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МСА 330 3

Процедури по суті включають: 

1) тести деталей (класів операцій, залишків 

рахунків та розкриття інформації); 

2) аналітичні процедури по суті.

Процедура по суті (substantive procedure) –

аудиторська процедура, призначена для

виявлення суттєвих викривлень на рівні

тверджень.



Аналітичні процедури по суті 4

Під час розробки та виконання аналітичних процедур по суті 

або окремо, або разом із детальними тестами як процедурами 

по суті відповідно до вимог МСА 330 аудитор повинен:

1) визначити придатність конкретних аналітичних процедур по суті 

для таких тверджень із урахуванням оцінених ризиків суттєвого 

викривлення, а також тестів деталей, якщо такі є, для цих 

тверджень

2) оцінити надійність даних, на які спирається аудитор під час 

попереднього розрахунку відображених сум або коефіцієнтів, 

беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність 

доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за 

підготовкою фінансової звітності ;



Аналітичні процедури по суті 5

3) здійснити попередні розрахунки відображених сум і коефіцієнтів 

та оцінити те, чи є вони досить точними для ідентифікації 

викривлення, яке окремо або разом з іншими викривленнями може 

призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності

4) визначити обсяг будь-якої розбіжності відображених сум з 

очікуваними значеннями, яка є прийнятною і не потребує 

подальшого розгляду 



Визначення аналітичних процедур 6

Аудиторськими процедурами по суті на рівні

тверджень можуть бути тести деталей, аналітичні

процедури по суті або те й інше разом. Рішення про

те, які аудиторські процедури використовувати, в тому

числі питання про доречність використання

аналітичних процедур по суті, ґрунтується на

професійному судженні аудитора щодо очікуваної

ефективності та дієвості наявних аудиторських

процедур для зменшення аудиторського ризику на

рівні твердження до прийнятно низького рівня.



Визначення аналітичних процедур 7

Аудитор може звернутися із запитом до 

управлінського персоналу щодо наявності та 

достовірності інформації, необхідної для 

застосування аналітичних процедур по суті, і 

результатів будь-яких подібних аналітичних 

процедур, виконаних суб’єктом господарювання.

Ефективним може виявитися використання 

аналітичних даних, підготовлених управлінським 

персоналом, за умови, що аудитор переконаний, 

що ці дані належно підготовлені.



Відповідно до МСА: 8

Тести заходів контролю (Tests of controls) – аудиторська

процедура, розроблена для оцінки ефективності

функціонування заходів контролю для запобігання або

виявлення та виправлення суттєвих викривлень на рівні

тверджень.

Тест заходів контролю (в контексті МСЗНВ 3402) (Test of

controls (in the context of ISAE 3402)) – процедура,

призначена для оцінки ефективності функціонування заходів

контролю в досягненні цілей контролю, зазначених в описі

системи організації, що надає послуги.



Відповідно до МСА: 9

Тести заходів контролю - це набір дій, що 

здійснюються аудитором з метою 

отримання аудиторських доказів щодо 

належної організації та ефективності 

функціонування заходів контролю, 

включених в будь-який з п’яти елементів 

внутрішнього контролю: 

середовище 

контролю; 

моніторинг.

інформацію та 

комунікації; 

засоби 

контролю; 

оцінку ризиків; 



Відповідно до МСА: 10

Термін «тест» має декілька значень. В контексті процедури 

«тест заходів контролю» під терміном «тест» мається на 

увазі не тестування як метод опитування, а слово, що 

означає «випробування», «перевірку». 



Відповідно до МСА: 11

Тобто це спосіб вивчення процесів діяльності системи, в 

нашому випадку це вивчення аудитором заходів 

внутрішнього контролю з метою отримання аудиторських 

доказів щодо ефективності функціонування заходів 

контролю.



Відповідно до МСА: 12

При тестуванні заходів контролю аудитору не 

потрібно шукати помилки і порушення. Головним 

завданням аудитора в цьому випадку є 

виявлення слабких ланок в обліку і контролі, які 

можуть перешкоджати своєчасному виявленню 

та усуненню цих помилок. При виконанні тестів 

заходів контролю МСА вимагає від аудитора не 

обмежуватися тільки запитами, оскільки запити 

самі по собі є недостатніми для тестування 

ефективності функціонування заходів контролю. 



Відповідно до МСА: 

13

Аудитору необхідно виконати також інші аудиторські 

процедури (наприклад, інспектування, спостереження чи 

повторне виконання) у поєднанні із запитами. Як це буде 

виглядати на практиці? Приміром, візьмемо перший 

елемент внутрішнього контролю - середовище контролю. 

Цей елемент вимагає, щоб управлінський персонал 

робив акцент на необхідності дотримання працівниками 

чесності та етичних цінностей компанії.



Відповідно до МСА: 14

Аудитор повинен розробити та виконати тести заходів 

контролю для отримання прийнятних аудиторських доказів у 

достатньому обсязі щодо ефективності функціонування 

доречних заходів контролю, якщо:

1) оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення на рівні 

тверджень охоплює очікування того, що заходи контролю 

функціонують ефективно (тобто аудитор планує довіряти 

ефективності функціонування заходів контролю під час 

визначення характеру, часу й обсягу процедур по суті), або 



Відповідно до МСА: 15

2) тільки процедури по суті не можуть надати 

прийнятних аудиторських доказів у достатньому 

обсязі на рівні тверджень. 

Під час розробки та виконання тестів заходів 

контролю аудитор повинен отримати тим більш 

переконливі аудиторські докази, чим більше він 

покладається на ефективність заходів контролю. 



Під час розробки та виконання тестів заходів контролю 
аудитор повинен: 

1) виконати інші аудиторські процедури у поєднанні із 
запитами, щоб отримати аудиторські докази щодо 
ефективності функціонування заходів контролю, 
включаючи: 

• як застосовувалися заходи контролю у доречні періоди 
часу протягом періоду, що перевіряється; 

• послідовність їх застосування; 

• хто або за допомогою яких способів їх застосовували 
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2) визначити, чи залежать заходи контролю, що підлягають тестуванню, від 
інших заходів контролю (непрямі заходи контролю) і, якщо це так, чи потрібно 
отримати аудиторські докази, які підтверджують ефективність функціонування 
таких непрямих заходів контролю. 
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Визначення часу тестів заходів контролю 18

Аудитор повинен виконати тести заходів 

контролю за певний час або за весь період, 

за який він планує довіряти цим заходам 

контролю, наведеними нижче, з метою 

забезпечення прийнятної основи для 

запланованого рівня довіри аудитора .
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Розробка та виконання тестів заходів контролю 21

Крім того, хоча деякі процедури оцінки ризиків можуть не

бути спеціально розробленими як тести заходів контролю,

однак вони можуть надати аудиторські докази ефективності

функціонування заходів контролю і, отже, виконувати

функцію тестів заходів контролю.

• запити про використання бюджетів управлінським персоналом; 

Наприклад, процедури оцінки ризиків аудитором можуть охоплювати: 

• спостереження за порівнянням управлінським персоналом 

щомісячних витрат за бюджетом і фактичних витрат; 

• перевірка звітів, що стосуються розслідування відхилень 

бюджетних сум від фактичних. 



Розробка та виконання тестів заходів контролю 22

Ці аудиторські процедури дають знання про 

розробку бюджетних політик суб’єкта 

господарювання та про те, чи були вони 

запроваджені, але разом із тим можуть надавати 

аудиторські докази ефективності функціонування 

бюджетних політик у запобіганні чи виявленні 

суттєвих викривлень у класифікації витрат. 
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Ознаки 

контролю

Тести

Наскрізні відповідності (узгодженості)

Мета Наявність контролю Ефективність контролю

Об'єкт
Система контролю у цілому 

на підприємстві.
Сильні сторони контролю.

Прийоми

Обстеження, опитування, 

спостереження, вивчення 

документів, зустрічна 

перевірка, взаємний 

контроль, інвентаризація.

Обстеження, опитування, 

спостереження, документальний 

контроль, конкретний обмір, 

інвентаризація.

Результати 

негативного 

тестування

Відсутність контролю. Неефективність контролю.

Тести контролю та їх відмінність



Господарські 

операції

Види 

внутрішнього 

контролю

Виявлення 

можливих 

помилок

Тести контролю

Рішення 

керівника про 

відрядження

Дозвіл 

керівника 

(наказ на 

відрядження)

Відсутність 

дозволу

Перевірка наявності реквізитів у 

посвідченні, наказі

Недоцільність 

відрядження

Перевірка реквізитів у 

посвідченні, завдань на 

відрядження, звіт про їх 

виконання

Фіктивне

посвідчення,

нереальність

облікової

інформації

Перевірка реквізитів у 

посвідченні, завдань на 

відрядження, звітів про їх 

виконання, підтвердження третіх 

сторін, опитування персоналу

Тести внутрішнього контролю щодо розрахунків з підзвітними особами



Господарські 

операції

Види 

внутрішнього 

контролю

Виявлення 

можливих 

помилок

Тести контролю

Видача 

авансу на 

відрядження,

оформлення

видаткового 

касового 

ордеру, 

видача коштів 

з каси

Дозвіл керівника
Відсутність 

дозволу

Перевірка наявності підпису 

головного бухгалтера на видатковому 

касовому

ордері

Розподіл 

обов'язків 

виписування 

касових ордерів і 

видачі коштів

Виконання 

однією 

особою

Опитування персоналу, наявність 

підписів на ордері

Фіктивний 

ордер

Перевірка дотримання порядку 

оформлення і реєстрації видаткових 

ордерів

Дозвіл керівника, 

перевірка 

виконання 

завдання

Відсутність 

дозволу, 

недоцільність 

відрядження

Наявність підписів керівника на 

авансових звітах. Порівняння витрат 

із виробничими завданнями, звітом 

про його виконання



Господарські 

операції

Види 

внутрішньог

о контролю

Виявлення 

можливих 

помилок

Тести контролю

Оформлення

авансового

звіту

Перевірка 

показників 

авансового 

звіту 

бухгалтером

Арифметична 

неточність

Перевірка розрахунків по авансовому 

звіту, співставлення сум з первинними 

документами

Несвоєчасність

розрахунків

Перевірка дат прибуття і здійснення 

розрахунків, наявності заборгованості 

за попередніми авансовими звітами

Неправильна 

кореспонденція 

розрахунків

Перевірка змісту звітів про виконання 

завдання, дозволу керівника на 

оплату перевитрат сум згідно з 

авансовим звітом
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Бажаю міцного здоров'я, творчих успіхів та 

високої якості при виконанні аудиту, що стане 

запорукою Вашої бездоганної репутації на ринку 

аудиторських послуг ! 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


