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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Основним завданням інформаційного забезпечення аудиторської 

діяльності є інформування учасників аудиторського процесу про стан 
підприємства, де проводиться аудит, функціонування його відповідно до 
законодавчих і нормативно-правових документів. 

Кожна операція, яку здійснює людина, а також будь-яка її діяльність 
ґрунтується на базовій інформації, яка містить відомості щодо виконання тієї 
чи іншої роботи. Інформацією є будь-які відомості або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. 

Організація і методика аудиту визначається, передусім, належним 
інформаційним забезпеченням аудитора про суб’єкт господарської діяльності. 
Зростання обсягів інформації потребує від аудитора певної її систематизації, 
оскільки без такого підходу важко зібрати необхідні аудиторські докази, 
правильно оцінити господарські явища, факти, процеси виробництва. 

Робота, яку виконує аудитор визначається, передусім, кількістю та 
відповідністю належної інформації про суб’єкт господарської діяльності. Під 
інформаційним забезпеченням аудиторської діяльності можна розуміти певним 
чином упорядковану сукупність інформації, яка формується і використовується 
на різних стадіях процесу аудиту. 

Отже, інформаційне забезпечення можна розглядати, і як процес 
забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної бази 
та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування 
інформації, яка використовується у процесі функціонування інформаційної 
системи. 

Окрім того, в процесі аудиторської перевірки аудитор не тільки 
використовує інформацію, а й сам бере безпосередню участь у формуванні 
інформаційного забезпечення системи управління суб’єктів перевірки. Адже 
для об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства, визначення 
ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на 
виробництві аудиторові доволі часто доводиться вивчати особливості 
організації і технології виробництва суб’єктів перевірки, використовувати 
матеріали контрольних обмірів тощо. 

Проведений аналіз інформаційного забезпечення аудиту вказав на потребу 
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подальшої систематизації та упорядкування джерел інформації з метою 
підвищення ефективності проведення аудиту. 

Сьогодні багато дослідників вважають, що систематизацію джерел 
інформації аудиторського контролю доцільно здійснювати із врахуванням 
підходів до процесу аудиту (підтверджуючий, системний, ризико-орієнтований) 
і виділених стадій аудиту (початкова, дослідна, завершальна). 

Однією із причин потреби в систематизації інформаційного забезпечення в 
розрізі стадій процесу аудиторського контролю є те, що аудит часто виконують 
не один, а більше аудиторів. Так, вибір суб’єкта аудиту, ознайомлення з 
бізнесом клієнта, складання договору часто здійснює керівник фірми, а 
безпосередньо аудит виконує група аудиторів під керівництвом старшого 
аудитора цієї групи. Тому залежно від стадій процесу аудиторського контролю 
буде змінюватися інформаційне забезпечення аудиту. 

Однак інформаційне забезпечення різних видів аудиту також є 
різноманітним. Тому, на нашу думку, необхідно також проводити 
систематизацію та упорядкування джерел інформаційного забезпечення аудиту 
залежно від видів аудиту (табл. 1). 

Таблиця 1 
Систематизація інформаційною забезпечення залежно від видів аудиту 

 

№ Види аудиту Інформаційне забезпечення 
1. Аудит 

фінансової 
звітності 

Баланс 
Звіт про фінансові результати 
Звіт про рух грошових коштів 
Звіт про власний капітал 
Примітки до (річної) фінансової звітності 

2. Податковий 
аудит 

Дані бухгалтерського та податкового обліку  
Матеріали попередніх перевірок 

3. Аудит на 
відповідність 
вимогам 

Господарські договори підприємства з партнерами  
по бізнесу, комерційними банками 
Правила внутрішнього контролю 

4. Управлінський 
(виробничий) 
аудит 

Управлінські звіти  
Фінансова звітність  
Технічна документація 

5. Аудит 
господарської 
діяльності 

Нормативно-правові акти  
Установчі та розпорядні документи  
Розпорядчі документи органу управління  
Фінансова та статистична звітність 

6. Екологічний 
аудит 

Засобу індивідуального і колективного захисту 
Техніка безпеки 
Екологічний паспорт підприємства 

7. Операційний 
аудит 

Бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджет прямих 
матеріальних витрат, бюджет прямих  
витрат на оплату праці, бюджет виробничих накладних 
витрат, бюджет собівартості готової продукції, бюджет 
собівартості реалізованої продукції, бюджет витрат на збут, 
бюджет адміністративних витрат, бюджетний звіт про 
прибуток 



Запропонована систематизація джерел інформаційного забезпечення 

аудиту вдосконалить організацію аудиторської перевірки, що в свою чергу, 

підвищить ефективність її проведення. 

Перспективи подальших досліджень даної проблематики нами вбачаються 

у вивченні використання комп’ютерних технологій як шляху вдосконалення 

інформаційного забезпечення аудиту. 
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Наприкінці другого тисячоліття світ перетворився на глобальну 

економічну систему. Тому виникає тенденція до створення єдиного світового 

простору, а, отже, включення до нього і України. Одним із інструментів, який 

сприяє розвитку міжнародних відносин, є аудит. Структурні зрушення в 

економіці зазвичай супроводжуються удосконаленням проведення аудиторської 

діяльності, саме тому все більшої актуальності набуває розуміння ключових 

проблем, які заважають гармонізувати аудиторські механізми в Україні з 

міжнародними стандартами. 

Розуміння принципів аудиту стає більш доступним завдяки дослідженням 

таких вітчизняних та зарубіжних вчених як М. Білуха, О. Петрик, Н. Дорош, 

Дж. Робертсон, Дж. Лоббек, А.Аренс. У свою чергу, вагомий внесок у 

реформування аудиту та приведення принципів його проведення до 

міжнародних стандартів зробили Б. Усач, Ю. Прозоров, С. Столярова, В. Галкін 

та інші. 

Аудит в Україні почав розвиватись ще з часів набуття нашою державою 

незалежності, а саме з прийняття 22.04.1993 р. Закону України «Про 

аудиторську діяльність» [1]. Нормативні акти, якими регулюється аудиторська 

діяльність в Україні, зобов’язують аудиторів до постійного підвищення своїх 
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