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МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» (далі – МСА 

330)розглядає відповідальність аудитора за розробку та провадження дій у 

відповідь на ризики суттєвого викривлення, ідентифіковані й оцінені аудитором 

відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 

викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» (далі – 

МСА 315) під час аудиту фінансової звітності. 

Метою аудитора є отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів 

стосовно оцінених ризиків суттєвого викривлення через розроблення і провадження 

відповідних дій у відповідь на такі ризики. 

 

Оцінка прийнятності та достатності аудиторських доказів 

 

Аудиторські докази (audit evidence) – інформація, яку використовує аудитор 

при формуванні висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. До аудиторських 

доказів належить інформація, що міститься в облікових записах, які є основою для 

фінансової звітності, та інша інформація. Для цілей МСА достатність аудиторських 

доказів – це міра кількості аудиторських доказів. На потрібну кількість аудиторських 

доказів впливають аудиторська оцінка ризиків суттєвого викривлення та якість таких 

аудиторських доказів. Прийнятність аудиторських доказів – це міра якості 

аудиторських доказів, тобто їх доречність та надійність для забезпечення 

підтвердження висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. 

Для отримання достатньої впевненості аудитор повинен отримати достатні та 

прийнятні аудиторські докази для зменшення аудиторського ризику до прийнятно 

низького рівня, які надають аудитору можливість дійти обґрунтованих висновків, на 

яких ґрунтується думка аудитора. 

Аудиторські докази необхідні для підтвердження думки та звіту аудитора. 

Вони є сукупними за характером та їх отримують в основному внаслідок 

аудиторських процедур, виконаних під час аудиту. Проте вони можуть також містити 

інформацію, отриману з інших джерел, зокрема попередніх аудитів (за умови, що 

аудитор визначив, чи відбулися зміни з часу попереднього аудиту, які можуть 

вплинути на їхню доречність для поточного аудиту) (МСА 315 параграф 9) або 

процедур фірми щодо контролю якості стосовно прийняття клієнтів і продовження 

стосунків із ними. Крім інших джерел у межах суб’єкта господарювання та поза ними 

важливим джерелом аудиторських доказів є облікові записи суб’єкта 

господарювання. Інформацію, яку можна використати як аудиторський доказ, також 

може складати експерт, найнятий або залучений суб’єктом господарювання.  

Аудиторські докази складаються як з інформації, яка підтверджує та доповнює 

твердження управлінського персоналу, так і з інформації, яка суперечить цим 
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твердженням. Крім того, в деяких випадках аудитор використовує відсутність 

інформації (наприклад, вона також становить аудиторські докази).  

Більшість роботи аудитора під час формулювання думки аудитора складається 

з отримання й оцінювання аудиторських доказів. 

Достатність та прийнятність аудиторських доказів взаємопов’язані. 

Достатність є мірою кількості аудиторських доказів. На потрібну кількість 

аудиторських доказів впливає оцінка аудитором ризиків викривлення (чим вищі 

оцінені ризики, тим, імовірно, більше аудиторських доказів буде потрібно), а також 

якість таких аудиторських доказів (чим вища якість, тим менше потрібно таких 

доказів). Проте отримання більшої кількості аудиторських доказів може не 

компенсувати їхню незадовільну якість. 

Прийнятність є мірою якості аудиторських доказів, тобто їх доречності та 

достовірності для забезпечення підтвердження висновків, на яких ґрунтується думка 

аудитора. На надійність доказів впливають їх джерело та характер, вона також 

залежить від індивідуальних обставин, за якими їх отримано. 

Існують практичні та правові обмеження щодо здатності аудитора отримувати 

аудиторські докази.  

Наприклад: 

• існує можливість того, що управлінський персонал або інші працівники 

можуть не надати, навмисно чи ненавмисно, повну інформацію, яка є доречною для 

складання фінансової звітності або про яку робив запит аудитор. Відповідно аудитор 

не може бути впевненим у повноті інформації, навіть якщо він виконав аудиторські 

процедури для отримання впевненості у тому, що вся доречна інформація була 

отримана; 

• шахрайство може передбачати складні й ретельно організовані схеми, 

спрямовані на його приховування. тому аудиторські процедури, використані для 

збору аудиторських доказів, можуть бути неефективними для виявлення навмисного 

викривлення, яке передбачає, наприклад, змову з метою фальсифікації документації, 

в результаті чого аудитор може вважати, що аудиторські докази є обґрунтованими, 

тоді як вони не є обґрунтованими. Аудитор не має професійної підготовки експерта 

у встановленні справжності документів і від нього це не очікується; 

• аудит не є офіційним розслідуванням передбачуваного 

правопорушення. Відповідно аудитор не наділений певними конкретними 

юридичними повноваженнями, наприклад правом на обшук, що може бути 

необхідним для такого розслідування. 

 

Інформація, яка може використовуватися як аудиторські докази 

 

Аудиторські докази для отримання обґрунтованих висновків, на яких 

ґрунтуватиметься думка аудитора, отримують за рахунок виконання процедур оцінки 

ризиків та подальших аудиторських процедур, що включають тести заходів контролю 

та  процедури по суті включно з тестами деталей та аналітичними процедурами по 

суті (Додаток 1). 

 

У процесі розробки і виконання аудиторських процедур аудитор повинен брати 

до уваги доречність та надійність інформації, що використовуватиметься як 

аудиторські докази. 
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Якщо інформацію, що використовуватиметься як аудиторські докази, було 

підготовлено з використанням роботи експерта управлінського персоналу, аудитор повинен, 

якщо це потрібно, з огляду на значущість роботи експерта для досягнення мети аудитора: 

• оцінити компетентність, можливості та об’єктивність цього експерта. Інформація 

може надходити з різних джерел 

• отримати розуміння роботи цього експерта: 

• оцінити відповідність використання роботи цього експерта як аудиторські докази для 

відповідного твердження. 

У разі використання інформації, наданої суб’єктом господарювання, аудитор 

повинен оцінити, чи ця інформація достатньо достовірна для досягнення мети аудиту, 

включаючи залежно від обставин: 

• отримання аудиторських доказів щодо точності та повноти інформації; 

• оцінку достатньої точності та детальності інформації для досягнення мети 

аудитора. 

 

Визначення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики суттєвого 

викривлення 

 

На оцінку ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності, а отже, 

загальні дії аудитора у відповідь впливає розуміння аудитором середовища контролю 

(рис. 1). 

 

 
Рис.1. Дії аудитора у відповідь на неефективне середовище контролю 

 

З метою зниження аудиторського ризику до прийнятно низького рівня, 

аудиторові слід визначити загальні дії у відповідь на оцінені ризики на рівні 

фінансової звітності, розробити та виконати аудиторські процедури відповідно до 

оцінених ризиків на рівні тверджень (рис. 2). 
 

ДІЇ АУДИТОРА У ВІДПОВІДЬ НА НЕЕФЕКТИВНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ КОНТРОЛЮ: 

Провести більше аудиторських 

процедур станом на кінець 

періоду, а не на проміжну дату 

Отримати більше 

аудиторських доказів 

унаслідок процедур по суті 

Збільшити кількість відділень, 

які слід включити до обсягу 

аудиту 
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Рис. 2. Загальні дії у відповідь для вирішення проблеми оцінених ризиків суттєвого 

викривлення на рівні фінансової звітності 

 

Аудиторові слід визначити загальні дії для розгляду ризиків суттєвого 

викривлення на рівні фінансової звітності. 

Оцінка ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності залежить 

від розуміння аудитором середовища контролю. Ефективне середовище контролю 

може надати можливість аудиторові більше довіряти внутрішньому контролю і 

достовірності аудиторських доказів, отриманих від суб'єкта господарювання.  

Якщо середовище контролю має недоліки, аудитор, як правило, проводить 

більше аудиторських процедур за станом на кінець року, а не на проміжну дату, 

шукає більше аудиторських доказів на основі процедур по суті, змінює характер 

аудиторських процедур, аби отримати переконливіші аудиторські докази, або 

збільшує кількість ділянок аудиту, які слід включити в обсяг аудиту. 

За результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг найбільш 

розповсюдженими недоліками, що були ідентифіковані Комітетом з контролю якості 

аудиторських послуг Аудиторської палати України як значущі недоліки дотримання 

окремих вимог МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» є наступні 

(табл.1): 

Таблиця 1 

Недоліки документування загальних дій у відповідь на оцінку ризиків 

суттєвого викривлення за вимогами МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені 

ризики»  
 

№ Питання 
контролю 

 

Вимоги МСА  Невідповідність 

  1 Загальні дії 
аудитора у 
відповідь на 
оцінені ризики 

Параграф 5 МСА 330. Аудитор 
повинен розробити та виконати 
загальні дії у відповідь на 
оцінені ризики суттєвого 

До перевірки деякими САД, 
взагалі не надані робочі 
документи щодо розробки 
загальних дій у відповідь на 
оцінку ризиків суттєвого 

ЗАГАЛЬНІ ДІЇ У ВІДПОВІДЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЕНИХ РИЗИКІВ 

СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ НА РІВНІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МОЖУТЬ 

МІСТИТИ:  
Підкреслення необхідності дотримання професійного скептицизму аудиторською 

командою 

Призначення більш досвідченого персоналу або персоналу із спеціалізованими 

навиками чи використання експертів 

 
Забезпечення більшого нагляду 

Внесення  додаткових  елементів  непередбачуваності у  відбір додаткових 

аудиторських процедур, які слід виконати  

 
Внесення загальних змін до характеру, часу чи обсягу аудиторських процедур, 

наприклад, виконання процедур по суті на кінець періоду замість їх виконання на  

проміжну дату або зміна характеру аудиторських процедур з метою отримання більш 

переконливих аудиторських доказів 
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викривлення на рівні фінансової 
звітності  

викривлення, окрім тестів 
заходів контролю (з відповідями 
«так», «ні»), проведених тільки 
під час прийняття клієнта з 
аудиту. 

  2 Аудиторські 
процедури у 
відповідь на 
оцінені ризики 
суттєвого 
викривлення 
на рівні 
тверджень 

Параграф 6 МСА 330 
Аудитор повинен розробити та 
виконати подальші аудиторські 
процедури, характер, час та 
обсяг яких ґрунтуються на 
оцінці ризиків суттєвого 
викривлення на рівні тверджень 
і здійснюються у відповідь на 
таку оцінку. 
Процедури по суті у відповідь на 
оцінені значні ризики. 
Параграф 21 МСА 330 
Якщо аудитор визначив, що 
оцінений ризик суттєвого 
викривлення на рівні тверджень 
є значним, він повинен виконати 
процедури по суті, які 
конкретно відповідають на 
такий ризик. Якщо підхід до 
значного ризику складається 
тільки з процедур по суті, такі 
процедури мають 
містити тести деталей (див. 
параграф А53). 

До перевірки не надані робочі 
документи щодо розробки 
подальших аудиторських 
процедур у відповідь на оцінку 
ризиків суттєвого викривлення, 
окрім загальних тестів заходів 
контролю, навіть якщо аудитор 
отримав докази, що заходи 
контролю суб’єкта аудиту не є 
ефективними. 
У більшості випадків не 
задокументовано визначення 
дати, на яку аудитор зробив  
тести заходів контролю та  обсяг 
інших аудиторських процедур, 
який вважав за потрібне 
провести аудитор у відповідь на 
оцінений ризик суттєвого 
викривлення. 
У деяких випадках, коли ризик 
суттєвого викривлення  на рівні 
тверджень є значним, аудитором 
не задокументовані процедури 
по суті, так само як і тести 
деталей (наприклад, замість 
зовнішніх підтверджень щодо 
дебіторської заборгованості 
аудитор документує отримання 
відповідей у телефонному 
режимі від необґрунтованої 
вибіркою кількості дебіторів). 

3. Тести заходів 
контролю 
 

Параграфи 8-10 МСА 330. 
Аудитор повинен розробити та 
виконати тести заходів 
контролю для 
отримання прийнятних 
аудиторських доказів у 
достатньому обсязі щодо 
ефективності функціонування 
доречних заходів контролю. 
Під час розробки та виконання 
тестів заходів контролю аудитор 
повинен визначити характер та 
обсяг тестів заходів контролю 

Перед плануванням процедур, 
направлених на отримання 
аудиторських доказів, аудитор не 
визначив, чи належно розроблені 
заходи контролю для запобігання 
або виявлення чи виправлення 
суттєвого викривлення у 
твердженнях та чи є вони 
ефективні. 
Надані робочі документи (це 
тести внутрішнього контролю 
необоротних активів, 
довгострокових фінансових 
інвестицій, дебіторської 
заборгованості, доходів тощо. 
 Усі ці документи складені у 
вигляді опитувальника. 
Аудиторські файли не містять 
доказів виконання інших 
аудиторських процедур для 
визначення ефективності 
функціонування заходів 
контролю, включаючи: 
(i) як застосовувалися заходи 
контролю у доречні періоди часу 
протягом періоду, що 
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перевіряється; 
(ii) послідовність їх 
застосування; 
(iii) хто або за допомогою яких 
способів їх застосовували.) 

4. Документування 
аудиторських 
процедур та 
отриманих 
аудиторських 
доказів для 
кожного суттєвого 
класу операцій, 
залишку рахунку 
та розкриття 
інформації  

Параграф 18 МСА 330. 
Незалежно від оцінених ризиків 
суттєвого викривлення аудитор 
повинен розробити та виконати 
процедури по суті для кожного 
суттєвого класу операцій, 
залишку рахунку та розкриття 
інформації 

При перевірках встановлено, що  
САД не задокументував 
належним чином виконані 
процедури по суті, результати їх 
виконання та отримані 
аудиторські докази щодо всіх 
суттєвих класів операцій або 
залишків рахунку, включаючи, 
де застосовно, відповідні 
твердження. Наприклад, не 
задокументовано: 
• повнота і визнання в належному 

звітному періоді закупок і 
відповідної кредиторської 
заборгованості, включаючи 
пошук невизнаних зобов’язань; 
• визнання доходів, включаючи , 

визнання доходів в належному 
звітному періоді, 
відшкодування дебіторської 
заборгованості. 
• не задокументовані аудиторські 

процедури розгляду ознак 
знецінення основних засобів; 
• у робочому документі «Аудит 

основних засобів» зазначено, 
що САД приймав участь у 
річній інвентаризації. 
Аудиторська документація 
містить копії документів про 
проведення інвентаризації 
суб’єктом господарювання 
(накази, інвентаризаційні 
відомості). Проте САД не 
задокументував перелік 
перевірених об’єктів та 
результати щодо кожного 
перевіреного об’єкту; 
• чистої вартості реалізації 

запасів; 
• дотримання умов кредитних 

угод та їх впливу на 
класифікацію довгострокової 
заборгованості за кредитами і 
позиками і відповідні розкриття 
інформації у фінансовій 
звітності. 

Виконуючи процедури по суті 
САД не задокументував перелік 
перевірених господарських 
операцій, ідентифікаційні 
характеристики перевірених 
первинних документів або 
посилання на додатки до 
робочих документів, результатів 
порівняння, результатів 
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узгодження (звірки, порівняння, 
перерахунків) отриманої 
інформації (включаючи 
перевірені документи) з даними 
бухгалтерського обліку. 

Наприклад, у робочому 
документі «Основні засоби» 
зазначено, що САД отримав копії 
висновку оцінки основних 
засобів, накладних на придбання, 
щомісячні відомості 
нарахування амортизації, та на 
підставі перевірених документів 
отримав висновок про 
правильність відображення 
основних засобів в 
бухгалтерському обліку. Проте 
САД не задокументував виконані 
процедури перевірки щодо 
зазначених документів. 

Робочий документ «Аудит 
фінансових інвестицій» не 
включає переліку виконаних 
аудиторських процедур. 
Зокрема, САД не задокументував 
процедури щодо оцінки 
балансової вартості інвестицій, 
окрім здійснення їх коригування 
на частку суб’єкта 
господарювання у фінансовому 
результаті об’єктів інвестування. 
САД не задокументував 
порівняння балансової вартості 
фінансових інвестицій з часткою 
суб’єкта господарювання у 
чистих активах відповідного 
об’єкта господарювання та 
здійснення процедур щодо 
оцінки чистих активів об’єктів 
інвестування.  

5. Процедури по суті 
у відповідь на 
оцінені значні 
ризики 

Параграф 21 МСА 330 
. Якщо аудитор визначив, що 
оцінений ризик суттєвого 
викривлення на рівні тверджень є 
значним, він повинен виконати 
процедури по суті, які конкретно 
відповідають на такий ризик. Якщо 
підхід до значного ризику 
складається тільки з процедур по 
суті, такі процедури мають містити 
тести деталей (див. параграф А53). 

У деяких випадках, коли ризик 
суттєвого викривлення на рівні 
тверджень є значним, аудитором 
не задокументовані процедури 
по суті, так само як і тести 
деталей (наприклад, замість 
зовнішніх підтверджень щодо 
дебіторської заборгованості 
аудитор документує отримання 
відповідей у телефонному 
режимі від необґрунтованої 
вибіркою кількості дебіторів). 
 

6. Адекватність 
подання 
фінансової 
звітності 
 
 
 

Параграф 24 МСА 330 
Аудитор повинен виконати 
аудиторські процедури, щоб 
оцінити, 
чи відповідає загальне подання 
фінансової звітності, в застосовній 
концептуальній основі фінансового 

Не проаналізована фінансова 
звітність на предмет суттєвих 
пропусків розкриття інформації 
або інших недоліків у 
класифікації та поданні у 
фінансовій звітності.  
У робочих документах САД не 
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звітування. При цьому аудитор 
повинен розглянути, чи подано 
фінансову звітність у спосіб, який 
належно відображає: 
• Класифікацію та опис фінансової 
інформації та відповідних операцій, 
подій і обставин, та 
• Подання, структуру та зміст 
фінансової звітності (див. 
параграф A59). 

 

задокументовано суттєві 
недоліки щодо розкриття 
інформації та не оцінено їх 
вплив на фінансову звітність та 
аудиторський висновок щодо 
неї. 
Не були виконані аудиторські 
процедури для оцінки того, чи 
відповідає загальне подання 
фінансової звітності застосовній 
концептуальній основі 
фінансового звітування (МСФЗ 
чи НП(С)БО), наприклад, 
шляхом використання 
аудитором прийнятного 
актуального контрольного 
переліку розкриття інформації у 
фінансовій звітності або його 
еквіваленту, адаптованого до 
обставин суб'єкта 
господарювання? 

7. Склад 
аудиторської 
документації 

Параграф 28 МСА 330 
Аудитор повинен включати до 
складу аудиторської 
документації: 
(a) загальні дії у відповідь для 
вирішення проблеми оцінених 
ризиків 
суттєвого викривлення на рівні 
фінансової звітності, характер, 
час 
та обсяг виконаних додаткових 
аудиторських процедур; 
(b) зв’язок цих процедур з 
оціненими ризиками на рівні 
тверджень; 
(c) результати аудиторських 
процедур, включаючи звіти, 
якщо інакше 
вони не є зрозумілими (див. 
параграф А63). 
Параграф 30 МСА 330 
Аудиторська документація має 
наочно показувати, що 
інформація у 
фінансовій звітності відповідає 
бухгалтерським записам, на 
підставі яких 
вона сформована або 
узгоджується з ними, 
включаючи відповідність 
або узгодженість розкриттів, 
незалежно від того, було 
отримано цю 
інформацію з Головної книги та 
допоміжних книг чи з інших 
джерел. 

Під час розробки аудиторських 
процедур та вимог до 
документування їх результатів 
не забезпечено дотримання 
вимог МСА 330 стосовно складу  
аудиторської документації , та її 
доказовості у контексті того, що 
інформація у ФЗ відповідає 
бухгалтерським записам на 
підставі яких вона сформована 
та узгоджується з ними, включає 
відповідність або узгодженість 
розкриттів.. 
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Додаток 1  

ПЕРЕЛІК ПРОЦЕДУР АУДИТУ 
 

Процедури 

аудиту 

Визначення  Методи (методичні 

прийоми) реалізації 

процедур аудиту 

1 2 3 

Аналітичні 

процедури 

оцінка фінансової інформації через аналіз правдоподібного 

взаємозв'язку між фінансовими та не фінансовими даними. 

Мета аналітичних процедур полягає у виявленні, аналізі та 

оцінці показників і тенденцій, а також співвідношень між 

показниками фінансово-економічної діяльності економічного 

суб'єкта. 

Класифікація, 

порівняння, 

співставлення,  

прогнозування. 

Верифікація  підтвердження будь-яких теоретичних положень, алгоритмів, 

програм і процедур шляхом їхнього зіставлення з відомими 

(еталонними або емпіричними) даними, алгоритмами й 

програмами.  

Тобто, верифікація – це процедура, яка полягає у порівнянні 

реальних дослідних зразків з еталонними. 

Співставлення, 

порівняння; синтез, 

аналіз, логічний метод. 

Диференціація поділ предмета аудиту з метою визначення певних 

взаємозалежностей.  

Порівняння, 

співставлення, 

класифікація. 

Запит пошук фінансової та нефінансової інформації від обізнаних осіб 

як у самого суб'єкта господарювання, так і за його межами.  

Запити здійснюються як в усній, так і в письмовій формі. Запит 

полягає у направленні дебіторам, кредиторам, банкам, юристам 

та іншим третім особам, пов'язаним із суб'єктом 

господарювання, листа із проханням підтвердити та (або) 

надати інформацію про зобов'язання, претензії, залишки по 

рахунках, здійснені операції та інші дані, що цікавлять 

аудитора. Запити мають відсилатися від імені суб'єкта 

господарювання, а отримувачем відповіді є аудиторська фірма. 

Опитування, 

класифікація, 

співставлення, 

узагальнення. 

Зовнішнє 

підтвердження 

Аудиторські докази, отримані аудитором у вигляді прямої 

письмової відповіді від третьої сторони (підтверджуюча 

сторона) у паперовій, електронній або іншій формі.  

Якщо підтверджено дані суб'єкта господарювання, то цей факт 

є підставою для формулювання позитивної аудиторської думки. 

За наявності розбіжностей даних необхідно оцінити 

відхилення. 

Абстрагування, 

класифікація. 

 Якщо причина відхилень визначена, тоді є підстави аналізувати 

їх суттєвість і робити відповідні висновки. Якщо відхилення 

незрозумілі необхідно проводити додаткові процедури аудиту. 

У випадку відсутності відповіді слід оцінити суттєвості впливу 

відсутності підтвердження.  

 

 Якщо очікуваний вплив суттєвий, це є підставою для 

планування додаткових альтернативних процедур аудиту. 

 

Ідентифікація  Визначення сутності предмета аудиторської уваги в ході 

надання аудиторських послуг. 

Класифікація, 

порівняння,  

 В основі ідентифікації лежать актуалізована нормативно-

довідкова інформація; особистий практичний досвід аудитора; 

критерії суттєвості відхилень, що допускаються; оцінки 

аудиторського ризику й ризиків викривлення тверджень 

звітності, класу операцій і сальдо рахунків бухгалтерського 

обліку. 

співставлення, 

прогнозування. 

Інспектування Перевірка записів, документів або матеріальних активів, з 

метою отримання точної та неупередженої інформацію про 

наявність майна суб'єкта господарювання. 

Логічний метод, 

узагальнення. 

  



Комітет з контролю якості аудиторських послуг  

Аудиторської палати України 
Продовження додатку 1 

1 2 3 

Огляд   Порівняльний аналіз фактичних даних з даними минулих 

звітних періодів або плановими (бюджетними) показниками, з 

метою визначення стану, тенденцій розвитку й перспектив 

діяльності суб'єкта господарювання на основі фінансової 

звітності та аналізу результатів роботи підприємств відповідної 

галузі. 

Логічний метод, 

аналогія. 

Перевірка  Вивчення записів або документів, внутрішніх чи зовнішніх, у 

паперовій, електронній або іншій формі, або фізичний огляд 

активу. 

Логічний метод, спосіб 

зворотного рахунку. 

Перерахунок Перевірка арифметичної точності розрахунків у первинних 

документах і бухгалтерських записах, або виконання аудитором 

самостійних розрахунків. 

Аналітично-

розрахункові, 

узагальнення. 

Повторне 

виконання 

Незалежне виконання аудитором процедур або заходів 

внутрішнього контролю, які вже виконувались як частина 

заходів внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аналогія, оцінка 

(експертна оцінка), 

узагальнення. 

Простежування  Процедура перегляду відображення даних первинних 

документів у регістрах синтетичного й аналітичного обліку, 

знаходженні заключної кореспонденцію рахунків і отримання 

впевненості в тому, що ті або інші господарські операції 

правильно відображені в бухгалтерському обліку. 

Простежування здійснюється у наступній послідовності: 

первинний документ – регістр обліку – фінансова звітність або 

навпаки. 

Логічний метод, 

класифікація, 

співставлення. 

Повторне 

обчислення  

Перевірка математичної правильності документів чи записів. Аналогія,  

аналітично-

розрахункові, 

узагальнення. 

Розрахунок  Перевірка достовірності кількісних і вартісних вимірників 

господарських операцій. Застосовується процедура розрахунку 

до узагальнюючих показників, які характеризують об'єкт 

аудиту (показники продуктивності роботи, виконання плану 

реалізації та ін.). 

Аналітично-

розрахункові, 

порівняння, аналогія. 

Сканування  Вивчення документації клієнта з метою пошуку (ідентифікації) 

нетипових статей та подій, відображених в документах суб'єкта 

господарювання.  

Сканування доречно застосовувати при використанні вибірки 

для прийняття аудиторських рішень, бо завжди існує 

ймовірність не виявлення помилки суб'єкта господарювання, 

вибравши приклад, який не відображає всю сукупність статей. 

Це може привести до прийняття помилкового рішення, тому 

зменшують аудиторський ризик, скануючи статті, що не 

ввійшли у вибірку. 

Логічний метод, 

аналогія, прогнозування, 

узагальнення. 

Спостереження Нагляд за процесом або процедурою, які виконують інші особи. 

Наприклад, спостереження аудитора за процесом 

інвентаризації, що здійснює персонал суб'єкта господарювання, 

або за виконанням заходів внутрішнього контролю. 

Застосовується на етапі отримання доказів. Результати 

спостереження носять скоріше переконливий характер і 

доповнюють достатність і відповідність доказової бази аудиту.  

Інвентаризація, 

інспектування, 

узагальнення. 

 

Тестування  Процедура визначення відповідності предмета аудиту заданим 

параметрам. 

Аналогія, класифікація, 

порівняння, 

узагальнення. 
 

 


