


ЗМІНЕНА МІЖНАРОДНА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА 
ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Завдання з надання впевненості 

завдання, в якому практикуючий 
фахівець 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

Інші завдання

- Завдання, які охоплюються 
Міжнародними стандартами супутніх 
послуг (МССП: завдання з виконання 
погоджених процедур та завдання з 
складання фінансової інформації3).
- Підготовка податкових декларацій, 
коли не надається впевненість.
- Завдання з консультування  
(наприклад управлінське та податкове 
консультування).



Результатом вимірювання чи оцінювання предмета завдання є
інформація, отримана в результаті застосування критеріїв відносно
предмета завдання. Наприклад:

• Фінансова звітність (результат) є наслідком вимірювання 
фінансового стану суб’єкта господарювання, його фінансових 
показників та грошових потоків (предмет завдання) шляхом 
застосування концептуальної основи фінансового звітування 
(критерії).

• Звіт щодо ефективності внутрішнього контролю (результат) є 
наслідком оцінювання процесу внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання (предмет завдання) шляхом застосування 
відповідних критеріїв.

• Виміри продуктивності конкретного суб’єкта господарювання 
(результат) є наслідком вимірювання різних аспектів роботи 
(предмет завдання) шляхом застосування відповідних методологій 
вимірювання (критерії).

• Звіт з викидів парникових газів (результат) є наслідком вимірювання 
викидів парникових газів суб’єктом господарювання (предмет 
завдання) шляхом застосування протоколів визнання, вимірювання 
й подання (критерії).

• Звіт щодо дотримання вимог (результат) є наслідком оцінювання 
дотримання вимог суб’єктом господарювання (предмет), 
наприклад, законодавчих чи нормативних актів (критерії).



Критерії, за якими 

визначається ЗЗНВ
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Назва МСА Сфера застосування

МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та 

складання звіту щодо фінансової звітності»

МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора»

повний комплект фінансової звітності загального 

призначення та викладений у цьому контексті

МСА 800 (переглянутий) «Особливі положення –

аудити фінансової звітності, складеної відповідно до 

концептуальних основ спеціального призначення»

фінансова звітність спеціального призначення –

фінансова звітність, складена відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення

МСА 805 «Особливі положення щодо аудитів 

окремих фінансових звітів та окремих елементів, 

рахунків або статей фінансового звіту»

розглядає особливі положення використання МСА під

час аудиту окремого фінансового звіту або окремого

елемента, рахунку або статті фінансового звіту

МСА 810 (переглянутий) «Завдання зі звітування 

щодо узагальненої фінансової звітності»

історична фінансова інформація, отримана з фінансової

звітності, що містить менше детальних даних порівняно з

фінансовою звітністю, але забезпечує структуроване 

відображення, яке узгоджується з інформацією у

фінансовій звітності про економічні ресурси суб’єкта 

господарювання або йогозобов’язання у певний момент

часу або про зміни в цих показниках за певний проміжок

часу

3000 (переглянутий) «Завдання з надання 

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної

фінансової інформації»

завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації



ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ 
ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ 

ВПЕВНЕНОСТІ

ЗМІНЕНА МІЖНАРОДНА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ЗАВДАНЬ З 

НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ - п.22



передумови для завдання з надання впевненості є доречними під
час розгляду, чи слід приймати або продовжувати завдання з
надання впевненості:

Ролі та відповідальність 
доречних сторін (тобто 
відповідальної 
сторони, вимірювача чи 
оцінювача і сторони, 
яка пропонує завдання) 
є прийнятними за 
даних обставин

Завдання має всі з таких характеристик:

•предмет завдання є доречним;

•критерії, які практикуючий фахівець очікує застосувати 
для підготовки інформації з предмета завдання, 
відповідають обставинам завдання, в тому числі мають 
характеристики, викладені в параграфі 44;

•критерії, які практикуючий фахівець очікує застосувати 
для підготовки інформації з предмета завдання, будуть 
доступними для визначених користувачів;

•практикуючий фахівець очікує, що він буде в змозі 
отримати докази на підтвердження свого висновку;

•висновок практикуючого фахівця у вигляді, прийнятному 
для завдання з надання обґрунтованої впевненості чи для 
завдання з надання обмеженої впевненості, буде 
включено в письмовий звіт; та

•чітко визначена мета, включаючи у випадку завдання з 
надання обмеженої впевненості те, що практикуючий 
фахівець очікує, що він буде спроможним отримати 
значущий рівень впевненості



П.49 Частиною завдання з надання
впевненості є визначення практикуючим
фахівцем відповідності критеріїв

УВАГА!



П. 42 Критерії – це еталонні

показники, які використовуються

для вимірювання чи оцінювання

предмета завдання.



Критерії можуть бути офіційно визнаними
Наприклад, для складання фінансової звітності критеріями
можуть бути Міжнародні стандарти фінансової звітності або
Міжнародні стандарти обліку в державному секторі; під час
підготовки звіту з операційної ефективності заходів
внутрішнього контролю критерії можуть ґрунтуватись на
встановленій концептуальній основі внутрішнього контролю
або меті конкретного спеціально розробленого заходу
контролю; під час підготовки звіту щодо дотримання вимог
критеріями можуть бути застосовний закон, нормативний
акт або контракт.



Застосовні критерії проявляють такі характеристики:

Характеристика Зміст
Доречність доречні критерії приводять до отримання такої

інформації з предмета завдання, яка допомагає

визначеним користувачам у прийнятті рішень

Повнота критерії вважаються повними, коли в інформації з

предмета завдання, підготовленій відповідно до них, не

міститься пропусків доречних чинників, які очікувано

можуть впливати на рішення визначених користувачів,

прийнятих на основі такої інформації з предмета

завдання. Повні критерії містять, якщо це доречно,

еталонні показники для подання та розкриття

Надійність надійні критерії дають змогу виконувати досить

стабільне вимірювання чи оцінювання предмета

завдання, включаючи, якщо це доречно, подання та

розкриття, при використанні різними практикуючими

фахівцями за подібних обставин

Нейтральність нейтральні критерії приводять до отримання такої

інформації з предмета завдання, яка б не містила

упередженого подання відповідно до обставин завдання

Зрозумілість зрозумілі критерії приводять до отримання такої

інформації з предмета завдання, яку можуть зрозуміти

визначені користувачі



Критерії можуть встановлюватись законодавчими або
нормативними актами, або видаватись
авторитетними чи визнаними експертними
організаціями, які використовують прозорий
належний процес (встановлені критерії). Інші
критерії можуть спеціально розроблюватись для
підготовки інформації з предмета завдання в
конкретних умовах завдання



Критерії повинні бути доступними для визначених
користувачів, щоб дати змогу їм зрозуміти, як
вимірювався чи оцінювався предмет завдання.
Доступність критеріїв для визначених користувачів
досягається одним чи кількома такими способами:

– Вони є оприлюдненими.

– Їх включено та чітко сформульовано в поданні 
інформації з предмета завдання.

– Їх включено та чітко сформульовано в звіті з 
надання впевненості. 

– Вони є зрозумілими на загал як, наприклад, 
критерій часу, який вимірюється в годинах та 
хвилинах



Критерії можуть також бути доступними
лише для конкретних визначених користувачів,
наприклад умови контракту, або критерії, які
використовуються галузевою асоціацією, які є
доступними тільки для тих, хто працює в цій галузі,
оскільки вони є доречними лише для конкретної
цілі



Міжнародна концептуальна основа завдань з 
надання впевненості визначає п'ять обов'язкових  
елементів такого завдання:

• тристоронні відносини, що включають 
практикуючого фахівця, відповідальну сторону та 
визначених користувачів

• відповідний предмет завдання
• прийнятні критерії
• прийнятні докази у достатньому обсязі
• звіт з надання впевненості в письмовому вигляді у 

формі, прийнятній для завдання з надання 
обґрунтованої впевненості чи завдання з надання 
обмеженої впевненості



П. 24 Якщо потенційне завдання не може
бути прийнятим як завдання з надання
впевненості, сторона, яка пропонує
завдання, може підібрати інший тип
завдання, що відповідатиме потребам
визначених користувачів.



У випадку, коли критерії, що практикуючий фахівець

планує застосувати, є неприйнятними, завдання з надання

впевненості, що відповідає іншим передумовам, може

виконуватись, якщо:

•практикуючий фахівець може ідентифікувати один чи 
кілька аспектів предмета завдання, для якого ці критерії 
будуть прийнятними. В такому випадку практикуючий 
фахівець може виконати завдання з надання впевненості 
щодо цього аспекту чи аспектів предмета завдання, взятих 
окремо. При цьому може виявитись необхідним пояснити в 
звіті із завдання, що звіт не стосується всього предмета 
завдання в цілому; або

•можна підібрати чи розробити альтернативні 
прийнятні критерії для предмета завдання.



Сторона, яка пропонує завдання, може
звернутись із запитом про виконання
завдання, яке не буде завданням з надання
впевненості, наприклад завдання з надання
консультаційних послуг або завдання з
виконання погоджених процедур



Практикуючий фахівець повинен узгодити
умови завдання зі стороною-замовником.
Узгоджені умови завдання повинні досить
детально зазначатись у листі-угоді чи іншому
прийнятному письмовому погодженні,
письмовому підтвердженні або законодавчому
чи нормативному акті



П. 25 Після прийняття завдання його зміна

без поважних причин із завдання з надання

впевненості на інше завдання, що не буде

стосуватись впевненості, буде неприйнятною

Зміна в обставинах, які впливають на
вимоги визначених користувачів, або
неправильне розуміння характеру
завдання можуть виправдати запит
про зміну завдання



ЗУ “ Про цінні папери та фондовий ринок “

Звіт про КУ – окремий компонент звіту керівництва, що 
має затверджену форм та вимоги до змісту

Емітент зобов’язаний залучити аудитора, який повинен висловити свою думку
щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити
інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до
складу звіту про корпоративне управління емітента



Ролі та відповідальність відповідальної
сторони, яка пропонує завдання є
прийнятними за даних обставин

ЗУ “ Про цінні папери та фондовий 
ринок “

Ст. 40 Річна інформація повинна бути
затверджена наглядовою радою емітента до її
розкриття відповідно до вимог цього Закону

ЗУ “ Про акціонерні товариства “
Ст. 52 Наглядова рада здійснює контроль за
своєчасністю надання (опублікування)
товариством достовірної інформації про його
діяльність відповідно до законодавства,
опублікування товариством інформації про
принципи (кодекс) корпоративного
управління товариства



Завдання має всі з таких характеристик

Предмет завдання є доречним

Інформація за переліком ст. 40-1 , яка 
наведена у звіті  Про корпоративне 
управління, й щодо якої необхідно 
висловити думку

Критерії відповідають обставинам 
завдання й мають відповідні 
характеристики: доречність, повнота, 
надійність, нейтральність, 
зрозумілість

Можна отримати докази

Висновок у вигляді прийнятному для 
завдання буде включено у письмовий 
звіт

Чітко визначена мета, що аудитор 
буде спроможний отримати 
значущий рівень впевненості

Критерії будуть доступними для 
визначених користувачів

Зміст звіту про корпоративне управління 
визначено ст. 40-1 ЗУ “ Про цінні папери та 
фондовий ринок ”,
Форма звіту та вимоги до його змісту 
визначено “ Положенням про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів “  
(рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826)

Документи емітента, якими 
регламентуються процедури 
корпоративного управління та документи, 
якими зафіксовано результати виконання 
таких процедур

Рівень впевненості ідентифікується 
Аудиторський звіт складається
відповідно до МСЗНВ 3000



Ідентифікація застосовних критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було
складено управлінським персоналом відповідно до
вимог (надалі – встановлені критерії):

• пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок»;

• «Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та
доповненнями) в частині вимог щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу
VII додатка 38 до цього Положення.



Якщо це доцільно, опис будь-яких значних властивих 
обмежень, що асоціюються з вимірюванням або 
оцінюванням предмета завдання щодо застосовних критеріїв 
Якщо застосовні критерії розроблено для конкретної мети, 
заяву, яка привертала б увагу читачів до цього факту та до 
того, що в результаті інформація про предмет завдання може 
не підходити для іншої мети 

• Визначені вище критерії застосовуються виключно 
для інформації Звіту про корпоративне  управління, 
що складається для цілей подання регулярної 
(річної) інформації про емітента,  яка розкривається 
на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання 
до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку відповідно до вимог статті 40 
Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок».



ЗУ “ Про ефективне управління майновими 
правами правовласників у сфері авторського права і 

(або) суміжних прав “

Звіт про діяльність організації колективного управління –
зміст визначається вимогами ст.11 ЗУ;

Форма – наказ Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України №1707 від 20.11.2018 р

Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного
управління, підлягають аудиту в установленому законодавством порядку.
Аудиторський звіт є невід’ємним додатком до щорічного звіту про діяльність
організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним



Аудиторський висновок щодо фінансового стану
юридичної особи-засновника заявника, у тому числі
спроможності сплатити внесок до статутного фонду
(капіталу) заявника з доданням балансу і звіту про
фінансові результати його діяльності за період, у якому
сплачувались відповідні внески та за попередній період


