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дедалі важче. До існуючих проблем аудиту відносять розробку та впровадження 
економічного механізму регулювання аудиту. Це включає чималі штрафні санкції за неякісні 
перевірки, а також страхування аудиторської відповідальності, розвиток конкуренції на 
ринку аудиторських послуг. 

Керівники різних підприємств та фахівці-аудитори розуміють, що не лише вивчення 
різних «передових технологій» для здійснення професійної діяльності, а й їхня адаптація в 
сучасних реаліях є надзвичайно важливими для вітчизняного ринку. Україна повинна 
максимально ефективно використовувати власні досягнення, досвід в області управління та 
контролю, враховуючи знання та приклади Заходу. Подальший розвиток аудиту потребує 
зміцнення власної нормативної бази. Також важливим є збереження принципів аудиторської 
діяльності (серед яких – незалежність та самостійність). Варто пам'ятати, стан економіки 
України, перш за все, залежить від високого рівня грамотності та швидкості вирішення 
раніше зазначених проблем.   
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На сьогоднішній день докорінна зміна організації виробництва, перехід до ринкової 
системи господарювання супроводжується розвитком і становленням адекватних форм 
контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, у структурі яких важлива роль 
належить аудиту. Будучи складною економічною категорією, він, з одного боку, виступає 
організаційною формою фінансово-господарського контролю, а з іншого – одним із видів 
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підприємницької діяльності, що базується на самостійній ініціативі та власному ризику з 
метою отримання прибутку. 

В Україні ринок аудиторських послуг перебуває на стадії свого становлення. Як 
результат – на практиці має місце недооцінка можливостей аудиту, відсутність 
кваліфікованих кадрів, недосконала нормативно-правова база регулювання аудиторської 
діяльності, що зумовило великий інтерес вчених і практиків до його глибокого аналізу.  

Проблеми аудиторських доказів є предметом досліджень багатьох українських 
науковців. Серед них велику увагу теорії і практики аудиту є працях А.А.Адамса, 
В.Д.Андрєєва, Е.А.Аренса, Н.П.Баришникова, М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича, 
С.Ф.Голова, З.В.Гуцелюка, Ю.В.Данилевського, Й.Я.Даньківа, М.Я.Дем’яненка, 
Ф.Д.Дефліза, Г.Р.Дженніка, Н.І.Дорош, К.П.Дудки, В.М.Жука, С.Я.Зубілевич, 
М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.А.Кузьмінського, Л.П.Кулаковської, М.Р. Лучка, 
Дж.К.Лоббека, В.Б.Моссаковського, В.М.О’Рейлі, М.Я.Остап’юка, О.А.Петрик, 
Дж.Робертсона, В.С.Рудницького, В.Я.Савченка, В.П.Суйця, А.А.Терехова, Б.Ф.Усача 
розкриваються різні аспекти значення аудиторських доказів та його складових елементів, а в 
працях Д.А.Ватне, С.І.Волкова, Г.М.Давидова, Е.Джіма, В.П.Завгороднього, 
Г.Корабельникова, Р.И.Криницького, К.Майка, Р.Ю.Овчарника, Б.Е.Одінцова, А.Н.Романова, 
П.Т.Саблука, Л.С.Шатковської піднімаються проблеми, комп’ютеризації аудиторського 
процесу та застосування експертних систем в Незважаючи на зростання кількості досліджень 
і публікацій, присвячених цій проблемі, ще багато методичних та організаційних аспектів у 
повній мірі не знайшли наукового обґрунтування та не доведені до рівня практичного 
використання. Ці та інші моменти визначають актуальність теми спрямування дослідження. 

Аудиторські докази - це інформація, отримана аудитором для вироблення думок, на 
яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту.  

Для обґрунтованих висновків аудитор повинен мати повну, достовірну і надійну 
інформацію, тобто аудиторські докази. 

Аудиторські докази мають відповідати таким вимогам: 
- кількість – визначати достатню інформацію для обґрунтування висновку 

аудитора; 
- якість – визначають достовірність та релевантність. 
Значення аудиторських доказів в роботі аудитора відіграє велику роль. Аудитор 

повинен отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б дала можливість зробити 
необхідні висновки, при використанні яких буде підготовлено аудиторський висновок. 

Аудиторські докази одержують шляхом належного поєднання тестів систем контролю 
та процедур перевірки на суттєвість. Вони складаються з первинних документів та облікових 
записів, покладених в основу фінансової звітності, а також підтверджувальної інформації з 
інших джерел. 

Аудитор спирається на аудиторські докази, які мають не тільки достатній, а й 
переконливий характер. Крім того, аудитор вишукує аудиторські докази в різних джерелах 
інформації і різного характеру для підтвердження одного і того ж твердження.  

Але кількість аудиторських доказів може бути не така важлива, як їхня якість.  
Надійність  і якість аудиторських доказів залежить від джерела їх отримання - 

внутрішнього чи зовнішнього, а також від характеру їх. 
За характером розрізняють візуальні, документальні та усні докази. 
Аудиторські докази із зовнішніх джерел (наприклад, підтвердження, отримані від 

третьої особи) більш якісніші і надійніші, ніж отримані з внутрішніх джерел. Аудиторські 
докази, отримані з внутрішніх джерел інформації підприємства, яке перевіряється, якісніші у 
разі наявності ефективних систем обліку і внутрішнього контролю. Аудиторські докази, 
отримані за допомогою проведених тестів, надійніші за ті, що отримані від працівників 
підприємства. Аудиторські докази у формі документів чи письмових подань надійніші, ніж 
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усні подання. Якщо аудиторські докази одержані з різних джерел, різного характеру і 
відповідають один одному, то вони більш переконливі. 

У разі неможливості одержати достатні належні аудиторські докази аудитор має дати 
позитивний висновок із застереженнями або негативний висновок.  

При оцінці надійності доказів варто враховувати чотири правила: 
1)   докази, отримані із зовнішніх джерел, надійніше отриманих із внутрішніх джерел; 
2) докази, отримані із внутрішніх джерел, більш надійні, якщо системи 

бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю ефективні; 
3)  докази, зібрані аудитором, надійніше доказів, наданих суб'єктом; 
4)  докази у формі документів і письмових заяв надійніше заяв, представлених в усній 

формі. 
Джерелами аудиторських доказів є: 
* дані первинних документів і звітів, у яких відображається основна інформація про 

господарські операції; 
* облікові регістри, де нагромаджується й узагальнюється інформація зі звітів та 

прикладених до них первинних документів з погляду їхнього економічного змісту; 
*  баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про 

власний капітал; 
*  оперативна, статистична, податкова звітність тощо. 
Критерії достатності та належності взаємно пов’язані і стосуються аудиторських 

доказів, одержаних як при тестуванні систем контролю, так і при проведенні процедур 
перевірки на суттєвість. Достатність є виміром кількості аудиторських доказів, належність є 
виміром їх якості та надійності, а також їх відповідності конкретному твердженню. Як 
правило, аудитор вважає за необхідне спиратися на аудиторські докази, що мають не тільки 
достатній, й переконливий характер, і часто вишукує аудиторські докази в різних джерелах 
інформації, або  різного характеру для підтвердження одного і того ж твердження. 

Формулюючи аудиторський висновок, аудитор звичайно не здійснює суцільну 
перевірку всієї інформації, оскільки висновків щодо залишків по рахунку, класу операцій чи 
контролю можна досягти шляхом застосування процедур судження чи статистичної вибірки. 

 На аудиторську думку пре достатність і належність аудиторських доказів впливають 
такі фактори, як: оцінка аудитором характеру та розміром ризику, притаманним як на рівні 
фінансової звітності, так і на рівні залишків на рахунку чи класу операцій; характер систем 
обліку та внутрішнього контролю і оцінка ризиків контролю; суттєвість питань, які 
вивчаються і розглядаються; досвід, набутий протягом попередніх аудиторських перевірок; 
результати аудиторських процедур, включно з можливими виявленими випадками 
шахрайства чи помилок; джерело та надійність наявної інформації. 

При одержанні аудиторських доказів шляхом впровадження тестів систем контролю 
аудитор повинен розглянути достатність та належність аудиторських доказів для 
обґрунтування оцінки розміру ризику невідповідності внутрішнього контролю. 

При одержанні аудиторських доказів процедурами перевірки на суттєвість аудитор 
повинен оцінити розмір достатності та належності аудиторських доказів, одержаних шляхом 
таких процедур, разом з будь-якими даними, одержаними в результаті тестів систем 
контролю, для обґрунтування тверджень фінансової звітності. 

Твердження фінансової звітності – це твердження керівництва, чи то ясно висловлені, 
чи навпаки, втілені у фінансовій звітності. Вони можуть бути поділені на такі категорії: 

- наявність: актив чи пасив існує на конкретну дату; 
- права і обов’язки: актив чи пасив належить підприємству на певну дату; 
- факт події: факт того, що була здійснена операція чи подія, пов’язана з 

підприємством у конкретний період; 
- повнота: не існує не відображених в обліку активів, пасивів, суттєвих операцій 

чи подій або інших нерозкритих позицій; 
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- оцінка: оцінка активів чи пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх 
суттєвих аспектах в обліку за правильною вартістю; 

- вимір: операція чи інша подія в повному обсязі відображена в обліку, а 
надходження й видатки відображені у відповідному періоді; 

- представлення і розкриття: позиція фінансової звітності розкрита, 
класифікована і описана з правилами її підготовки. 

Як звичайно, аудиторські докази одержуються стосовно кожного суттєвого 
твердження фінансової звітності. Аудиторські докази стосовно одного якогось твердження, 
наприклад, наявності товарно-матеріальних запасів, не можуть служити підставою для 
неодержання аудиторських доказів стосовно інших тверджень, наприклад, тверджень 
правильності їх оцінки. Характер, термін проведення та обсяг процедур перевірки на 
суттєвість залежить від конкретних тверджень. В результаті проведення тестів можна 
отримати аудиторські докази стосовно декількох тверджень, наприклад, інформація про суми 
дебіторської заборгованості може бути джерелом аудиторських доказів стосовно як їх 
наявності, так і правильності оцінки. 

Аудиторські докази є переконливішими, якщо вони отримуються з різних джерел або 
джерел різного характеру і коли вони відповідають один одному. За таких обставин аудитор 
може отримати сумарний розмір довіри вищий, ніж той, що був би отриманий по різних 
позиціях аудиторських доказів, розглянутих окремо. І навпаки, коли аудиторські докази, 
одержані з одного джерела і не відповідають тим, що одержані з іншого, то аудитор 
визначає, які додаткові процедури необхідні для розв’язання цієї невідповідності. 

Аудитору слід враховувати зв'язок між витратами на отримання аудиторських доказів 
і корисністю отриманої інформації. Щоправда, складності та витрати,  пов’язані з цим, самі 
по собі не можуть бути достатньою підставою для не проведення потрібної аудитору 
процедури.  

За наявності серйозних сумнівів щодо суттєвих тверджень звітності аудитору слід 
спробувати отримати достатні належні аудиторські докази для усунення таких сумнівів. При 
неможливості одержання достатніх належних аудиторських доказів аудитор має висловити 
позитивний висновок з застереженнями або негативний  висновок.   

Аудитор одержує аудиторські докази шляхом застосування однієї або декількох із 
зазначених нижче процедур: перевірки, спостереження, опитування і підтвердження, 
підрахунку та аналітичних процедур. Термін проведення таких процедур частково залежить 
від часу, протягом якого потрібні аудиторські докази не вичерпано. 

Перевірка складається з вивчення бухгалтерських реєстрів, документів або 
матеріальних активів. Перевірка бухгалтерських реєстрів та документів надає аудиторські 
докази різного рівня надійності, залежно від їхнього характеру і джерела отримання та 
ефективності засобів внутрішнього контролю підприємства. До трьох основних категорій 
документальних аудиторських доказів, які мають для аудитора різний рівень надійності, 
належать: документальні аудиторські докази, які створені і зберігаються у третіх осіб;  
документальні аудиторські докази, які створені третіми особами і зберігаються на 
підприємстві;  документальні аудиторські докази, які створені і зберігаються на 
підприємстві. 

Перевірка матеріальних активів забезпечує надійні аудиторські докази стосовно їх 
наявності, але не завжди стосовно права власності на них та правильності відображення їх 
вартості. 

Спостереження полягає в спостереженні процесу й процедури, яка виконується 
іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за підрахунком товарно-матеріальних 
запасів працівниками компанії, або за виконанням процедур контролю, після яких не 
залишається ознак її проведення з точки зору аудиту. 

Опитування полягає в пошуку інформації, котру можна отримати від обізнаних осіб 
підприємства або поза його межами. Опитування можуть варіювати від формальних 
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письмових запитів, адресованих  третім особам, до неформального усного опитування 
працівників підприємства. Відповіді на опитування можуть дати аудитору інформацію, якою 
він раніше не володів, або підтверджувальні аудиторські докази. 

Підтвердження полягає в отриманні аудиторам підтверджувальної інформації, яка 
міститься в бухгалтерських реєстрах. Наприклад, аудитор, як правило шукає прямого 
підтвердження сум дебіторської заборгованості шляхом спілкування з боржниками 
підприємства. 

Підрахунок полягає у перевірці арифметичної точності первинних документів та 
реєстрів обліку або у самостійному проведенні підрахунків. 

Аналітичні процедури полягають в аналізі найважливіших показників і 
співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв’язків, котрі 
суперечать іншій інформації, що стосується цієї справи, або відхиляється від показників, які 
очікуються.    

Формулюючи аудиторський висновок, аудитор звичайно не досліджує всієї 
інформації, наявної в його розпорядженні, й не здійснює суцільної перевірки її, а визначає 
тільки основні елементи, які в цілому характеризують стан суб'єкта підприємницької 
діяльності. 

Дослідження законодавчо-нормативних вимог в аудиті дозволило виявити ряд 
проблемних питань, які потребують нового підходу до їх теоретичного, правового і 
методологічного вирішення. Нормативно – правове та методологічне забезпечення 
аудиторських доказів свідчать про те, що вони утворюють обов’язкову систему вимог, але 
мають велику кількість суперечливих і навіть взаємовиключних норм і багато теоретичних 
помилок. Отже, аудиторські докази збирають для підтвердження логічної тези про 
достовірність (реальність) даних фінансової звітності та обліку. Для отриманні цих доказів 
можна використовувати різні прийоми аудиторського контролю.  

Належну увагу аудитор повинен приділяти перевірці правильності підрахунків в 
облікових регістрах і переносу їхніх підсумкових даних у регістр синтетичного обліку – 
Головну книгу, тому що на основі наявної в ній інформації складається фінансова звітність.  

Отримані у процесі аудиту докази систематизуються і на їхній основі відповідно до 
затверджених розділів програми розробляються пропозиції, спрямовані на усунення 
виявлених відхилень. Аудитор установлює терміни і порядок внесення виправлень у дані 
бухгалтерського обліку і звітності. Переконавшись у виконанні його пропозицій, аудитор 
складає звіт про результати аудиторської перевірки і висновок про правильність ведення.  

Тож можна сказати, що значення аудиторських доказів в роботі аудитора відіграє 
важливу роль.  
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