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Власникам, Вищому керівництву, Менеджерам 

всіх рівнів, Бухгалтерам та Головним 

бухгалтерам, Податківцям, Кредиторам, 

Інвесторам, всім іншим, можливим та 

неможливим (потенційним) Стейкхолдерам  

 

Ця брошура надасть Вам повне та реальне 

розуміння, що таке АУДИТ та яка для Вас 

користь з його результатів, які є види 

аудиторських послуг, скільки може коштувати 

аудиторська перевірка, що можна, а що 

заборонено аудитору в його професійній 

діяльності, яка відповідальність аудитора та 

його замовника, а також які управлінські 

рішення доцільно й можливо ухвалювати за 

результатами аудиту. 

 
 
 

З повагою та надією на розуміння 

Аудиторська палата України та автор 
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СТИСЛО ПРО ІСТОРІЮ ПРОФЕСІЇ   
 

   Аудит – це один з різновидів контролю. Існує багато думок щодо історії 

професійного аудиту. Є докази того, що в Китаї за 700 років до н.е. у державі 

існувала посада генерального аудитора. Окрім цього, згадки про аудиторів  

знаходять в історичних джерелах  стародавніх Греції, Риму, Єгипту, Вавилону. 

Подальшого розвитку та суспільного значення аудит набув у феодальні часи 

(Німеччина, Франція, Англія). Тобто, «первісний» аудит має тисячолітню 

історію. 

  Реальне становлення аудиту як професії було обумовлено наступними 

чинниками: створенням Держави як суспільного інституту, започаткуванням 

системи права, появою приватної власності та грошового обігу. Але 

епохальним чинником для попиту на аудит стало реальне відокремлення ( у 

просторі та в часі) власника від його власності та поява найманого 

менеджменту. Це була ситуація, коли власник володів численними активами 

як у своїй країні, так і за її кордонами, здавав власність у користування 

орендарям, одержував гроші (кредити) від інших власників, закладав активи у 

борг.  І тут історично сформувалися три чинники,  що обумовили потребу 

в аудиторах: 

Прагнення максимізації прибутку.  

Острах втратити майно. Невизначеність. 

 

  Прагнення максимізації прибутку (жадібність) у дуже широкому сенсі – як 

бажання отримати більше вигоди, забезпечити комфортне майбутнє собі та 

членам сім’ї, збільшити статки. 

 Острах втратити майно (страх), також в широкому сенсі, – це острах 

втратити все те, що вже є; побоювання не отримати очікуваних благ, 

побоювання ймовірності негативного (перш за все економічного) майбутнього 

власника та його близьких. 

  Обидва чинники породили НЕДОВІРУ ДО НАЙМАНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ (керуючих), якому передано в управління (нагляд, 

охорону) чуже майно – «неефективні /дурні, ліниві/,  може, крадуть?!». 

  Потреба в аудиторах загострилася на фоні Невизначеності. Відсутність 

своєчасної та достовірної інформації про реальний стан речей, нерозуміння 

професійної мови бухгалтерів та невміння читати звітність, неможливість 

спрогнозувати дії Правителя (а пізніше Держави) – ці та інші чинники 

створювали дискомфорт повсякденного життя для власника, який жадав 

ВПЕВНЕНОСТІ, що перш за все вгамує Страх та підтримає Жадібність.  

  Довіра до менеджменту ( керуючих, бухгалтерів, ревізорів) була досить 

слабка, з огляду як на Страх, так і на численні випадки шахрайства з боку 

персоналу. 

  Тому виникла суспільна потреба у професіоналах, які не працюють на самого 

власника чи на інших власників, на Державу чи якогось конкретного 
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стейкхолдера. Був потрібен такий собі фрілансер, який розуміється на 

правилах (законах) ведення господарства, у бухгалтерському обліку та 

складанні звітності, вміє аналізувати факти без упереджень,  не приймаючи  

інтересів з жодної із сторін. Таким чином і сформувався попит на аудитора. 

Він особливо посилився після появи ринків капіталу (цінних паперів) та 

біржової торгівлі.  

Поступово виникли три теорії становлення професійного аудиту.  

«Теорія власника». Часті банкрутства та шахрайство управлінського 

персоналу робили фінансові вкладення дуже ризикованими. Тому власники 

(інвестори, акціонери) бажали отримати думку незалежного, чесного та 

об’єктивного фахівця з обліку (контролю) «зі сторони»,  якому можна було б 

довіряти.  

«Теорія агентів». Виникали певні конфлікти інтересів між власником та 

найманим менеджментом (найманим агентом власника), причиною яких була 

невідповідність бажань власника реальним можливостям менеджменту. Тому 

був потрібен певний неупереджений третейський суддя.  

І нарешті «Теорія мотивації». Вона базується на припущенні, що найманий 

менеджмент, знаючи, що звітність буде перевірятися незалежним від нього 

професіоналом, матиме стимул для більш відповідального процесу ведення 

обліку та складання звітності, що оприлюднюється. 

 

              Власник                        КАПІТАЛ                Найманий управлінець 
                                               

 

 

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ 

АУДИТОР 

 

   

 

 

Аудитор в очах суспільства поступово ставав уособленням свого роду арбітра, 

який надає певний рівень впевненості: щодо роботи найманих менеджерів; 

щодо правдивості фінансової звітності, яка оприлюднюється; щодо 

ефективності та безперервності функціонування  бізнесу, куди вкладено 

капітал;  щодо майбутніх та сучасних доходів тощо. 

  Професійний аудит у своєму становленні пройшов декілька етапів. Зазвичай 

датою його виникнення (саме як професійної діяльності)  визнають середину 

XIX століття (Закон про кампанії у Великобританії – 1862 р, та закон про 

обов’язкові перевірки балансів акціонерних кампаній у Франції – 1867 р.)  

З цього все й почалося. 

  Далі поступово почала розвиватися методика аудиторських перевірок, 

з’явилася вибіркова перевірка, застосування математичних моделей і методів. 
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Також настав час регулювання професійної діяльності аудиторів. За 

Європейською моделлю професією опікувались органи державної влади, за 

англо-американською – професійні об’єднання бухгалтерів. 

  Варто зазначити, що тривалий час посади аудиторів обіймали,  як правило, 

фахові бухгалтери. Проте на сьогодні помітна тенденція щодо роз’єднання 

професій бухгалтера та аудитора. 

 У процесі подальшого розвитку аудиту був створений Міжнародний комітет з 

аудиторської практики (IAPC) у складі Міжнародної Федерації Бухгалтерів 

(IFAC), розроблені та впроваджені Міжнародні стандарти аудиту (МСА), 

Кодекс професійної етики, прийняті Директиви та Регламенти з аудиту 

Європейським Союзом. 

  В Україні аудит було легалізовано на рівні Закону у 1993 році, коли Верховна 

Рада України ухвалила Закон «Про аудиторську діяльність». Цей закон був 

чинний до 2017 року,  коли 21 грудня було прийнято Закон України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». У 2018 році був 

зареєстрований єдиний орган професійного самоврядування аудиторів 

України – Аудиторська палата України, яка об’єднує всіх аудиторів та всі 

українські аудиторські фірми.  

В Україні всі аудитори у своїй професійній діяльності керуються вимогами 

чинного законодавства та використовують Міжнародні стандарти аудиту. 

 На сьогодні в нашій країні близько 2700 аудиторів та майже 900 національних 

аудиторських фірм. 

 
Концептуально Аудит – це Совість  сучасного бізнесу! 

 
Місія аудиту – зменшення рівня невизначеності щодо предмету 

перевірки, який цікавить стейкхолдерів, достатнього для 

прийняття управлінського рішення. 
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Принципи аудиту  або за що його 

поважають у суспільстві та в бізнесі 
    
 Професійна аудиторська діяльність базується на загальнолюдських морально-

етичних принципах. Це пояснюється самою місією аудиту у суспільстві, яке 

прагне довіряти аудиторам. Принципи аудиту лежать в основі всієї теорії 

аудиторської діяльності та безпосередньо впливають на практику аудиту, 

через прийняті спільнотою аудиторів технічні стандарти та Кодекс 

професійної етики. 

 У професійній мові аудиторів виокремлюють так звані «фундаментальні 

принципи», які у свою чергу впливають на концепції аудиту. До цих 

фундаментальних принципів відносять: 

 а) етику поведінки;  

б) професійну незалежність; 

 в) професіоналізм;  

г) доказовість;   

д) точність подання. 

  Професійна етика – основа аудиторського фаху. Саме вона визначає певну 

привабливість аудитора для пересічного замовника. Технічні стандарти 

відіграють значну, але все ж другорядну роль. Цілі аудиторської професії 

полягають у виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів 

професіоналізму, в досягненні найкращих результатів діяльності та в цілому у 

задоволенні вищезазначених громадських інтересів. Такі цілі вимагають 

забезпечення чотирьох основних потреб. 

Достовірність. У суспільстві в цілому існує потреба в достовірній інформації 

та надійних інформаційних системах. 

Професіоналізм. Існує потреба в особах, які можуть бути без сумнівів 

визначені замовниками, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами 

як спеціалісти в сфері обліку. 

Якість послуг. Існує потреба щодо впевненості в тому, що всі послуги, надані 

професійним аудитором, виконуються згідно з найвищими стандартами 

якості. 

Довіра. Користувачі послуг професійних аудиторів повинні бути впевнені в 

існуванні основ професійної етики, що регулюють надання цих послуг. 

   Така позиція цілком зрозуміла, бо в умовах ринкової невизначеності 

пересічний власник ( незалежно від розміру капіталу, яким він володіє) прагне 

мати якусь гарантію, що його не введуть в оману. Тому до аудиторів трохи 

більші вимоги, які мають, так би мовити, формальний, зовнішній характер 

(зовнішній вигляд на побутовому рівні).  

    З точки зору класичної філософії, етика складається з двох елементів:  а) 

поняття «Добра» та поняття «Зла» ; б) Правил вибору між Добром та Злом. 

Щодо професійної діяльності етичні засади можна сформулювати як певні 

правила надання професійних послуг, які за своєю суттю та за наслідками, 
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асоціюються в суспільстві з поняттям «Добро» (звісно не в матеріальному 

сенсі). Носії професії (в нашому випадку – аудитори) не повинні асоціюватися 

в суспільстві з поняттям «Зло». 

   Усі дії аудитора ( його робота у замовника або з замовником, висловлювання 

у ЗМІ чи усні висловлювання при спілкуванні, результати роботи, ставлення 

до предмету уваги, інше) повинні надавати суспільству впевненість, що даний 

аудитор максимально об’єктивний (не стоїть на чийомусь боці або захищає 

інтереси когось); не приховує правду та бажає кращого ( тобто – «Добра»). 

    НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – одна з головних «фішок» сучасного аудиту. 

    Під професійною незалежністю аудитора необхідно розуміти 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДУМКИ (ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ)  та 

незалежність ПРОФЕСІЙНИХ ДІЙ у процесі надання послуг. Етичні 

принципи у поєднанні з методологічними принципами і складають фундамент 

професійної аудиторської діяльності (рис.1). 
                                           ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  

                                          НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Етичні та методологічні принципи професійного аудиту

 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

     ЕТИКИ 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ 

1. ПРОФЕСІЙНА    

    НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

2. ОБ’ЄКТИВНІСТЬ 

3. КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

5. НАЛЕЖНА   

    РЕТЕЛЬНІСТЬ 

1. ПЛАНУВАННЯ 

2. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ,  ЩО 

НАДАЮТЬСЯ 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОСТАТНОСТІ 

ДОКАЗІВ ТА СВІДОЦТВ 

4. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИБОРУ 

МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ 

5. ДОТРИМАННЯ МЕТОДИКИ 

ОЦІНКИ РИЗИКІВ 

6. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ 

СУТТЄВОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ 

7. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКІВ 

8. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ І САМОЇ 

РОБОТИ 

9.ВЗАЄМОДІЯ АУДИТОРІВ 

10.ПОВНЕ ІНФОРМУВАННЯ 

КЛІЄНТІВ 

11.Професійний скептицизм 

 

 
ДЕФІНІЦІЮ – 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

СЛІД РОЗУМІТИ В 

КОНТЕКСТІ 

ПРОФЕСІЇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Складові професійної  незалежності аудитора 

 

САМЕ ПРОФЕСІЙНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РОБИТЬ АУДИТ 

ПРИВАБЛИВИМ ДЛЯ ЗАМОВНИКА ТА СУСПІЛЬНО НЕОБХІДНИМ 
 

До принципів аудиту відноситься і професійний скептицизм. Тобто, 

аудитор завжди повинен   бути, образно кажучи,  “Фомою Невіруючим». І 

тому, якщо аудитор намагається отримати від Вашої фірми чи Вашого 

персоналу якусь інформацію – обов’язково надайте її. Цим самим Ви 

дасте можливість йому отримати надійніші докази для свого професійного 

судження  щодо предмету перевірки. Принцип, на наш погляд, слушний, бо є 

певною гарантією виявлення помилок або невідповідностей незалежно від 

формальних ознак рівня організації управління або обліку чи внутрішнього 

контролю і аудиту. 

 

 

 

  

   

                  СКЛАДОВІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ  АУДИТОРА 

                                            

 

 ЕКОНОМІЧНА 

 

   ПРАВОВА 

 

ЕТИЧНА 

1. Обмеження видів 

діяльності 

2. Обмеження 

кількості послуг, що 

надаються одночасно 

3. Обмеження суми 

винагороди від 

одного клієнта 

4. Відсутність 

фінансового інтересу 

в справах клієнта 

5. Заборона 

отримання  послуг 

(товарів) від клієнта 

1. САМОРЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОФЕСІЇ 

2. ДОГОВІРНА ОСНОВА  

ВІДНОСИН З КЛІЄНТОМ 

3. РОЗПОДІЛ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З 

КЛІЄНТОМ ЗА ДУМКУ 

ПРО ЗВІТНІСТЬ І ЗА 

САМУ ЗВІТНІСТЬ 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

РОБОТУ ІНШИХ 

 (АУДИТОРІВ, 

АСИСТЕНТІВ, 

ЕКСПЕРТІВ) 

1. Професійна 

компетентність 

2. Добросовісне 

виконання обов’язків 

3. Конфіденційність 

інформації щодо клієнта 

4. Індивідуальні 

відносини з персоналом 

клієнта 

5. Обмеження співпраці з 

одним і тим же клієнтом 

6. Вимоги до змісту 

реклами та назви фірми 
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   СКІЛЬКИ  Ж  Є  ЦИХ  АУДИТІВ??? 

 
   Термін «аудит» в Україні реально стали застосовувати куди та до чого 

завгодно. Можна зустріти «енергоаудит», «електроаудит», «аудит кадрів», 

«аудит ефективності», «пробірний аудит» тощо. Не дивуютесь, коли 

з’явиться термін «транспортний аудитор» (тобто контролер в автобусі). 

Просто замість радянського терміну «контролер» та «контроль» з огляду на 

Європу стали застосовувати «аудитор» та «аудит». 

   На сьогодні для вітчизняної бізнес-спільноти доцільно виокремлювати 

ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ.  Цей поділ здійснюється 

виключно за ознакою належності до суб’єктів  господарювання, які 

замовляють аудиторську перевірку. 

   Представниками зовнішнього аудиту (його ще називають незалежним 

аудитом) є юридичні особи – аудиторські фірми та фізичні особи-аудитори. 

Вони адміністративно жодним чином не підпорядковані замовнику. Певною 

мірою це може стосуватися  і державних аудиторів (Державна аудиторська 

служба, аудитори Рахункової палати). 

 Внутрішні аудитори є штатними працівниками суб’єкта господарювання, які 

працюють самостійно або у штаті відповідного підрозділу системи 

управління. Схематично це виглядає наступним чином (рис.3). 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Зовнішній та внутрішній аудит 

Інколи внутрішній аудит плутають з внутрішнім контролем.  Якщо коротко, 

то вся різниця показана у таблиці 1. А різниця між аудитом зовнішнім та 

внутрішнім – у таблиці 2.   Трохи різняться і завдання цих двох видів аудиту. 

Для зовнішнього аудиту головним завданням є надання впевненості 

Суб’єкт господарювання 

Система управління 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-процеси, господарська діяльність 

 
Внутрішній 

контроль 

Внутрішній 

АУДИТ 

Зовнішній 

державний 

фінансовий і 

податковий 

та інші види 

контролю 

 

 

 

Зовнішній 

незалежний аудит 
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замовникові щодо предмету його інтересу. Для аудиту внутрішнього – 

підвищення уваги системи управління, зменшення ризиків бізнесу, 

підвищення ефективності управління та діяльності в цілому, протидія 

шахрайству персоналу, надійність та достовірність обліку та звітності, 

оптимізація витрат, збереження активів та їхнє ефективне використання, 

захист інтересів власників. 
Таблиця 1 

Відмінності  між внутрішнім контролем та внутрішнім аудитом 

в системі управління підприємством 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ  
Ознаки 

ВНУТРІШНІЙ 

 АУДИТ 

Одна з функцій 

(зобов’язань та прав)  будь- 

якого працівника на своєму 

робочому місці в рамках 

власних повноважень 

 
 

Місце в системі 
управління 

 
Спеціальний підрозділ, 

посадова особа зі 

спеціальними 

повноваженнями 

Дотримання встановлених 

внутрішніх вимог, правил, 

чинного законодавства, прав та 

обов’язків, планів тощо 

 
 
 

Мета 

 
Захист бізнесу та капіталу 

власника  за рахунок 

зменшення  

( попередження) ризиків 

 

На предмет безпосереднього  

управління  

( відповідальності) 

 
Вплив 

 
На всю систему управління в 

цілому 

Зазвичай перед безпосереднім 

керівником  (начальником) 

 
Відповідальність 

Перед вищим органом 

управління, перед власниками 

 

Поточний час 

 
Час 

 

Поточний час, 

ретроспектива, перспектива  

( прогноз) 

 

Порівняння факту на 

відповідність встановленим 

внутрішнім нормам, правилам, 

вимогам закону 

 
 

Методи 

Загально наукові та 

спеціальні методи контролю 

Інформування вищого рівня 

безпосереднього керівництва. 

Призупинення дій чи операцій 

 
Результати 

Звіт вищому органу 

управління. Рекомендації 

щодо запобігання ризиків, 

підготовка проекту 

управлінського рішення. 

Консультації персоналу 
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Таблиця 2 

Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом 

Зовнішній аудит Ознаки Внутрішній аудит 

Повна професійна 

незалежність 

Професійна незалежність Обмежена професійна 

незалежність 

Відсутня Підпорядкованість Вищому органу управління 

або наглядовому органу 

Згідно з умовами договору  Оплата послуг Штатні оклади 

Зменшення інформаційної 

невизначеності та надання 

впевненості  замовникам 

Мета Попередження та 

виявлення ризиків бізнесу 

Ретроспективний, 

поточний, перспективний 

Час Ретроспективний, 

поточний, перспективний 

Загально наукові та 

спеціальні методи 

контролю 

Методи Загально наукові та 

спеціальні методи 

контролю 

Суттєві невідповідності 

предмету перевірки 

встановленим та 

узгодженим критеріям 

Предмет уваги Ризики бізнесу та їхні 

прояви 

За власне професійне 

судження 

Відповідальність За наслідки ризиків бізнесу 

Професійна незалежна 

думка щодо предмету 

перевірки 

Результат Професійне судження щодо 

загроз бізнесу та 

рекомендації щодо їх  

зменшення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів (США /www.theiia.org/,) 

виокремив основні загальні функції внутрішнього аудиту. До таких 

загальних функцій внутрішнього аудиту відносять: 

1. Консультативна – реалізується в діапазоні від безпосереднього 

консультування  внутрішніми аудиторами персоналу з питань безпеки 

бізнесу до організації міні-тренінгів персоналу або навчальних 

семінарів з актуальних питань забезпечення якості управління та 

досягнення мети системи. Підстава для  такої   організації – 

Внутрішній  аудит – це процес, яким керує спеціальний орган  або спеціально 

уповноважені     службовці і який забезпечує достатньо надійні гарантії виконання 

наступних завдань:  ефективність діяльності;  економічність діяльності; 

дотримання встановлених норм та правил;  дотримання вимог чинного 

законодавства;  надійність та точність фінансової звітності;  збереження  активів; 

сприяння досягненню  підприємством встановленої мети. 

http://www.theiia.org/
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результати перевірок, що виявляють низький рівень знань персоналу з 

важливих для бізнесу проблем або поточних операцій  чи рішень.  

2. Контрольна – перевірка роботі окремих підрозділів або виконавців 

системи управління на предмет  відповідності встановленим планам, 

правилам, нормам, законодавчим вимогам, правам або обов’язкам, які 

останнім делеговано або встановлено. 

3. Аналітична – експертна оцінка та прогнозування стану 

внутрішнього та зовнішнього економічного, правового, 

інформаційного, психологічного та інших видів середовища бізнесу на 

предмет загроз для досягнення мети системи, оцінка ефективності  

господарювання та управління. 

4. Захисна – розробка заходів та контроль за їх впровадженням щодо  

збереження активів та капіталу в процесі господарювання, 

попередження  шахрайства з боку персоналу або розкрадання 

власності. 

5. Інформаційно-координаційна – своєчасне та повне інформування 

вищого управлінського персоналу або вищого органу управління 

(власників) про результати  роботи по забезпеченню безпеки бізнесу;  

узгодження мети, предмету та завдань перевірок з планами та 

намірами вищого органу управління, окремими підрозділами     системи 

управління. 

 

   Практично в реалізації вказаних функцій і лежить парадигма 

внутрішнього аудиту в системі управління, його ефективність та мета 

створення. 

 

 

 
   
   
Зовнішній незалежний професійний аудит в Україні 

регулюється відповідним законом прямої дії. Це Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (прийнятий 2017 р.). Вже з 

назви зрозуміло, що зовнішній аудит розділяється на аудит фінансової 

звітності та  аудиторську діяльність. 

 Аудит фінансової звітності – це професійна послуга з 

перевірки даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності з 

метою висловлення професійного судження  про її відповідність (в  усіх 

суттєвих аспектах) законодавчим вимогам щодо ведення бухобліку, 

міжнародним стандартам фінансової звітності або іншим вимогам 

(регламентам). 

  Аудиторська діяльність. По суті, це певний перелік професійних 

послуг, які може надавати аудитор замовникам. До таких послуг відносяться: 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ –  ЦЕ 

«ТРЕТЄ ОКО»  СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ 
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огляд фінансової звітності, виконання замовлень з іншого надання 

впевненості, будь-які інші послуги, що надаються в межах міжнародних 

стандартів аудиту. Окрім цього, аудитору дозволяється (з певними 

обмеженнями) надання  неаудиторських  послуг, а саме: складання 

податкової звітності; консультування з питань розробки, прийняття та 

супроводу управлінських рішень; ведення бухобліку та складання фінансової 

звітності (аутсорсинг); розробка та впровадження систем (процедур) 

внутрішнього контролю, управління ризиками та впровадження 

інформаційних технологій у фінансовій сфері; послуги з кадрового 

забезпечення у сфері бухобліку, оподаткування та фінансів; послуги з оцінки; 

юридичні послуги (представництво інтересів замовника у судах, послуги 

юрисконсульта, ведення переговорів від імені замовника; послуги пов’язані 

із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробка інвестиційних 

стратегій. Окрім цього, аудиторам не забороняється провадити викладацьку, 

творчу та наукову діяльність, готувати публікації та отримувати за це 

гонорари. 

 

Замовникові аудиту варто знати, що: 

 Аудит та аудиторські послуги надаються виключно на підставі 

договору між суб’єктом аудиторської діяльності             

(аудиторською фірмою або аудитором-ФОПом) та замовником; 

 Аудитор має право аргументованої відмови від виконання 

замовлення (до початку або навіть і після початку роботи); 

 Неаудиторські послуги теж надаються на підставі договору, але й 

на підставі письмового чи усного звернення замовника до суб’єкта 

аудиторської діяльності. З огляду на вітчизняну бізнес-практику, 

бажано,  щоб замовлення було оформлене відповідним договором; 

 Аудитори знають про визначені Законом заборони, свої права та 

обов’язки, тому ніколи не приймуть до виконання замовлення, яке 

суперечить вимогам чинного законодавства; 

 Виконання завдання може здійснюватися як одноосібно (одна 

аудиторська фірма), так і групою аудиторських фірм чи аудиторів. 

Питання виконання замовлення є питанням виконавця, а не 

замовника; 

 Аудитори зобов’язані зберігати конфіденційність та професійну 

таємницю при виконанні замовлення; 

 Замовник має право поскаржитися на низьку (на його погляд) 

якість наданих професійних послуг (куди та кому – трохи далі). 
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Права аудитора та замовника 

 

Замовник аудиторських послуг має право: 

 
 Вільного вибору аудиторської фірми (аудитора). 

 Визначати мету, предмет та  критерії  аудиторських послуг. 

 Своєчасно отримувати від аудитора інформацію про виявлені ним 

суттєві невідповідності або порушення. 

 Відмовитися від подальшого продовження співпраці з аудитором             

( після того, як останній виконав замовлення). 

 Змінювати предмет замовлення та терміни його виконання, об’єкти, 

що перевіряються, визначивши такі зміни у договорі чи у програмі 

роботи аудиторів. 

 Відмовитися від продовження виконання замовлення безпосередньо 

в ході роботи аудитора. 

 Встановити коло користувачів результатами роботи аудитора. 

 

     Аудитор має право: 

 
 Вільного вибору замовника ( пропозиція своїх послуг). 

 На власне професійне судження в контексті обставин замовлення. 

 Залучати третіх осіб ( фахівців, експертів, субпідрядників) без 

узгодження або дозволу замовника. 

 Звертатися до персоналу замовника будь-якого рівня  або до третіх осіб 

– контрагентів замовника за інформацією, необхідною йому для 

виконання замовлення. 

 На незнайдення навіть суттєвих помилок та невідповідностей. 

 Мотивовано відмовитися від виконання завдання. 

 Відмовитися від подальшої співпраці з замовником. 
  
Взаємне узгодження.  Аудитор ( аудиторська фірма) та замовник (в окремих 

випадках і користувачі результатів аудиторської роботи) можуть (таке навіть  

бажано!)  узгоджувати такі питання: критерії предмету перевірки; 

критерії суттєвості; вартість послуг; форма (письмова, усна, комбінована) та 

вид послуг (аудит, огляд, узгоджені процедури, аутсорсінг, консультації 

тощо); терміни надання послуг та період, що перевірятиметься; об’єкти 

перевірки; формат результату послуг (аудиторського висновку чи звіту); 

місце перевірки (офіс аудитора або офіс замовника); інше, що є важливим 

для замовника і виконавця. 

Чим чіткіше Ви визначите та узгодите питання аудиторської перевірки, 

тим краще спрацює аудитор (аудиторська фірма) і тим якіснішим буде 

результат. 
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 Обов’язки аудитора та замовника 

 

   Основні обов’язки сторін обумовлено у договорах на надання різних 

видів аудиторських послуг. Однак для кращого розуміння обов’язків 

сторін виокремимо їх за учасниками: 

 

   Основні обов’язки аудитора (аудиторської фірми) : 

 Дотримуватися професійних етичних принципів (чесність, 

об’єктивність, професійну майстерність та ретельність, 

конфіденційність тощо); 

 Дотримуватися вимог чинного законодавства ( як загального, так і 

спеціального, у тому числі  і Закону про аудиторську діяльність в 

частині заборон та застережень для аудиторської діяльності); 

 Дотримуватися вимог стандартів аудиту; 

 Виконувати вимоги договору на аудиторські послуги; 

 Забезпечити незалежність професійної думки та професійних дій; 

 Своєчасно попереджати керівництво замовника про виявлені 

невідповідності, факти  обману та помилок; 

 Забезпечити якість послуг, що надаються, та контроль за їх якістю. 

 

Основні обов’язки замовника  аудиторських послуг: 

 Дотримуватися умов договору; 

 Створити відповідні умови для роботи аудиторів ( надати приміщення, 

забезпечити всією необхідною інформацією, забезпечити доступ до 

підрозділів та посадових осіб системи управління, при необхідності 

сприяти отриманню даних від третіх осіб тощо); 

 Прийняти результати аудиторських послуг у відповідному форматі; 

 Заплатити аудиторській фірмі (аудитору) встановлений гонорар 

незалежно від виду результату ( напр. для аудиту – негативний, умовно 

позитивний, позитивний, відмова від висловлення думки);  

 Дати дозвіл попередньому аудитору на співпрацю ( спілкування) з 

аудитором теперішнім. 

 

Варто запам’ятати, що будь-яка невірна, викривлена чи неповна 

інформація, надана аудиторам з боку  Вашого персоналу, конфлікт 

персоналу з аудиторами або небажання спілкування, всі ці та інші фактори 

можуть зробити замовлення аудиторських послуг просто недоцільним. 
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Максимальна відвертість та відкритість Вашого 

персоналу з аудиторами – запорука отримання 

якісних аудиторських послуг! 

І до речі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальність аудитора  та замовника 

   

 В цілому і аудитор, і замовник однакові за своєю відповідальністю перед 

Законом. Але ми розглянемо відповідальність сторін саме в ході 

замовлення, надання та результатів аудиторських послуг, тобто  з точки 

зору аудиту. 

 Замовник відповідає за: 

 законність своєї господарської діяльності; 

 організацію внутрішнього контролю (аудиту) та ведення 

бухгалтерського та податкового обліку; 

 правильність даних фінансової та податкової звітності, бухобліку; 

 дії керівного та виконавчого персоналу; 

 управлінські (економічні) рішення; 

 наявність фактів шахрайства, обману та помилок з боку персоналу; 

 фінансові результати діяльності; 

 виконання умов договору з аудиторською фірмою (аудитором); 

 виконання ( або невиконання)  пропозицій аудитора за результатами 

наданих професійних послуг; 

 за усунення (неусунення)  виявлених в ході та за результатами 

аудиторської перевірки суттєвих невідповідностей. 

 

 

 Шановні замовники аудиту чи аудиторських послуг! 

Інколи у Вас виникає бажання замовити аудиторові знайти 

шахрая, злодія або дати оцінку (зазвичай негативну) окремим 

особам з персоналу управління.  

Запам’ятайте, що визначення винних – це прерогатива суду. 

Аудитор – не суддя. Він може лише ідентифікувати певну 

невідповідність (суттєву чи несуттєву) фактичного стану 

речей ( інформації) вимогам встановлених регламентів  

(норм, наказів, законів тощо). Аудитор не має права 

персоніфікувати помилки чи інші порушення в роботі 

персоналу або його керівництва.  
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Аудитор (аудиторська фірма) відповідає за: 

 дотримання вимог чинного законодавства; 

 дотримання вимог професійної етики (чесність, об’єктивність, 

конфіденційність, професійну незалежність тощо); 

 дотримання вимог Міжнародних стандартів аудиту; 

 своє професійне судження, його обґрунтованість; 

 якість своїх професійних послуг; 

 виконання умов договору на аудиторські послуги. 

 

  Зауважимо, що суб’єкт аудиту згідно з чинним Законом про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність несе відповідальність за 

невідповідну якість професійних послуг, порушення вимог чинного 

законодавства, вимог професійної етики та технічних стандартів аудиту.  

     Щодо майнової відповідальності аудитора (аудиторської фірми), то вона 

не може перевищувати фактично завданих замовникові збитків з їх вини. 

Не виникає відповідальності аудитора (аудиторської фірми) за невиявлення 

навіть суттєвих за розміром або наслідками невідповідностей, помилок або 

фактів шахрайства (напр. аудитори не знайшли помилки, а після перевірки 

податківцями останні нарахували замовникові економічні санкції тощо). 

Вірогідність незнайдення невідповідностей – притаманна особливість аудиту, 

визначена у його стандартах (своєрідне право на помилку, як, наприклад, у 

лікаря або у судді). 

 

 

 

 
Рішення, які доцільно приймати  

за результатами роботи аудитора 

 
  Результати аудиторських послуг зменшують інформаційну невизначеність 

менеджменту або власників та інших стейкхолдерів щодо предмету таких 

послуг. Безумовно,  управлінське рішення приймається з огляду на обставини 

замовлення аудиторської перевірки, наявні ресурси та політичну волю. 

   Неможливо надати вичерпний перелік управлінських рішень, але на певні 

їх групи доцільно вказати. 

 

Основні рішення зовнішніх користувачів  аудиторського висновку (звіту) 

та   фінансової звітності, що перевірялася: 

 Про доцільність (або недоцільність) інвестування коштів у бізнес 

об’єкта аудиторської перевірки. 
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 Про необхідність повертати кошти, раніше інвестовані у бізнес об’єкта 

аудиторської перевірки; 

 Про доцільність купівлі (або продажу) цінних паперів об’єкта 

аудиторської перевірки; 

 Про доцільність подальшої співпраці з об’єктом аудиторської 

перевірки; 

 Про перспективи існування об’єкта аудиторської перевірки в 

найближчому майбутньому. 

 

Основні рішення внутрішніх користувачів: 

 

                           Власників: 

 Про ефективність менеджменту, його заміну, преміювання чи  

депреміювання; 

 Про потенційні фінансові результати; 

 Про ризик бізнесу та необхідні застережні заходи; 

 Про необхідність кадрових змін (ротації персоналу);. 

 Про  відповідальність посадових осіб з приводу їх дій чи бездіяльності; 

 Про зміни у системі стимулювання працівників та оплату їхньої праці; 

 Про потенційні напрямки інвестування та розвитку бізнесу; 

 Про зменшення рівня загроз фіскальних перевірок з негативними 

наслідками; 

 Про ліквідацію або продовження бізнесу; 

 Про зміни у технології бізнесу; 

 Про безпеку бізнесу та власних інтересів. 
  

                        Менеджменту: 

 Про ефективність системи внутрішнього контролю (аудиту); 

 Про зміни у показниках плану та/або нормативних показниках; 

 Про ефективність роботи підрозділів (бухгалтерія, юристи, внутрішні 

аудитори); 

 Про проведення інвентаризації або контрольної перевірки; 

 Про необхідність поновлення бухобліку; 

 Про потенційні  економічні санкції з боку державних фіскальних  

органів; 

 Про необхідність змін у системі управління; 

 Про поточні ризики бізнесу. 

 

Цей перелік не є вичерпним, але він складає основу управлінських 

рішень після аудиторських перевірок. При чому, як з боку зовнішнього, 

так і внутрішнього аудитора. 
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 Ціни на аудиторські послуги 

    Ціни на аудиторські послуги не регламентуються, а встановлюються за 

домовленістю сторін договору.  При оцінці цінової пропозиції з боку 

аудиторської фірми /аудитора/ потрібно розуміти, що остання повинна 

виплачувати досить високу заробітну плату своєму персоналові. Це 

пояснюється високим професіоналізмом аудитора. І дійсно, аудитор мусить 

перевірити річну роботу Вашого бухгалтера, юриста, менеджерів за досить 

стислий термін. Те, що Ваші спеціалісти роблять за рік, аудитор повинен 

перевірити, наприклад, за декілька тижнів. Окрім  цього, аудитор повинен 

щорічно підвищувати професійну кваліфікацію, підтримувати нормативно-

довідкову базу, брати участь у науково-практичних конференціях з питань 

обліку, аудиту, оподаткування тощо. Тому професійний та якісний  

зовнішній аудит не може бути дешевим. 
   Було б логічно, якби  річну суму заробітної плати всієї бухгалтерії, юристів, 

окремих менеджерів, що беруть участь у створенні інформаційної бази для 

звітності, перемножити на коефіцієнт ризику для аудитора – і отримуємо 

базову суму аудиторського гонорару. А там додаються ще податки, 

рентабельність та ін. Але на практиці не завжди так. 

   Як визначитися з ціною на аудиторські послуги? Зазвичай, професійні 

аудиторські фірми мають власний прайс-лист на послуги, що надають. У 

ньому є перелік послуг, їхня стартова вартість ( від....) та знижки або 

надбавки згідно з прийнятими фірмою умовами. 

   Українські аудитори використовують здебільшого два варіанти розрахунків 

вартості власних послуг : а) від обсягу витрат праці ( вартість одного дня 

роботи аудитора, помножена на кількість днів виконання замовлення); б) за 

домовленістю сторін, виходячи з фінансових можливостей замовника та 

баченням ризиків його виконання аудитором. 

  У цілому вартість аудиторської послуги залежить: від ризику наявних 

конфліктів інтересу, аудиторського ризику, стану Вашої системи 

внутрішнього контролю та бухобліку, якості менеджменту, ризиків Вашого 

бізнесу, часу для перевірки, обсягу документів, що перевірятимуться, числа 

задіяних в перевірці фахівців, експертів та консультантів, рівня автоматизації 

інформаційних технологій, сфери бізнесу та якості правового поля, яким він 

регулюється. 

  Примітки. 1.Кваліфікований професійний аудитор ніколи не скаже точну 

вартість послуги, поки не здійснить попереднє обстеження ( ознайомлення з 

бізнесом, бухобліком, внутрішнім контролем тощо) замовника. 

                       2. «Місцеві аудитори» певною мірою вартують менше, бо в них 

відсутні витрати на відрядження. А послуги національних аудиторських 

фірми на порядок дешевші, ніж у закордонних. 
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Працюючи з аудиторами, пам’ятайте, що 

 дешевий сир – виключно у мишоловці 

 

Для кого аудит є обов’язковий 

 

    ЯК ВИБРАТИ    СОБІ АУДИТОРА 

 
      По-перше, визначитеся, що саме ви будете замовляти: аудит фінансової 

звітності, що оприлюднюється, огляд окремих форм звітності чи статей, 

узгоджені процедури з перевірки того, що Вас цікавить, неаудиторські 

послуги тощо. 

      По-друге, визначитеся з типом власного підприємства: чи є воно 

підприємством суспільного інтересу, чи ні; а далі з видом послуги – це 

обов’язковий чи ініціативний аудит. 

     По-третє, зверніться до відповідного Реєстру аудиторів та аудиторських 

фірм. Він має чотири розділи : 1.Аудитори ( всі легітимні аудитори України 

як фізичні особи); 2.Суб’єкти аудиторської діяльності (аудиторські фірми та 

аудитори-ФОП); 3.Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності; 4.Суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Це обумовлено 

тим, що Законом обмежено права на обов’язковий аудит окремим суб’єктам 

аудиторської діяльності. 

   Для обов’язкового аудиту Вас буде цікавити 3 та 4 розділи Реєстру (з 

огляду на вибір «по-перше» та «по-друге»),  для ініціативного – можуть 

бути корисними всі розділи Реєстру. 

 Вибір аудитора – це все одно, що вибір свого лікаря чи стоматолога. Тут 

не може бути чітких критеріїв. Але багаторічна праця автора в Аудиторській 

палаті України і його професійний досвід дозволяють окреслити певні 

прикмети «гарного» аудитора. Отож, суто на авторську думку, перевагу 

треба віддавати аудиторським фірмам (юридичним особам), а не аудиторам – 

підприємцям. Перш за все це так звані «старі» аудиторські фірми, які 

пережили численні зміни у законодавстві та присутні на вітчизняному ринку 

професійних аудиторських послуг понад 10 років. Гідні Вашого вибору і 

українські аудиторські фірми, що стали частиною закордонних мережевих 

аудиторських фірм (хай навіть нікому не відомих в Україні). Але система 

документування, методологія перевірок та контроль за якістю послуг у таких 

фірмах поставлені на досить високий рівень. Непогано, якщо аудиторська 
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фірма має чинний страховий поліс від професійних ризиків, підтримує 

власний сайт, актуальний на дату Вашого вибору. 

  Під час знайомства з персоналом аудиторської фірми варто поцікавитися 

роком отримання сертифіката аудитора,  якщо не у простих виконавців, то 

хоча б у так званого партнера (керівника перевірки). Чим «старіший» 

сертифікат, тим досвідченіший аудитор. 

  Не варто звертати особливу увагу на чисельність фірми, бо до якості 

аудиторських послуг це не має жодного відношення. 

   Під час попереднього спілкування з представниками аудиторської фірми 

поцікавтесь їхніми останніми чи постійними замовниками, аби Ви могли 

отримати від них оцінку якості співпраці з цією аудиторською фірмою. 

  Ну а далі – покладайтесь на власний розсуд і своє перше враження. У 

спілкуванні з аудиторами воно часто-густо є найбільш вірним. 

  І хай Вам щастить! 

 

                           
 

АУДИТОР  –  НЕ  ЛІКАР  БІЗНЕСУ,  ВІН 

КЛАСНИЙ  ДІАГНОСТ  І  КОНСУЛЬТАНТ  

 НА ДОВІРІ,  ЯКИЙ  НЕУПЕРЕДЖЕНО  БАЧИТЬ  

ВСІ  ВАШІ  ПРОБЛЕМИ  В  КОНТЕКСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО  ПРАВОВОГО  ПОЛЯ  

ТА  БІЗНЕС-ПРАКТИКИ 

 

ТОЖ ЗВЕРТАЙТЕСЯ! 
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