягнення мети аудиту, тобто провести оцінку 

інформації на відповідність критерію прийнятності. 

Оцінка аудиторських доказів 

1. Аудиторські докази є основою для обґрунтування думки аудитора у звіті 

незалежного аудитора. За своїм характером вони є такими, що дають результат у 

сукупності і отримуються внаслідок виконання аудиторських процедур у процесі 

виконання завдання з аудиту.  

2. Невідповідність аудиторських доказів чи сумніви щодо їхньої достовірності       

( МСА500, параграф 11) : 

а) аудиторські докази, отримані з одного джерела, суперечать доказам, 

отриманим з іншого джерела; 

б) існують сумніви щодо достовірності та надійності інформації, яка 

використовується в якості доказу. 

3. Обґрунтовану впевненість аудитор може отримати лише за умови, якщо було 

отримано якісні докази у достатньому обсязі для зменшення аудиторського ризику 

(ризику висловлення невідповідної думки аудитора у разі суттєвого викривлення 

фінансової звітності) до прийнятного рівня. 

4. Оцінка аудиторських доказів у процесі виконання завдання з аудиту 

проводиться за певними твердженнями і відповідними критеріями на  двох рівнях:  

І рівень – оцінка доречності отриманих доказів; 

ІІ рівень – оцінка достатності та прийнятності аудиторських доказів. 

4.1 Оцінка доречності аудиторських доказів 

4.1.1. Сформовані аудиторські докази повинні надавати аудитору змогу провести 

оцінку фінансової звітності за твердженнями управлінського персоналу і 
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відповідними критеріями. Отримані результати будуть слугувати базою для вибору 

форми аудиторської думки. Поняття «критерії тверджень», в даному випадку, 

виступає своєрідним виміром оцінки відповідності фінансової звітності суб’єкта 

господарювання попередньо встановленим нормам, правилам, показникам. Для 

інформаційного забезпечення оцінки сформованих аудиторських доказів за критерієм 

доречність, в додатку 1 «Аудиторська оцінка якісних аспектів елементів фінансової 

звітності» наведено узагальнення критеріїв за рівнями тверджень управлінського 

персоналу та елементами фінансової звітності.  

4.1.2. Оцінка доречності сформованих доказів здійснюється на протязі всього 

процесу виконання завдання, шляхом порівняння результатів аудиторських процедур 

з загальним планом та програмами аудиту, з виділеними передумовами достовірності 

фінансової звітності. Оцінка доказів проводиться в розрізі статей елементів 

фінансової звітності, з урахуванням критеріїв оцінки тверджень. Результати оцінки 

відображаються у робочих документах аудитора (РД) «Оцінка доречності, 

достатності та прийнятності сформованих аудиторських доказів у процесі 

дослідження тверджень управлінського персоналу», з використанням умовних 

позначень критеріїв тверджень. 

4.1.3. Аудитор, у відповідності до покладених на нього завдань, з урахуванням 

професійного судження, та на підставі своїх робочих документів, проводить оцінку 

доречності сформованих аудиторських доказів та заносить дані такої оцінки (умовні 

позначення) до РД «Оцінка доречності, достатності та прийнятності сформованих 

аудиторських доказів у процесі дослідження тверджень управлінського персоналу». 

У РД умовні позначення проставляються, лише у випадку отримання доречних 

доказів стосовно відповідного твердження, у відповідних графах «Оцінка доречності 

доказів по відношенню до рівня твердження з урахування критеріїв». Далі наведено 

перелік умовних позначень критеріїв тверджень: 

а) на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкритті на кінець 

періоду (звіт про фінансовий стан): 

І – існування; ПЗ – права та зобов’язання; П – повнота; ТОР – точність, оцінка 

та розподіл; К – класифікація; ПР -  подання та розкриття. 
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б) на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також повязаних 

розкриттів протягом періоду аудиту (звіт про прибутки та збитки, звіт про власний 

капітал, звіт про рух грошових коштів): 

Н - настання; Т - точність; П – повнота; ЗП – закриття періоду; К – класифікація; 

 ПР – подання ( розкриття); 

в) на рівні дотримання принципу обліку за методом нарахування (для фінансової 

звітності складеної за МСФЗ): 

ПР – періодичність; В – період визнання доходів; ВС- співвідношення витрат з 

досягнутим результатом; НР- витрати понесенні ; КоЗ – коригуючі записи; 

д) на рівні подання та розкриття інформації: 

НПіЗ – настання, права та зобов’язання; КЗ – класифікація та зрозумілість; ТО 

– точність та оцінка ; П – повнота. 

4.1.4. У процесі оцінки зібраної інформації та формування аудиторських доказів, 

існують випадки, коли один доказ може підтверджувати декілька тверджень, зокрема, 

отримання зовнішніх підтверджень від контрагентів суб’єкта господарювання, є 

доказом існування і вартісної оцінки дебіторської та кредиторської заборгованостей, 

а також – прав та зобов’язань. У такому випадку аудитор проставляє умовні 

позначення: І – існування; ТОР – точність, оцінка та розподіл; ПЗ – права та 

зобов’язання. Тобто, в даному випадку, один отриманий доказ є підтвердженням 

трьох тверджень. Достатня кількість  доказів зібраних аудитором по одному 

твердженню не може компенсувати недостатність доказів за іншим твердженням. За 

результатами такої оцінки, аудитор повинен переконатися, що сформовані 

аудиторські докази є доречними по відношенню до твердження, яке було предметом 

дослідження. 

4.1.5. Зібрані аудитором докази повинні відповідати поставленій меті, але їх 

може виявитися не достатньо, щоб підтвердити твердження, яке перевіряється. За 

таких обставин, аудитор повторно оцінює заплановані аудиторські процедури та, за 

необхідності, вносить зміни і доповнення до плану аудиту з метою виконання 

додаткових процедур. 
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4.1.6. Після проведеної оцінки доречності сформованих доказів, аудитор 

встановлює кількість сформованих аудиторських доказів на підтвердження рівня 

твердження та зазначає у відповідній графі «Оцінка достатності сформованих 

доказів». 

4.2. Оцінка достатності та прийнятності аудиторських доказів. 

4.2.1. Після визначення кількості сформованих доказів, аудитор повинен 

провести оцінку достатності та прийнятності сформованих аудиторських доказів. 

Зазначене переконання залежить від надійності джерел отримання інформації. З цією 

метою, докази, з урахуванням надійності джерел інформації, на підставі яких було 

сформовано аудиторські докази, поділено на високої надійності та низької надійності:  

✓ Високої надійності: отримані із внутрішніх джерел безпосередньо аудитором, 

за умови ефективних засобів внутрішнього контролю; отримані із зовнішніх джерел; 

документально підтверджені, існують на паперових, електронних носіях; 

представленні оригіналами документів.  

✓ Низької надійності: отримані із внутрішніх джерел при неефективності засобів 

внутрішнього контролю; отримані опосередковано, на основі логічних умовиводів; 

документально не підтверджені; представлені копіями документів. 

Для оцінки прийнятності (якості) аудиторських доказів використовувати бальне 

оцінювання якості доказів, а саме:  

- докази високої надійності – оцінюються, як «3»; 

- докази низької надійності – оцінюються, як «1». 

4.2.2. Оціночні значення, в розрізі кожного сформованого аудиторського доказу, 

проставляються у відповідні графі «Оцінка достатності сформованих доказів». 

4.2.3. На підставі оціночних значень, аудитор проводить розрахунок 

середньоарифметичної величини оцінки доказів. Якщо, середньоарифметична 

величина оцінки сформованих доказів > 2 – сформовано достатню кількість якісних 

доказів, якщо < 2 або = 2 - не достатня кількість (необхідне судження аудитора щодо 

доцільності додаткових аудиторських процедур, з урахуванням встановленого рівня 

суттєвості, як по відношенню до відповідної статті, так і загального рівня суттєвості). 

Так, наприклад, аудитором було сформовано 5 (п’ять) аудиторських доказів на 
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підтвердження тверджень стосовно статті звіту про фінансовий стан «основні 

засоби». Із яких, 4 (чотири) докази отримано із джерел високої надійності і 1 (один) 

доказ отриманий із джерел низької надійності (перегляд ліквідаційної вартості 

окремих об’єктів не належним чином оформлено документально, а саме, не зазначено 

підстави доцільності такого перегляду). Середньоарифметична величина оцінки 

доказів буде складати 2,6 ((3+3+3+3+1)/5)), що є > 2 та свідчить про достатню 

кількість сформованих прийнятних аудиторських доказів. 

При досліджені тверджень стосовно статті звіту про фінансові результати 

«Довгострокові фінансові інвестиції», сформовано 4 (чотири) докази, із яких 2 докази 

сформовані на підставі інформації отриманої із джерел високої надійності і 2 із 

низької надійності (балансову вартість фінансових інвестицій, що обліковуються за 

методом участі в капіталі, на дату балансу було зменшено на суму, яка є часткою 

інвестора в чистому збитку об’єкта інвестування за звітний період, на підставі 

фінансової звітності суб’єкта інвестування, яка не затверджена у відповідному 

порядку та без врахування результатів операцій між інвестором та об’єктом 

інвестування). Середньоарифметична величина оцінки доказів буде складати 2 

((3+1+3+1)/4)), що свідчить про недостатню кількість сформованих прийнятних 

аудиторських доказів та потребує судження аудитора щодо доцільності, з 

урахуванням рівня суттєвості, виконання додаткових процедур отримання 

прийнятних доказів для підтвердження тверджень щодо оцінки довгострокових 

фінансових інвестицій. 

5.Формування висновків щодо доречності, достатності та прийнятності 

сформованих аудиторських доказів. 

5.1.За результатами проведеної оцінки зібраних аудиторських доказів, аудитор 

повинен переконатися у відсутності або наявності суттєвих помилок і відхилень та 

отримати достатній рівень впевненості, з якою він може покладатися на отримані 

аудиторські докази і, за необхідності, прийняти рішення щодо виконання додаткових 

процедур. У разі прийняття рішення щодо виконання додаткових аудиторських 

процедур, аудитор у РД формулює висновок щодо доцільності виконання додаткових 

процедур та зазначає твердження, яке потребує додаткового дослідження. За 
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результатами виконання додаткових аудиторських процедур, аудитор проводить 

повторну оцінку доказів на підтвердження твердження, яке було предметом 

дослідження.  

5.2. Якщо, за результатами оцінки отриманих аудиторських доказів, встановлено 

їх доречність, достатність та прийнятність, аудитор формулює висновки щодо: 

- достатності доказів; 

- оцінки фінансової звітності на відповідність вимогам застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування; 

- обґрунтованості, сформованих у процесі виконання завдання з аудиту, 

проміжних висновків. 

6. Відповідальність партнера із завдання з аудиту. 

6.1.Партнер із завдання несе відповідальність за: 

- якісну оцінку сформованих аудиторських доказів; 

- обґрунтованість сформованих проміжних висновків. 

7. аудиторська документація щодо оцінювання отриманих аудиторських доказів. 

7.1 Аудиторська документація оцінки аудиторських доказів включає: 

- РД «Оцінка доречності, достатності та прийнятності сформованих 

аудиторських доказів у процесі дослідження тверджень управлінського персоналу» 

(Звіт про фінансовий стан)*; 

- РД «Оцінка доречності, достатності та прийнятності сформованих 

аудиторських доказів у процесі дослідження тверджень управлінського персоналу» 

(Звіт про фінансові результати); 

* Примітка. При оцінці доказів стосовно достовірності тверджень щодо залишку 

грошових коштів, оцінюються докази щодо класів операцій та подій звіту про рух 

грошових коштів. 

При оцінці доказів стосовно достовірності тверджень щодо власного капіталу, 

оцінюються докази щодо класів операцій та подій звіту про власний капітал. 

7.2. РД «Оцінка доречності, достатності та прийнятності сформованих 

аудиторських доказів у процесі дослідження тверджень управлінського персоналу» 

включають: 
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- предмети аудиторського дослідження, які представленні статтями фінансової 

звітності та безперервність діяльності; 

- код робочого документа аудитора, який використовується у процесі оцінки 

аудиторських доказів; 

- оцінку доречності доказів по відношенню до рівня твердження, з урахуванням 

критеріїв тверджень; 

- оцінку достатності сформованих доказів; 

- висновки щодо: достатності сформованих доказів та/ або доцільності 

додаткових процедур; відповідності фінансової звітності вимогам застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування; обґрунтованості сформованих 

проміжних висновків аудитора; 

- умовні позначення критеріїв тверджень; 

- оцінка надійності сформованих доказів; 

- примітки; 

- підписи членів робочої групи (аудиторів), партнера із завдання, аудитора з 

контролю якості; 

- дату заповнення РД 

 Робочі документи аудитора є додатками 2 і 3 до даного ВФСА. 
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Додаток 1 

Аудиторська оцінка якісних аспектів елементів фінансової звітності 

 

Рівень 

твердження 

Критерії 

тверджень 

Складові фінансової 

звітності 

Зміст твердження  

Звіт про 

фінансовий 

стан 

Звіти: 

про 

прибутки 

та 

збитки, 

про 

власний 

капітал, 

про рух 

грошових 

коштів 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Твердження 

щодо класів 

операцій та 

подій, а також 

пов’язаних 

розкриттів 

протягом 

періоду 

аудиту. 

Настання  Х  Операції та події, які були 

зареєстровані, мали місце  і 

стосуються суб’єкта 

господарювання 

Повнота  Х  Всі операції та події, які повинні 

реєструватися, були зареєстровані, а 

всі пов’язанні розкриття, які 

необхідно було включити у 

фінансову звітність було включено 

Точність  Х  Сума та інші дані, пов’язані із 

зареєстрованими операціями і 

подіями, були записані правильно, 

пов’язані розкриття були відповідно 

виміряні й викладені. 

Закриття 

періоду 

 Х  Операції та події були зареєстровані 

у відповідному обліковому періоді. 

 

Класифікація 

 Х  Операції та події відображені на 

відповідних рахунках 

Подання  Х Х Операції та події відповідно 

узагальнені або деталізовані й чітко 

викладені, а повязанні розкриття є 

ревалентними та зрозумілими в 

контексті вимог застосовної 

концептуальної основи фінансового 

звітування 

Твердження 

щодо залишків 

рахунків та 

відповідних 

розкриттів на 

кінець періоду 

Існування Х   Активи, зобов’язання та власний 

капітал наявні; 

Права та 

зобов’язання 

Х   Суб’єкт господарювання має або 

контролює права на активи, а 

зобов’язання є зобов’язаннями 

суб’єкта господарювання 

Повнота  Х   Всі активи, зобов’язання та власний 

капітал , які мають реєструватися 

були зареєстровані  

Точність 

оцінка та 

розподіл 

Х   Активи, зобов’язання та власний 

капітал включені до фінансової 

звітності у відповідних сумах, усі 

пов’язанні з цим коригування щодо 

оцінки та розподілу належно 

зареєстровані 
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Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 

 Класифікація  Х  Х Активи, зобовязання та участь у 

капіталі було відображено на 

відповідних рахунках відображені на 

відповідних рахунках. 

Подання Х  Х Активи, зобовязання та участь у 

капіталі відповідно узагальнені або 

деталізовані та чітко викладені, а 

пов’язані розкриття розкриття є 

ревалентними та зрозумілими в 

контексті вимог застосовної 

концептуальної основи фінансового 

звітування 

      

Примітка. Використовується в якості інформаційного забезпечення оцінки 

отриманих аудиторських доказів. 
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Додаток 2 

 

Бланк аудиторської фірми 

               

 

 

 Найменування суб’єкта господарювання 

___________________________________________  

Період перевірки____________________________ 

 

Оцінка доречності, достатності та прийнятності сформованих аудиторських 

доказів у процесі дослідження тверджень управлінського персоналу 

Звіт про фінансовий стан (на підставі аудиторської документації) 

№ 

з/п 

Предмети 

аудиторського 

дослідження  

(з урахуванням 

рівня суттєвості) 

Код 

робочого 

документа 

 Оцінка прийнятності  

доказів по відношенню до 

рівня твердження з 

урахування критеріїв  

 

 Оцінка достатності сформованих 

доказів 

Достатність 

доказів  

щодо 

залишків 

рахунків та 

розкриття* 

щодо класів 

операцій та 

подій і 

розкриття* 

Кількість 

сформованих 

доказів 

Надійність джерел** 

(наведені приклади 

оцінки доказів) 

Так/ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Необоротні 

активи  

 
 

    

1.1. 
Нематеріальні 

активи. 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3 =9/ 3=3 так 

1.2 
Основні 

засоби. 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

5 3+3+3+1+3=13/5=2,6 так 

1.3. 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

4 1+3+1+3=8/4=2 Ні 

(суттєвість 

впливу) 

  

Код робочого документа 
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Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість  

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

2.  
Оборотні 

активи. 

 
 

    

2.1 

Грошові кошти 

(п/р, каса, 

депозити) 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3=9/3=3 так 

2.2  

Поточна 

дебіторська 

заборгованість 

за товари 

роботи послуги 

 

І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3=9/3=3 так 

2.3  

 Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3=9/3=3 так 

2.4 Запаси 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

5 3+3+3+1+3=13/5=2,6 так 

2.5 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

3. 

Поточні 

зобов’язання 

та 

забезпечення 

 

 

    

3.1. 

Кредиторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи послуги  

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3=9/3=3 так 

3.2. 
Інша поточні 

зобов’язання  

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

3.3. 
Розрахунки з 

працівниками 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3=9/3=3 так 

3.4. 
Розрахунки з 

бюджетом 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 3+3+3=9/3=3 так 

3.5  
Поточні 

забезпечення 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 
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Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

 

 

    

4.1. 
 Довгострокові 

кредити банків  

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

4.2 

 Інші 

довгострокові 

зобов’язання 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

3 

3+3+3=9/3=3 так 

4.3 
Довгострокові 

забезпечення 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 

3+3=6/2=3 так 

5 

Власний 

капітал 

 
 

 
 

  

5.1 
Статутний 

капітал 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР, 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 

3+3=6/2=3 так 

5.2 
Капітал у 

дооцінках 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР *** 

2 

3+3=6/2=3 так 

5.3 
Нерозподілений 

прибуток 

 
І, П, ТОР, 

ПЗ, К, ПР 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 

3+3=6/2=3 так 

Висновок щодо 

достатності 

сформованих доказів 

та/ або доцільності 

додаткових процедур 

 

Висновок щодо 

оцінки фінансової 

звітності на 

відповідність 

вимогам застосовної 

концептуальної 

основи фінансового 

звітування 

 

Оцінка 

обґрунтованості 

сформованих 

проміжних висновків 

аудитора 
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*Умовні позначення критеріїв тверджень: 

І – існування; ПЗ – права та зобов’язання; П – повнота; ТОР – точність, оцінка 

та розподіл; К -класифікація; ПР – подання, рокриття; Н - настання; Т - точність; П 

– повнота; ЗП – закриття періоду. 

 

** Оцінка надійності сформованих доказів (оцінюються на підставі робочих 

документів аудитора): 

✓ Високої надійності: отримані із внутрішніх джерел безпосередньо 

аудитором, за умови ефективних засобів внутрішнього контролю; отримані із 

зовнішніх джерел; документально підтверджені, існують на паперових, електронних 

носіях; представленні оригіналами документів – оцінюються, як 3. 

✓ Низької надійності: отримані із внутрішніх джерел при неефективності 

засобів внутрішнього контролю; отримані опосередковано, на основі логічних 

умовиводів; документально не підтверджені; представлені копіями документів– 

оцінюються, як 1. 

 

Примітка. Якщо, середньоарифметична величина оцінки сформованих доказів 

> 2 – сформовано достатню кількість доказів, якщо < 2 або = 2 - не достатня 

кількість (судження аудитора щодо доцільності додаткових процедур).  

*** Використовуються робочі документи аудитора щодо дослідження 

тверджень звіту про фінансовий стан, звіту про рух грошових коштів та звіту про 

власний капітал. 

 

Партнер із завдання    ____________ ПІБ,   дата 

Партнер з контролю якості____________ ПІБ, дата 

 
 

Джерело: розроблено автором. 
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Додаток 3 

 

Бланк аудиторської фірми 

 

               

 

 

 Найменування суб’єкта господарювання 

___________________________________________  

Період перевірки____________________________ 

 

Оцінка доречності, достатності та прийнятності сформованих аудиторських 

доказів у процесі дослідження тверджень управлінського персоналу 

Звіт про прибутки та збитки за МСФЗ (на підставі аудиторської документації) 

№ 

з/п 

Предмети 

аудиторського 

дослідження 

Код 

робочо-го 

документа 

Доречність доказів по 

відношенню до рівня 

твердження з урахування 

критеріїв оцінки 

 

 Оцінка достатності 

сформованих доказів 

Достатність 

доказів  

Принцип 

нарахування* 

щодо класів 

операцій та 

подій і 

розкриття*** 

Кількість 

сформованих 

доказів 

Надійність 

джерел**  

Так/ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходи        

1.1. 

Від реалізації 

(товарів робіт 

послуг) 

 
ПР, В, КоЗ 

Н, П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

1.2 Інші доходи. 
 

ПР, В, КоЗ 
Н, П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

1.3. 

Доходи від 

інвестиційної 

діяльності 

 
ПР, В, КоЗ 

Н, П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

1.4. 
Фінансові 

доходи  

 
ПР, В, КоЗ 

Н, П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

  

Код робочого документа 
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Продовження додатку 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  Витрати       

2.1 

Собівартість 

реалізованих 

товарів, робіт, 

послуг 

 
ПР, ВС, НР, 

КоЗ 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

2.2  Інші витрати  

 
ПР, ВС, НР, 

КоЗ 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

2.3  

Витрати від 

інвестиційної 

діяльності 

 
ПР, ВС, НР, 

КоЗ 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

2.4  
 Фінансові 

витрати 

 
ПР, ВС, НР, 

КоЗ 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

2.5 
Витрати з 

податку на 

прибуток 

 

ПР, НР, КоЗ 

Н, 

П,Т,ЗП,К, 

ПР 

2 3+3=6/2=3 так 

Висновок щодо 

достатності доказів 

та/ або доцільності 

виконання 

додаткових процедур 

 

Оцінка 

обґрунтованості 

проміжних висновків 

 

 

*Умовні позначення критеріїв тверджень: 

ПР – періодичність; В – період визнання доходів:; ВС- співвідношення витрат з 

досягнутим результатом; НР- витрати понесенні ; КоЗ – коригуючі записи;. 

Н - настання; Т - точність; П – повнота; ЗП – закриття періоду; К – класифікація, 

ПР – подання, розкриття 

 

** Оцінка надійності сформованих доказів (оцінюються на підставі аудиторської 

документації): 

✓ Високої надійності: отримані із внутрішніх джерел безпосередньо аудитором, 

за умови ефективних засобів внутрішнього контролю; отримані із зовнішніх джерел; 

документально підтверджені, існують на паперових, електронних носіях; 

представленні оригіналами документів – оцінюються, як 3. 

✓ Низької надійності: отримані із внутрішніх джерел при неефективності засобів 

внутрішнього контролю; отримані опосередковано, на основі логічних умовиводів; 

документально не підтверджені; представлені копіями документів– оцінюються, як 1. 
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Примітка. Якщо, середньоарифметична величина оцінки сформованих доказів 

> 2 – сформовано достатню кількість доказів, якщо < 2 або = 2 - не достатня 

кількість(судження аудитора щодо доцільності додаткових процедур)  

 

Партнер із завдання    ____________ ПІБ,   дата 

Партнер з якості____________ ПІБ, дата 

 
 

Джерело: розроблено автором. 
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Додаток И 

Основні елементи завдання з надання впевненості та їх характеристики 

Таблиця И.1 

Основні елементи завдання з надання впевненості та їх характеристики 

Елементи завдання Характеристика елементів 
1 2 3 

 

 

Тристоронні 

відносини 

Фахівець практик Особа яка виконує завдання (партнер із завдання, члени 

групи із завдання)  

Оцінює предмет завдання стосовно критеріїв та застосовує 

вміння та методики виконання завдання. 

Відповідальна сторона Особа, яка пропонує фахівцю - практику виконати завдання 

з надання впевненості та відповідає за предмет завдання. 

Визначені користувачі Особи, які будуть користуватись звітом з надання 

впевненості та в деяких випадках можуть висувати вимогу 

або звертатись з проханням до відповідних сторін щодо 

виконання завдання з конкретною метою. 

 

 

 

Предмет 

завдання 

Фінансові результати або умови 

(історичний або прогнозний 

фінансовий стан) 

Визнання, оцінка, подання й розкриття інформації, які 

наведені у фінансовій звітності 

Нефінансові результати діяльності 

(економічні результати діяльності) 

Ключові показники ефективності діяльності 

 

Фізичні характеристики Потужність обладнання, виробничі площі будівлі, місткість 

споруди та інше. Інформацією є технічні паспорти, проектна 

документація.  

Системи та процеси Система внутрішнього контролю або інформаційних 

технологій суб’єкта господарювання. Інформацією може 

бути твердження щодо їх ефективності. 

Поведінка Корпоративне управління, дотримання вимог нормативних 

актів, практики управління людськими ресурсами. 

Інформацією може бути твердження щодо дотримання 

нормативних вимог чи твердження про ефективність. 

Критерії  Еталони , які використовуються 

для вимірювання чи оцінювання 

предмету завдання. 

Доречність, повнота, надійність, нейтральність, 

зрозумілість. 

Докази 

 

Свідчення, які констатують будь, 

який факт і є незаперечними. 

Документально підтверджена інформація , зібрана під час 

виконання завдання, використовується аудитором для 

формулювання проміжних висновків, на яких базується 

його думка ( висновок).  

Звіт 

аудитора з 

завдання з 

надання 

впевненості 

Офіційний документ, засвідчений 

підписом та печаткою аудитора. 

Складається в установленому порядку за наслідками 

проведеного аудиту і містить у собі сформульовану думку     

( висновок) аудитора, виходячи з оцінки висновків на основі 

отриманих аудиторських доказів. 

Джерело: узагальнено автором за [56]. 
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Додаток К 

Порівняльний аналіз відмінностей між звітом аудитора щодо фінансової 

звітності та звітом з завдання з надання обмеженої впевненості (огляду) 

 

Таблиця К.1  

Порівняльний аналіз відмінностей між звітом аудитора щодо фінансової звітності та 

звітом з завдання з надання обмеженої впевненості (огляду) 

 

Признак  Аудит фінансової звітності  Огляд фінансової звітності 

(проміжної)  

1 2 3 

Рівень 

впевненості  
Обґрунтована впевненість Обмежена впевненість 

Форма 

висновку  
Позитивна форма висновку Негативна впевненість 

Наявність 

аудиторської 

думки  

Висловлюється думка 

аудитора 
Висловлюється висновок 

Форма думки 

(висновку)  

Думка; 

Думка із застереженням;  

Негативна думка;  

Відмова від висловлення 

думки  

Висновок;  

Висновок із застереженням;  

Негативний висновок;  

Відмова від надання висновку;  

Форма 

висловлення 

думки  

(висновку)  

На нашу думку, фінансова 

звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах (або надає 

правдиву та неупереджену 

інформацію про) фінансовий 

стан компанії станом на3 

1.12. 20__ р, її фінансові 

результати і грошові потоки 

за період що закінчився 

зазначеною датою, відповідно 

до (зазначається 

концептуальна основа 

фінансового звітування, яка 

застосовна суб’єктом 

господарювання: МСФЗ, 

ПСБО) 

У результаті нашого огляду, ніщо не 

привернуло нашої уваги, щоб змусило нас 

вважати, що фінансова звітність            

(проміжна фінансова інформація) не 

відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах (або не надає правдиву й 

неупереджену інформацію) про фінансовий 

стан компанії станом на 

___________20__р., та її фінансові 

результати і грошові потоки за період що 

закінчився зазначеною датою, відповідно 

до (зазначається концептуальна основа 

фінансового звітування, яка застосовна 

суб’єктом господарювання: МСФЗ, ПСБО) 

Джерело: узагальнено автором на основі [56, 100, 101]. 
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Додаток Л 

Взаємозв’язок між цілями, діями та судженням аудитора у процесі виконання 

завдання з аудиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Л.1. Взаємозв’язок між цілями, діями та судженням аудитора у процесі 

виконання завдання з аудиту. Джерело: розроблено автором 

 

Цілі Дії Судження 

  
  

 П
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в
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У
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о
д
ж

ен
н

я
 у

м
о

в
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а
в

д
а
н

н
я

 з
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у
д

и
т
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Визначення наявності 

передумов у клієнта 

для прийняття 

завдання 

Дотримання  

аудиторською фірмою 

відповідних етичних 
вимог 

Досягнення розуміння з 

управлінським персона 

лом умов надання 

аудиторських послуг  

Вивчення характеру та структури бізнесу 

клієнта, мети та характеру фінансової 

звітності її відповідності законодавчій чи 

нормативній застосовній концептуальній 

основі 

Проведення процедур щодо чеснос  

ті клієнта, процедури незалежності від 

клієнта, знання бізнесу, компетент 

ність, можливості та достатність 

ресурсів. 

Підписання листа - угоди, розрахунок 

бюджету часу необхідного для 

виконання завдання , визначення 

вартості виконання завдання. 

Про прийнятність або 

неприйнятність 

застосовної 

концептуальної основи 

Про наявність всіх 

можливостей заверши 

ти завдання та надати 

аудиторський звіт..  

Прийняття рішення про 

співпрацю з клієнтом, 

укладання договору.. 

Оцінка ризиків  

Розробка загальної 

стратегії  

 

Розробка плану аудиту 

виконання завдання,                                                                                                                                                                                                                                

з урахуванням оціненого 

РН 

Виконання процедур оцінки ризиків 

суттєвих викривлень, характеру , часу 

та обсягу подальших аудиторських 

процедур відповідно до МСА 

Встановлення обсягу, часу, напряму , 

звітних цілей завдання, обсягу ресурсів, 

визначення суттєвості, обговорення в 

групі з аудиту. 

Визначення об’єктів контролю, його  

зміст та послідовність перевірки, 

періоди контролю, методичні прийоми і 

аудиторські процедури,. 

Щодо достатності 

аудиторських процедур у 

відповідь на оцінений РН 

Про розмір суттєвості 

та застосування 

попередньої оцінки 

суттєвості до окремих 

статтей звітності. 

 Щодо оціненого РСВ  на 

рівні фінансової 

звітності та 

тверджень, відповідь на 

оцінений РН 

В
и

к
о

н
а

н
н

я
 з

а
в

д
а

н
н

я
 

Отримання 

аудиторських доказів 

фактичної наявності 

активів підприємства 

Отримання аудитор 

ських доказів стосовно  

достовірності твеорд 

жень уравлінського пер 

соналу, подання та 

розкриття інформаціїі 

Проведення фізичної перевірки   

(присутність під час проведення 

інвентаризації) 

Виконання аудиторських       

процедур, передбачених 

програмами виконання завдання 

,нагляд за персоналом, перевірка 

робочих документів 

 Про дотримання вимог 

нормативних актів щодо 

процедур проведення інвентари 

зації, достовірність 

відображення її результатів 

Щодо достатності та 

відповідності отриманих 

аудиторських доказів 
. 
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Продовження рис. Л.1 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. Л.1. Взаємозв’язок між цілями, діями та судженням аудитора у процесі 

виконання завдання з аудиту. Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі Дії Судження 

З
а

в
ер

ш
ен

н
я

 а
у

д
и

т
у

 т
а

 п
ід

г
о

т
о

в
к

а
 з

в
іт

у
 

Визначення потреби у 

проведенні додаткових 

процедур 

Формування думки на 

підставі результатів 

аудиту 

Оцінка отриманих аудиторських 

доказів, обговорення результатів 

аудиту в групі із завдання, 

перегляд оцінки ризиків 

Отримання відповіді на 

повідомлення результатів аудиту, 

листа запевнення управлінського 

персоналу, оцінка невиправлених 

викривлень, та підготовка звіту 

Щодо нових або 

переглянутих чинників 

ризику та аудиторських 

процедур, змін в суттєвості, 

про повідомлення 

результатів аудиту 

Щодо визначення ключових 

питань з аудиту та типу 

аудиторської думки 
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Додаток М 

Фактори, які впливають на судження аудитора щодо прийняття рішення про 

прийняття завдання 

Таблиця М.1 

Фактори, які впливають на судження аудитора щодо прийняття рішення про 

прийняття завдання 

Фактори, які 

впливають на рішення 

аудитора. 

Дослідження 

Судження аудитора 

Прийняття 

завдання 

Відмова 

від 

завдання 

1 2 3 4 

Прийнятність 

концептуальної основа 

фінансової звітності 

Характер суб’єкта, мета фінансової 

звітності, характер фінансової 

звітності, відповідність 

законодавчим або нормативним 

вимогам 

так ні 

Визнання та розуміння 

управлінським 

персоналом своєї 

відповідальності за 

складання і достовірне 

подання фінансової 

звітності та систему 

внутрішнього контролю 

 

 

За підготовку фінансової звітності,  

за такий внутрішній контроль, який 

є необхідним для гарантії підготовки 

фінансової звітності, яка не містить 

суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства чи помилки, надання 

доступу аудитору до всієї доречної 

інформації, інформації запрошеної 

від управлінського персоналу, 

необмеженого доступу до осіб в 

межах суб’єкта для отримання 

необхідних аудиторських доказів. 

так ні 

Отримання згоди 

управлінського 

персоналу на надання 

письмового запевнення 

своєї відповідальності..  

 так ні 

Наявність обмеження 

будь- якого типу на 

масштаб аудиту 

Таке обмеження може призвести до 

відмови від висловлення думки 

ні так 

 Фірма може виконати вимоги МСА, 

Ризики, пов’язані з завданням, 

знаходяться в межах прийнятного 

для фірми ризику.  

так ні 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 3 4 

Наявність у персоналу 

фірми необхідного, 

досвіду та знань, 

ресурсів та часу. 

Достатність персоналу з необхідною 

компетенцією та можливостями, 

Знання відповідної галузі або 

предмету, 

Досвід роботи з відповідними 

регуляторними та звітними 

вимогами, 

Можливість отримати необхідні 

навички та знання, 

Доступність експертів, за 

необхідності. 

Наявність кваліфікованого персоналу 

для виконання огляду за контролю 

якості завдання, можливість 

виконати завдання у встановлені 

терміни (наявність графіку 

виконання завдань ./, 

так ні 

Незалежність фірми та 

команди від клієнта. 

Чи може фірма та команда із 

завдання дотриматися вимог етики 

та незалежності. 

так ні 

Наявність конфлікту 

інтересів, недостатня 

незалежність або інші 

загрози та вжиті заходи 

Чи вжитті відповідні заходи, щоб 

усунути загрози або зменшити їх до 

прийнятного рівня за допомогою 

запобіжних заходів.  

так ні 

 Прийнятність ризиків 

пов’язаних з бізнесом 

клієнта 

 Отримання інформації з зовнішніх 

джерел, від третіх осіб, попереднього 

аудитора для того щоб 

ідентифікувати будь- які причини , 

через які фірма не повинна приймати 

завдання. 

так ні 

Довіра до клієнта Чи існують будь- які обмеження 

масштабу аудиту, або наявні будь- 

які причини, які викликають сумніви 

щодо чесності головних власників, 

вищого управлінського персоналу та 

управлінського персоналу, погана 

ділова репутація пов’язаних сторін. 

так ні 

Джерело: розроблено автором 

  



292 
 

  

Додаток Н 

 

Бланк аудиторської фірми 

 

               

 

 

 Найменування суб’єкта господарювання 

___________________________________________  

Період перевірки____________________________ 

 

Розрахунок бюджету часу та вартості виконання завдання з аудиту фінансової 

звітності (назва суб’єкта господарювання) станом на 31 грудня 201____ року 

Таблиця Н.1 

Розрахунок бюджету часу необхідного для виконання завдання з аудиту 

№ 

з/п 
Організація виконання завдання з аудиту 

Кількість 

часу 

(люд/годин) 

Виконавці 

1 2 3 4 

1. 
 Прийняття рішення щодо прийняття завдання або 

продовження співпраці з клієнтом.  
 

Директор, партнер із 

завдання 

1.1. 
 Виконання процедур щодо обґрунтування наявності передумов 

для виконання завдання з аудиту. 
  

1.2 Оцінка елементів аудиторського ризику   

1.3 Узгодження умов завдання з управлінським персоналом.   

1.4. Підписання листа – угоди з управлінським персоналом.   

1.5. Укладання договору.    

2.  Проведення заходів планування аудиту.   

2.1 Визначення загальної стратегії виконання завдання   

2.2  Розробка загального плану виконання завдання з аудиту   

2.3  Формування програм виконання завдання   

3. Виконання завдання  
Партнер із завдання, 

члени команди 

3.1. 
Виконання аудиторських процедур, передбачених програмами 

аудиту, з метою отримання необхідної інформації стосовно 

тверджень управлінського персоналу 

  

  

Код робочого документа 
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Продовження таблиці Н.1. 

1 2 3 4 

3.2. 
Оцінка отриманої інформації, формування аудиторських доказів 

та проміжних висновків аудитора. 
  

3.3. 

Визначення питань, які слід повідомляти найвищому 

управлінському персоналу. Повідомлення найвищого 

управлінського персоналу. 

  

3.4  Консультування членів групи із завдання   

3.5 Робота експерта (у разі залучення)   

4. 
Формування аудиторської думки та складання відповідних 

звітів. 
 

Партнер із завдання, 

члени команди 

4.1. 
 Оцінка достатності отриманих доказів, встановлення суттєвості 

виявлених викривлень.  
  

4.2 
Інформування найвищого управлінського персоналу, щодо 

результатів аудиту 
  

4.3 
Отримання листа – пояснення та запевнень управлінського 

персоналу 
  

4.3 Виконання процедур щодо вибору форми аудиторської думки   

4.4 

 Підготовка та написання звіту незалежного аудитора, з 

урахуванням вимог МСА, ЗУ «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», регуляторних органів. 

  

4.5 Складання звіту для аудиторського комітету.   

5. 
Витрати часу на поточний внутрішній контроль якості 

виконання завдання 
 Парнер з якості 

6. Формування постійного та аудиторського файлів.  
Партнер із завдання, 

члени команди 

 
В цілому: необхідні витрати часу на виконання завдання з 

аудиту. 
  

 

Таблиця Н.2 

Розрахунок вартості виконання завдання з аудиту фінансової звітності 

№ 

з/п 

Члени команди з 

завдання 

Кількість 

чол. 

Кількість 

люд/год. 

Вартість* 

1 люд/год/ грн. 

Загальна 

вартість/грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Партнер із завдання - 

аудитор 

    

2 Аудитори     

3 Бухгалтер – ревізор 

(асистент аудитора) 

    

Всього:     

* Вартість 1 люд./ год. визначається на підставі планової/ фактичної калькуляції аудиторської фірми 

  

Джерело: розроблено автором. 



Додаток П 

Вплив відповідності критеріїв на судження аудитора щодо типу аудиторської 

думки 

Таблиця П.1  

Вплив відповідності критеріїв на судження аудитора щодо типу аудиторської думки 
Вимоги до формування думки 

аудитора щодо фінансової звітності. 

Критерії Відповідність 

Так Ні 

1 2 3 4 

Обґрунтована впевненість щодо відсутності 

викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки 

суттєвість так ні 

обґрунтованість так ні 

Наявність невиправлених викривлень суттєвість ні так 

Отримання аудиторських доказів 
достатність так ні 

належність так ні 

Ознаки можливої упередженості суджень 

управлінського персоналу 
нейтральність так ні 

Облікові оцінки, здійснені управлінським 

персоналом 
обґрунтованість так ні 

Фінансова звітність забезпечує розкриття 

суттєвих обраних та застосованих облікових 

політик. 

належність так ні 

Облікові оцінки, здійснені управлінським 

персоналом 
обґрунтованість так ні 

Подання структури і змісту фінансової 

звітності, включаючи пов’язані з нею 

примітки 

доречність так ні 

достовірність так ні 

порівнянність так ні 

Розкриття  даних  щодо  
суттєвих операцій і подій 

адекватність так ні 

Термінологія, використана у фінансової 

звітності 
належність так ні 

Тип аудиторської думки 
 

Не модифікована Модифікована 

Джерело: розроблено автором. 
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Додаток Р 

Узагальнені пропозиції щодо застосування процедур аудиту в частині 

дотримання принципу нарахування (припущення щодо обліку за методом 

нарахування) та приклади проміжних висновків аудитора. 

             Таблиця Р.1 

Процедури аудиту дотримання принципу нарахування та приклади проміжних 

висновків аудитора 

№ 

з/п 

Зміст процедури та послідовність дій 

аудитора 

Мета аудиторської процедури 

 Дотримання 

фундаментальних 

якісних 

характеристик 

Відповідність 

додатковим 

характеристикам 

1 2 3 4 

Дохід від реалізації готової продукції, товарів, послуг 

1 Вивчення аудиторської документації стосовно 

отриманих результатів дослідження 

розрахунків з дебіторами за реалізовану готову 

продукцію, товари на предмет дотримання 

основного принципу визнання виручки від 

передачі передбачених контрактом готової 

продукції, товарів, послуг клієнтам в сумі, яка 

відображає очікувану, в обмін на такі товари, 

послуги винагороду.  

достовірність нейтральність, повнота, 

точність 

2 Визначити чи в повному обсязі та у 

відповідному періоді відображена виручка в 

бухгалтерському обліку. 

достовірність Повнота, своєчасність 

3 Визначити чи розкрита інформація: про 

контракти з клієнтами, важливі судження і 

зміни в судженнях при обліку контрактів, 

капіталізацію витрат, пов’язаних з укладенням 

і виконанням контрактів.  

доречність Суттєвість, зрозумілість  

Інші доходи періоду 

4  Здійснити вивчення аудиторської 

документації та отриманих результатів 

дослідження доходів від оперційої ореди 

активів (вивчення договорів оренди, чи не 

передбачають вони передачу всіх ризиків і 

вигід, повязаних з володінням базовим 

активом, доходи відносяться до 

короткострокової орендита нараховані з 

урахуванням МСФЗ 16 «Оренда», 

пропорційно терміну оренди, у відповідному 

періоді) 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 
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                                                                                                                                      Продовження таблиці Р.1. 

1 2 3 4 

5 Здійснити вивчення аудиторської 

документації та отриманих результатів 

дослідження доходів від операцій в 

іноземній валюті (первісне і послідуюче 

визнання курсових різниць, дотримання 

вимог IAS 21 «Операції в іноземній валюті»). 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

6 Здійснити вивчення аудиторської 

документації та отриманих результатів 

дослідження інших доходів від операційної 

діяльності, які відображені в звітному 

періоді на предмет визнання та оціки. 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

7 Здійснити вивчення аудиторської 

документації та отриманих результатів 

дослідження доходів від інвестиційної 

діяльності на предмет класифікації, 

визнання та оцінки (МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти»). 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

8 Здійснити вивчення аудиторської 

документації та отриманих результатів 

дослідження фінансових доходіів на предмет 

класифікації, визнання та оцінки (МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти»). 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

9 Первірити чи проводилось коригування 

даних бухгатерського обліку щодо доходів в 

кінці кожного звітного періоду при 

підготовці Звіту про прибутки та збитки і 

Звіту про фінансовий стан, яке обумовлене 

дотриманням принципів ьухгатерського 

обліку: нарахування, відповідності,  

обачності.  

доречність 

достовірність 

 

 

 

суттєвість 

нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність 

10 Перевірити чи відповідає подання та 

розкриття інформації вимогам МСФЗ. 

доречність 

достовірність 

 

 

 

суттєвість 

нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність, 

зрозумілість, зіставність 

Витрати періоду 

11 Вивчити результати аудиту запасів на 

предмет дотримання застсовних методів 

розрахунку собівартості готової продукції 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність. 

12 Вивчити результати аудиту запасів на 

предмет того, чи були віднесені до виртат 

періоду витрати на придбання активів, якщо 

дані активи були використані в звітному 

періоді (собівартість реалізованих запасів, 

собівартість використаних для виробництва 

матеріалів) 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 
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Продовження таблиці Р.1. 

1 2 3 4 

13  Визначити чи включені передплачені 

(авансові) витрати, які мають відношення до 

звітного періоду 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

14 Вивчити результати аудиту зобов’язань на 

предмет того, чи включені витрати, які 

створюють зобов’язання (нараховані 

витрати), витрати, які відносяться до 

звітного періоду, але не оплачені 

(нарахована заробітна плата, нараховані 

відсотки по кредитах, забезпечення, тощо) 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

15  Визачити чи відображено коригування 

резерву під сумнівну та безнадійну 

дебіторську заборгованість. 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

16 Вивчити результати аудиту необоротних 

активів на предмет того, чи відображено у 

складі витрат амортизацію основних засобів 

і нематеріальних актив. 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

17  Визначити чи відображно у складі витрат 

фактичні суми нарахованих податків 

(штрафів, за наявності) та коригування 

передплати податків 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

18 Визначити чи відображено у складі витрат 

витрати, які пов’язані з інвестиційною 

діяльністю 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

19  Визначити чи відображено у складі витрат 

витрати від знецінення активів. 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

20  Визначити чи відображено у складі витрат, 

фінансові витрати, нараховані відповідно до 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

21  Визначити чи відображені збитки від 

операцій, якщо вони виникли в звітному 

періоді 

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

22  Визначити чи відображені інші витрати 

звітного періоду, які напряму не пов’язані з 

операціями отримання доходу (негативна 

курсова різниця, непередбачені витрати, 

витрати не пов’язані з господарською 

діяльністю, тощо)  

достовірність нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 
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Продовження таблиці Р.1. 

1 2 3 4 

23 Первірити чи проводилось коригування 

даних бухгатерського обліку щодо витрат в 

кінці кожного звітного періоду при 

підготовці Звіту про прибцутки та збитки і 

Звіту про фінансовий стан, що обумовлено 

дотриманням принципів бухгатерського 

обліку: нарахування, відповідності, 

обачності. 

доречність 

достовірність 

 

 

 

суттєвість 

нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність. 

24 Перевірити чи відповідає подання та 

розкриття інформації вимогам МСФЗ 

доречність 

достовірність 

суттєвість,  

нейтральність, повнота, 

точність, своєчасність, 

зрозумілість, зіставність 

Приклади висновків, щодо цілей аудиту 

1 Коригування даних бухгалтерського обліку виконуються в кінці кожного звітного періоду 

при підготовці рахунків для складання Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний 

дохід, що свідчить про дотримання принципів бухгалтерського обліку, передусім принципів 

нарахування, відповідності та обачності.  

2 Всі доходи та витрати, які відображені у Звіті про сукупний дохід, були визнанні та 

нараховані у відповідному звітному періоді та у відповідних сумах. Інформація належним 

чином подана та розкрита у фінансовій звітності. Отримані докази свідчать про дотримання 

суб’єктом господарювання принципу нарахування при підготовці фінансової звітності.  

Джерело: розроблено автором 
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Додаток С 

Аудиторські процедури оцінки здатності підприємства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі 

Таблиця С.1 

Аудиторські процедури для оцінки здатності підприємства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі 

Етапи 

аудиту 

Мета процедур Зміст процедури Дії аудитора 

1 2 3 4 
Узгодження 

умов 

прийняття 

завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування 

наявності 

передумов для 

проведення аудиту 

  

 

 

 

 

 

 

 

Отримання попередньої інформації про суб’єкта 

господарювання .  

Направити запит 

управлінському 

персоналу 

Аналіз засновницьких документів і складу 

власників; 

аналіз організаційної 

структури підприємства; внутрішньогалузевий 

аналіз; 

застосовна концептуальна основа;  

 оцінка конкурентоспроможності та 

взаємовідносин з покупцями та постачальниками;  

аналіз складу та розміру капіталу; 

 попередній розрахунок і аналіз показників 

фінансового стану; 

 горизонтальний і вертикальний аналіз балансу та 

звіту про фінансові результати (попередній 

аналіз);  

Ознайомлення з 

бізнесом замовника 

Оцінка ризиків Оцінка системи внутрішнього контролю Заповнити тест 

Дотримання 

управлінським 

персоналом 

принципу 

безперервності 

 Отримати інформацію з наступних питань: 

 чи виконав управлінський 

персонал попередню оцінку здатності 

підприємства безперервно продовжувати свою 

діяльність в межах не менше 12 місяців від звітної 

дати; 

 яку стратегію обрано підприємство на найближчі 

три роки: стратегію розвитку, стратегію 

стабілізації, стратегію скорочення діяльності 

(обґрунтування); 

чи існують наміри відчуження майна або сегмента 

бізнесу; 

наявність зобов’язаннь, термін погашення яких 

минув; 

  наявність судових спорів; 

  чи виступає підприємство поручителем по 

зобов’язаннях третіх сторін; 

наявність фактів застави майна або арешту активів; 

втрачені або зупинена дія основних ліцензій. 

 Надіслати запит 

управлінському 

персоналу 
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Продовження таблиці С.1 

1 2 3 4 

 Оцінка здатності 

підприємства 

продовжувати 

діяльність на 

безперервній основі 

Наявність подій та обставин : 

чи спостерігається значне скорочення діяльності; 

значне оновлення основних засобів, та відсутність 

оновлення; 

втрата ключового управлінського персоналу без 

його заміни; 

 стан бухгалтерського обліку, його автоматизація; 

втрата основного ринку, ключового клієнта, 

франшизи або головного постачальника; 

 проблеми із залученням робочої сили; 

вчасність розрахунків по заробітній платі; 

нестача важливих ресурсів; 

поява нового успішного конкурента. 

Провести 

спостереження та 

опитування 

 Формування 

попередніх 

висновків 

 Узагальнення попередньо отриманої інформації Провести аналіз 

Виконання 

завдання 

Наявність умов та 

подій 

 

Отримати інформацію щодо можливого 

виявивлення управлінським персоналом, під час 

проведення оцінки безперервності діяльності, події 

та умов, які окремо або в сукупності можуть 

поставити під значний сумнів здатність 

підприємства продовжувати свою діяльність; 

 якщо так, обговорити плани щодо їх усунення. 

Провести обговорення 

з управлінським 

персоналом  

 Отримати інформацію щодо існування умов та 

подій, які окремо або в сукупності можуть 

поставити під значний сумнів здатність 

підприємства продовжувати свою діяльність; 

 

 Надіслати запит 

управлінському 

персоналу у разі не 

проведення 

попередньої оцінки 

безперервності 

діяльності. 

Оцінка ризиків Існування подій та обставин, що можуть поставити 

під значний сумнів здатність підприємства 

продовжувати діяльність. 

Провести аналіз 

отриманої інформації 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

  

Продовження таблиці С.1 

1 2 3 4 

 Наявність умов та 

подій 

 

Огляд робочих документів аудитора на предмет: 

дотримання законодавчих вимог; 

незадовільної системи бухгалтерського обліку; 

незадовільних значень основних фінансових 

коефіцієнтів; 

непогашення зобов’язань за кредитами та чи 

можлива пролонгація; 

чи визнанні та створені забезпечення відповідно 

до LA S 37;наявність суттєвих сум сумнівної 

дебіторської заборгованості; 

наявності заборгованості з виплати дивідендів; 

збільшення вартості основних засобів на суму 

витрат, які не призводять до покращення 

корисних характеристик об’єктів;  

 негативне значення находження грошових 

коштів від операційної діяльності; 

реалізація продукції, товарів нижче собівартості; 

невчасне проведення розрахунків з 

постачальниками; 

постійне залучення позикових коштів; 

суттєвості впливу судових спорів; 

 наявності постійних значних операційних 

збитків , або значне зменшення вартості активів, 

що генерують грошові потоки; 

наявності великої кількості запасів, які 

застарілими чи не ліквідними, їх оцінка на дату 

балансу. 

Аналіз робочих 

документів та 

проміжних висновків 

аудитора 

Наявність умов та подій після дати балансу, які 

можуть вплинути на безперервність діяльності. 

Направити запит 

управлінському 

персоналу 

Необхідність 

виконання додаткових 

процедур 

 Оцінка управлінським персоналом інформації, 

яка стала відомою аудитору. 

Здійснити аналіз 

оцінки управлінського 

персоналу 

Подання та розкриття 

інформації: 

достовірність, 

доречність повнота, 

зрозумілість, 

своєчасність. 

Належність подання та розкриття інформації про 

основні події або умови (за наявності), що можуть 

поставити під значний сумнів здатність 

підприємства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі та плани управлінського 

персоналу щодо цих подій або умов. 

Провести аналіз 

приміток до 

фінансової звітності 

Формування 

думки 

аудитора та 

підготовка 

звіту 

Формування 

професійного 

судження щодо 

існування суттєвої 

невизначеності та 

достовірного подання. 

Оцінка доречності та достатності аудиторських 

доказів, необхідність проведення додаткових 

процедур. 

 Використати РД 

Оцінка аудиторських 

доказів 

Включення інформації 

до звіту, вплив на 

формування думки, 

додавання 

пояснювального 

параграфу . 

Щодо доречності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність як 

основи для бухгалтерського обліку та підготовки 

фінансової звітності. 

Формування 

проміжного висновку 

щодо безперервності 

діяльності 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Т 

Фактори які впливають на ризик невиявлення та заходи, спрямовані на 

зменшення впливу таких факторів 

 Таблиця Т.1 

Фактори які впливають на ризик невиявлення та заходи, спрямовані на зменшення 

впливу таких факторів 

 Фактори, які впливають на ризик не 

виявлення 

Заходи спрямовані на зменшення впливу 

факторів 

1 2 3 

1 Незадовільний стан бухгалтерського обліку 

та якість підготовленої фінансової звітності 

Рекомендації керівництву суб’єкта 

господарювання про внесення змін до 

облікової політики та по підвищенню 

рівня кваліфікації облікових працівників. 

Збільшення обсягу вибірки, або перевірка 

суцільним методом облікової інформації, 

що не відповідає критеріям якості. 

Обрання більш ефективних прийомів 

отримання аудиторських доказів. 

2 Наявність ознак припинення діяльності Проведення аналізу фінансової діяльності 

суб’єкта господарювання та прогнозів 

можливості здійснення діяльності в 

майбутньому. Докладний аналіз причин 

можливого припинення діяльності, аналіз 

отриманих відповідей від управлінського 

персоналу, працівників, аналіз нетипових 

операцій та взаємозв'язків суб’єкта 

господарювання з іншими організаціями, 

розрахунок вигоди засновників від 

закриття підприємства, тощо. 

3 Недосконалість та протирічивість діючого 

законодавства 

При виборі того чи іншого спірного 

варіанту використовувати узагальнену 

судову практику. 
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Продовження таблиці Т.1 

1 2 3 

4 Вплив економічної та політичної кризи Постійний моніторинг економічної 

політики держави, змін в законодавстві, 

використання довідково-правових 

систем. 

5 Складний економічний стан галузі Використання більшого обсягу вибірки 

первинних документів стосовно того чи 

іншого рахунку або детальний аналіз 

більшої кількості груп операцій 

6 Специфіка ведення бізнесу суб’єкта 

господарювання 

7 Автоматизований спосіб обробки облікової 

інформації 

Рекомендувати керівництву суб’єкта 

господарювання посилити контроль в 

системі електронної обробки даних, 

дублювати інформаційні бази, залучати 

персонал з високим рівнем відповідної 

підготовки для роботи в системі 

комп'ютерної обробки облікових даних 

8 Автоматизований частково Здійснювати регулярну звірку документів 

в електронному вигляді та на паперових 

носіях. Рекомендувати керівництву 

суб’єкта господарювання 

посилити контроль в системі електронної 

обробки даних, дублювати інформаційні 

бази, залучати персонал з високим рівнем 

підготовки для роботи в системі 

комп'ютерної обробки облікових даних 

9 Перше завдання з аудиту Отримання інформації ззовні (від 

попереднього аудитора, постачальників 

або покупців, від незалежних третіх осіб, 

які не пов'язані з суб’єктом 

господарювання, із засобів масової 

інформації). 

10 Щорічний аудит Перевірити чи вжиті заходи 

управлінським персоналом щодо 

усунення системних та методологічних 

помилок виявлених під час попередніх 

аудитів а також вдосконалення 

контрольних процедур. 
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Продовження таблиці Т.1 

1 2 3 

11 Кваліфікація аудитора 

 

Жорсткість вимог до професійної 

підготовки аудиторів, накопичення 

практичного досвіду, обов'язкове щорічне 

навчання, самоосвіта, ефективний 

менеджмент аудиторської фірми, наявність 

ефективного нутрішньофірмового 

контролю якості, дотримання етичних 

вимог, незалежність від суб’єкта 

господарювання, професійний скептицизм. 

12 

13 

14 

Визначення обсягу вибірки 

Застосування фактичних методів контролю 

Визначення рівня суттєвості 

 Належне планування і організація всієї 

перевірки, з урахуванням встановленого 

аудиторського ризику та розміру 

суттєвості, визначення репрезентативної 

вибірки, застосування доречних і достатніх 

аудиторських процедур, документування, 

належний внутрішній контроль. 

15   Ознаки можливого шахрайства Аналіз потенційних випадків нехтування 

управлінським персоналом встановлених 

засобів контролю. Аналіз нетипових 

ситуацій, з точки зору ймовірності фактів 

маніпуляції, фальсифікації, навмисного 

приховування або пропуску інформації, 

присвоєння активів. Більш глибокий 

розгляд незвичайних або несподіваних 

взаємозв'язків суб’єкта господарювання. 

16 Помилки (не суттєві) Аналіз типовості ситуацій, з точки зору 

частоти виникнення помилок. Пропозиція 

процедур щодо поліпшення системи 

внутрішнього контролю, зокрема, 

встановити додаткові процедури контролю 

та додаткові терміни звірки даних 
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Продовження таблиці Т.1 

1 2 3 

17 Помилки (суттєві) Збільшення обсягу процедур перевірки по 

суті. Використання більшого обсягу 

вибірки первинних документів стосовно 

того чи іншого рахунку або детальний 

аналіз більшої 

кількості груп операцій 

18 Не достатній обсяг аудиторських доказів Крім виконаних процедур, здійснити 

додаткове детальне тестування з певного 

напряму аудиту. 

19 Суперечливий характер доказів Проведення додаткових процедур, які в 

силу свого характеру нададуть більш 

надійні та якісні докази 

20 Технічні ризики Проводити заходи підвищення кваліфікації 

аудиторів, щодо застосування програмного 

і технічного забезпечення аудиту у 

відповідності до вимог конкретного 

завдання з аудиту. 

21 Програмні ризики 

22 Ризики персоналу 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток У 

Список опублікованих наукових праць за темою дисертації 

 

Таблиця У.1 

Список опублікованих наукових праць за темою дисертації 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік) чи номер 

авторського свідоцтва 

Кількість 

умовних 

друкованих 

аркушів 

Прізвища 

співавторів 

1 2 3 4 5 

Статті наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

1.  

The Cumulative Effect of the Local 

Auditor`s Judgments 

(Кумулятивний ефект локальних 

суджень аудитора). 

Науковий журнал «БІЗНЕС 

ІНФОРМ». Серія: 

Бухгалтерський облік і 

аудит. 2018.№ 9. С. 140-148. 

0,61 
Корінько 

М.Д. 

2.  

Інформаційне забезпечення 

проміжних висновків аудитора у 

процесі виконання завдання з 

аудиту. 

Науковий економічний 

журнал «Інтелект ХХІ». 

Серія: Бізнес та 

інтелектуальний капітал. 

2018. № 5. C.131-137 

0,63 - 

3.  

Методика реагування аудитора 

на наслідки дії ризику 

невиявлення. 

Науковий економічний 

журнал «Інтернаука». Серія 

: «Економічні науки». 2019. 

№ 6. С.7-14. 

0,58 - 

4.  

Процедурне забезпечення 

доказовості професійного 

судження, в контексті 

дотримання якісних 

характеристик фінансової 

звітності. 

Фаховий науково – 

виробничий журнал «Облік і 

фінанси». 2019. № 2 (84), С. 

134-143. 

0,79 - 

5.  
Професійне судження аудитора, 

як результат пізнання. 

Науковий економічний 

журнал «Інтернаука». Серія 

: «Економічні науки». 2019. 

№ 8 (28).С. 23-32. 

0,54 - 

Статті в зарубіжних виданнях 

6.  
Критерії оцінки доказовості 

аудиторського судження. 

Траєкторія науки. 2018. Том 

4. № 12. С. 1021-1030. 
0,56 - 
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Продовження таблиці У.1 

1 2 3 4 5 

Статті в наукових фахових виданнях України 

7. 
Розуміння бізнесу клієнта в 

практиці аудиту. 

Науковий вісник 

Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. 

Серія: Теорія та практика аудиту. 
2018. №3. С.54-62. 
 

0,51 - 

Тези доповідей на конференціях 

8. 
Доказовість аудиторського 

судження. 

Розвиток системи обліку, аналізу 

та аудиту в Україні : теорія, 

методологія, організація : зб. тез 

доп. ХІV всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 25 бер. 2016 р. 

Київ, 2016. С.118-120. 

0,12 - 

9. 

Загроза незалежності 

аудиторського судження при 

виконанні завдань з надання 

впевненості. 

Стратегія розвитку в умовах 

глобалізації економічних 

відносин : зб. тез доп. міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 31 

бер. – 01 квіт. 2016 р. Київ, 2016 

р. С. 39-41. 

0,16 - 

10. 
Тенденції наукової думки щодо 

професійного судження аудитора. 

Перспективи розвитку обліку, 

контролю та аналізу в контексті 

євроінтеграції : зб. тез доп. ІV 

міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Одеса, 16 трав. 2016 р. Хеосон, 

2016. С. 371-372. 

0,16 - 

11. 
Професійне судження аудитора в 

контексті МСА. 

Стратегія розвитку України: 

Економічний та гуманітарний 

виміри : матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., м. Київ, 17 жов. 

2016 р. Київ, 2016. С. 165-167. 

0,13 - 

12. 

Модель застосування 

професійного судження 

аудитором. 

Проблеми економічного, 

облікового, контрольного і 

аналітичного забезпечення 

управління підприємством : 

матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Вінниця, 8 грудня 2016 

р. Вінниця, 2016. С.199-202. 

0,10 - 

13. 

Знання бізнесу клієнта як 

обов’язкова умова забезпечення 

якості аудиту. 

Бізнес–аналітика в управлінні 

зовнішньоекономічною 

діяльністю : матеріали ІV 

міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Київ, 16 бер. 2017 р. Київ, 2016. 

С.103-105. 

0,13 - 
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Продовження таблиці У.1 

1 2 3 4 5 

14. 
Проблемні аспекти розвитку аудиту 

в Україні. 

Розвиток системи обліку, 

аналізу та аудиту в Україні: 

теорія, методологія, організація : 

зб. тез доп. ХV всеукр. наук.-

практ. конф., м. Київ, 24 бер. 

2016 р. Київ, 2017.  С.183-187. 

0,20 - 

15. 
Узгодження умов завдання з 

аудиту. 

Облік, аналіз, контроль та 

оподаткування: стан і 

перспективи розвитку : 

матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Вінниця, 20–21 квіт. 

2017 р. Вінниця, 2017. С. 46-48. 

0,13 - 

16. 
Сутність поняття «думка аудитора» 

та проблеми її формування. 

Імплементація інновацій 

обліково–аналітичного 

забезпечення сталого розвитку 

сучасного бізнесу : зб. тез доп. 

міжнар. наук.-практ. інтерн.-

конф., м. Харків, 22 бер. 2018 р. 

Харків, 2018. С. 358-359. 

0,12 - 

17. Пізнання, як вид діяльності. 

Стратегія розвитку України : 

фінансово – економічний та 

гуманітарний аспекти : 

матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 17 жов. 2018 р. 

Київ, 2018. 

0,12 - 
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Додаток Ф 

Практичне значення одержаних результатів 
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