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вих. Це дозволить враховувати інтелектуальний капітал у форму-
ванні вартості підприємства та забезпечить прийняття стратегіч-
них управлінських рішень 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» метою аудиту фінансової звітності є 
висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в 
усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової 
звітності або іншим вимогам. 
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Варто зазначити, що аудиторська думка має грунтуватися на 
достатніх та прийнятних аудиторських доказах, що є основою для 
формування аудиторського звіту. Аудитор як незалежний експерт 
в галузі бухгалтерського обліку та аудиту має право самостійно 
визначати методи аудиторської перевірки, які визначаються як 
сукупність способів та прийомів дослідження об’єктів аудиту.  

Конкретні методи аудиту, які є інструментами проведення 
аудиторського контролю, реалізуються застосуванням певних 
прийомів перевірки і способів її організації. А методика аудиту 
характеризується певним набором аудиторських процедур, здійс-
нюваних у певній послідовності, із застосуванням конкретних ме-
тодів і прийомів аудиту для вивчення предмета аудиту [1, с. 106]. 

До методичних прийомів проведення перевірки відносять: 
фактичну перевірку, документальну перевірку, підтвердження, 
спостереження, обстеження, опитування, перевірку механічної 
точності, аналітичні тести, сканування, обстеження, спеціальну 
перевірку, зустрічну перевірку (рис. 1). 

Обираючи відповідні прийоми аудиту щодо виконання кон-
кретного завдання, аудитор застосовує власне професійне су-
дження. Професійне судження є суттєвим для належного прове-
дення аудиту, оскільки тлумачення відповідних етичних вимог і 
Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА), а також достатні 
рішення, потрібні у процесі всього аудиту, неможливо здійснити, 
не застосовуючи відповідні знання та досвід до фактів і обставин.  

Відповідно до МСА, професійне судження (рrofessional 
judgment) – 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 [3]. 

Професійне судження потрібне стосовно рішень про: 
- суттєвість та аудиторський ризик; 
- характер, час і обсяг аудиторських процедур, які викорис-

товуються для відповідності вимогам МСА та збирання аудитор-
ських доказів; 

- оцінку того, чи отримані достатні та прийнятні аудитор-
ські докази та чи потрібно зробити більше для досягнення цілей 
МСА, тобто загальних цілей аудитора; 
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- оцінку суджень управлінського персоналу під час застосування 
застосовної концептуальної основи фінансового звітування 
суб’єкта господарювання; 

- формулювання висновків, які ґрунтуються на отриманих 

аудиторських доказах [4]. 
Рис. 1. Методичні прийоми проведення аудиторської пе-

ревірки 
Джерело: [2] 

 

Обстеження — це особисте ознайомлення з предметом дослідження 

Спостереження – візуальний огляд задля отримання загальної характеристики 
можливостей клієнта

 Перевірка механічної точності – перевірка правильності підрахунків у документах, 
облікових регістрах, звітності

Документальна перевірка – перевірка інформаційних джерел, які знайшли своє 
вираження в документах та загальних записах 

Опитування – отримання усної або письмової відповіді на запитання аудитора з 
метою  отримання інформації 

Підтвердження – одержання пояснення або відповіді в письмовій формі від об’єкта 
господарювання, що підлягає аудиту, або третіх осіб задля засвідчення точності 

окремої інформації

 Фактична перевірка – перевірка якісного стану та кількісного вираження об’єктів 

Аналітичні тести – порівняння показників в абсолютних та відносних одиницях 

Сканування – безперервний перегляд окремого масиву інформації 

Спеціальна перевірка – перевірка із залученням фахівців вузької спеціалізації задля 
отримання доказів фактів порушень та відхилень 

Зустрічна перевірка – порівняння відображення здійснених господарських операцій 
у суб’єкта господарювання та його контрагентів 

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
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До методичних прийомів проведення аудиторської перевірки 
вважаємо за доцільне також віднести прийоми анкетування і тесту-
вання. Прийом анкетування – це один із прийомів за допомогою яко-
го реалізується метод опитування. Він полягає в отриманні від керів-
ника, головного бухгалтера та інших працівників підприємства та 
третіх осіб письмових відповідей на перелік сформульованих зазда-
легідь запитань, які стосуються аудиторської перевірки, для отри-
мання необхідних аудиторських доказів. Як правило, аудиторські 
фірми мають розроблені стандартні анкети для опитування певних 
посадових осіб підприємства-клієнта [1, с. 111].  

Прийом тестування – найпоширеніший в аудиторській прак-
тиці, особливо в зарубіжній. Існують два основні види тестування 
залежно від мети їх застосування (рис. 2). 

 
Рис. 2. Види аудиторських тестів та правила їх складання  
Джерело: сформовано авторами на основі [1, с. 111]. 
 
Отже, методика аудиту передбачає застосування аудитором у 

певній послідовності сукупності методів та прийомів, які він обирає, 
використовуючи власне професійне судження, що дають йому змогу 
зібрати достатні аудиторські докази з метою висловлення незалежної 
аудиторської думки про достовірність фінансової звітності, при цьо-
му зменшивши до прийнятного рівня аудиторський ризик.  

ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ТЕСТІВ 

Відповіді на питання тестів наводять у стверджувальній чи заперечу вальній 
формах («так» чи «ні») чи у вигляді спеціальних позначок або цифр, чи у ви-

гляді посилань на інші аудиторські документи

Тести на відповідність (тести контролю)

ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ТЕСТІВ

Аудитори самі складають тести та відповідають на них

Незалежні тести 

Складання тесті відбувається за принципом «від загального до конкретного»
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА 

КВОТУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Сучасні економічні умови, які створені викликами всесвіт-

ньої пандемії COVID 19, так чи інакше тягнуть за собою і перег-
ляд на законодавчому рівні деяких нормативних документів, що 
регламентують експорт певних видів продукції. 

Основним законодавчим актом, що регулює здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності в нашій державі, є Закон України 
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