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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА 
ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

INFORMATION SUPPORT AND ORGANIZATIONAL 
AND METHODICAL CONSTRUCTION OF THE AUDIT 
OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE

Фінансові результати діяльності підприємства характеризують ефективність його діяльності. 
Правильність відображення фінансових результатів в бухгалтерському обліку та звітності впливає 
на прийняття тих чи інших рішень користувачами цієї інформації. Це зумовлює необхідність пере-
вірки облікової інформації аудитором, який здійснить її об’єктивну незалежну оцінку. Для якіс-
ного виконання аудиту важливим є застосування певної його послідовності. Мета статті полягає у 
дослідженні інформаційного забезпечення та розкритті особливостей методичної побудови про-
цесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, що важливо для проведення ауди-
торських перевірок. Авторами досліджено інформаційне забезпечення аудиту, що вивчається 
аудитором у процесі перевірки фінансових результатів. Розглянуто типову організаційно-мето-
дичну побудову процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства.

Ключові слова: фінансові результати, об’єкти аудиту фінансових результатів, завдання аудиту 
фінансових результатів, інформаційне забезпечення аудиту, методика аудиту, помилки бухгал-
терського обліку.

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуют эффективность его дея-
тельности. Правильность отражения финансовых результатов в бухгалтерском учете и отчетно-
сти влияет на принятие тех или иных решений пользователями этой информации. Это вызывает 
необходимость проверки учетной информации аудитором, который осуществит ее объективную 
независимую оценку. Для качественного выполнения аудита важным является применение опре-
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деленной его последовательности. Цель статьи заключается в исследовании информационного 
обеспечения и раскрытии особенностей методического построения процесса аудита финансо-
вых результатов деятельности предприятия, что важно для проведения аудиторских проверок. 
Авторами исследовано информационное обеспечение аудита, которое изучается аудитором в 
процессе проверки финансовых результатов. Рассмотрено типичное организационно-методиче-
ское построение процесса аудита финансовых результатов деятельности предприятия.

Ключевые слова: финансовые результаты, объекты аудита финансовых результатов, задачи 
аудита финансовых результатов, информационное обеспечение аудита, методика аудита, ошибки 
бухгалтерского учета.

The financial results of the enterprise characterize the efficiency of its activity. Correct presentation 
of financial results in accounting and reporting affects the decision making by users of this information. 
This necessitates the verification of the accounting information by the auditor, who will carry out its 
objective independent evaluation. It is important for the quality of the audit to be consistent with its 
implementation. The subject of the research is information support and organizational and method-
ological construction of the process of auditing the financial results of the enterprise. The purpose of 
the article is to investigate information support and to reveal the peculiarities of methodical construc-
tion of the process of auditing the financial results of the enterprise, which is important for audits. To 
achieve this goal, the following methods and techniques of research were used: analysis and synthe-
sis, abstraction, generalization, system and graphical approaches. The authors summarize the features 
of the audit of financial results of the enterprise. The subject, objects, purpose and objectives of the 
audit of financial results are determined. The elements of accounting policies are grouped together, 
the choice of accounting methods that affect the financial results that are worth examining when per-
forming the audit. The information support of the audit examined by the auditor in the process of audit 
of financial results is investigated. Information support for the audit of financial results is classified and 
divided into: legal documents, primary documents, accounting registers, reporting, analytical and syn-
thetic accounting data, other documents on accounting financial results, information from third parties, 
the results of external control and the results of the auditor's observations. A typical organizational and 
methodical construction of the process of auditing the financial results of an enterprise is considered, 
which is divided into four stages: organizational, preparatory, technological and productive. The article 
emphasizes the importance of conducting further research on auditing financial results in the context 
of computerization.

Key words: financial results, objects of audit of financial results, task of audit of financial results, 
information support of audit, methodology of audit, accounting errors.

Постановка проблеми. Порядок форму-
вання фінансових результатів є одним із най-
важливіших аспектів бухгалтерського обліку 
будь-якого підприємства. Від того, наскільки 
правильно ведеться облік фінансових резуль-
татів, залежить безліч факторів, що визнача-
ють існування господарюючого суб’єкта у рин-
ковій інфраструктурі та його ділову репутацію. 
Серед таких факторів – обов’язкові виплати 
податків до бюджету, від регулярності та пра-
вильності здійснення яких залежать відносини 
підприємства з контролюючими органами. 
Інформація про фінансові результати у звітній 
формі № 2 «Звіт про фінансові результати» є 
основою для аналізу фінансового стану під-
приємства та прийняття ефективних управ-
лінських рішень. Все це вказує на важливість 
достовірності відображення всіх господар-
ських операцій підприємства, всебічного вра-
хування доходів і витрат у бухгалтерському 
обліку та звітності, що є основою для форму-
вання фінансових результатів.

Проведення аудиту фінансових результатів 
діяльності підприємства має довести достовір-
ність, реалістичність та повноту наданої корис-

тувачам (власникам, акціонерам, кредиторам 
тощо) інформації. Тому якість і повнота вико-
нання аудиторських робіт, об’єктивність ауди-
торського висновку впливають на подальшу 
фінансову стратегію підприємства.

Важливість якості аудиту для підприємниць-
кої діяльності зумовлює необхідність пошуку 
оптимальної методики здійснення аудитор-
ської перевірки, що допоможе дослідити інфор-
мацію про фінансові результати підприємства 
у достатньому обсязі для надання аудитором 
обґрунтованого висновку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню питання аудиту фінансових результа-
тів діяльності підприємства присвячені наукові 
праці багатьох науковців. Зокрема, Н.Р. Домб-
ровська і С.В. Калабухова зазначили, які саме 
елементи облікової політики підприємства впли-
вають на формування фінансового результату 
[3; 4]. Здійснення аудиту фінансових результатів 
діяльності підприємства передбачає перевірку 
інформації про них та включає вивчення обліко-
вої політики господарюючого суб’єкта.

Завдання аудиту фінансових результатів 
діяльності підприємства розглянули у своїх 
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працях Н.І. Беренда, Л.А. Гончар та Д.В. Шинка-
ренко [2; 10].

Інформаційне забезпечення проведення 
аудиту фінансових результатів та збору ауди-
торських доказів досліджували Н.Ю. Мардус, 
Н. Манько та А.О. Шкарлат [7; 8].

Організацію та методику здійснення аудиту 
фінансових результатів діяльності підпри-
ємства розглядали С.А. Бурлан, С.В. Візі-
ренко, Н.В. Каткова, О.І. Ліснічук, Г.В. Пімкіна і 
Н.Й. Радіонова [1; 6; 9].

Вивченню типових помилок в обліку фінан-
сових результатів діяльності підприємства 
присвячене дослідження О.Л. Карченкова і 
М.Т. Шендригоренко [5]. Ці помилки можуть 
виявитися у результаті аудиту.

Не применшуючи важливість напрацювань 
учених, варто зазначити, що окремі аспекти 
інформаційного забезпечення та методичної 
побудови процесу аудиту фінансових резуль-
татів діяльності підприємства залишаються не 
досить розкритими в наукових публікаціях.

Мета статті полягає у вивченні інформацій-
ного забезпечення та розкритті особливостей 
методичної побудови процесу аудиту фінан-
сових результатів діяльності підприємства, 
що важливо для проведення аудиторських 
перевірок.

Методика дослідження. Авторами для 
досягнення поставленої мети використано такі 
методи і прийоми дослідження, як: аналіз і син-
тез, абстрагування, узагальнення, системний та 
графічний підходи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливими складниками аудиту є належне 
інформаційне забезпечення та ефективна орга-
нізаційно-методична основа, які охоплюють 
перевірку всіх складників формування фінан-
сового результату.

Щоб установити факти законного і пра-
вильного формування інформації у фінансовій 
звітності про господарську діяльність, виявити 
облікові помилки чи можливе шахрайство 
тощо, власник (акціонер, кредитор чи інвестор) 
користується послугами зовнішнього або вну-
трішнього аудиту.

Аудит фінансових результатів є досить 
поширеним видом перевірки, адже і підприєм-
ство, і держава хочуть бути впевненими в пра-
вильності обліку і звітності.

Однак цей вид аудиту належить до одних із 
найскладніших і має найвищий рівень ризику, 
оскільки виявлення перекручення або фальси-
фікації інформації про фінансові результати є 
досить важким завданням та потребує спеці-
альної незалежної експертизи.

Предметом аудиту фінансових результатів 
є господарська діяльність, що впливає на фор-

мування фінансового результату, та внутрішні і 
зовнішні (за межами підприємства) відносини, 
утворені внаслідок цієї діяльності. 

До об’єктів цього виду аудиту належить 
інформація щодо фінансових результатів:

– яка міститься в обліковій політиці підпри-
ємства;

– про здійснені господарські операції;
– дані первинного обліку, регістрів та звітності;
– результати перевірок обліку тощо.
Зокрема, в обліковій політиці відображають 

такі моменти, що впливають на формування 
фінансового результату та перевіряються під 
час аудиту фінансових результатів [3; 4]:

– способи нарахування амортизації необо-
ротних активів;

– умови визнання доходів та витрат діяльності;
– метод оцінки запасів, понесених на вироб-

ництво;
– порядок визначення зносу малоцінних 

швидкозношуваних предметів;
– правила списання певних видів витрат 

на собівартість реалізованої продукції (спи-
сання під час здійснення витрат або створення 
резерву очікуваних витрат і платежів);

– витрати, які відносять на певний вид про-
дукції, їх розподіл тощо.

Метою аудиту фінансових результатів є 
встановлення відповідності застосовуваної 
організації і методики обліку операцій із фор-
мування та використання фінансових резуль-
татів нормативно-правовим документам, які 
регламентують правила бухгалтерського 
обліку. На основі цього формується думка шля-
хом надання висновку аудитором про досто-
вірність ведення бухгалтерського обліку та 
бухгалтерської фінансової звітності за фінан-
совими результатами в усіх суттєвих аспектах. 

У процесі дослідження праць науковців  
[2; 10] було виявлено, що для досягнення зазна-
ченої мети аудитору необхідно перевірити:

1) правильність формування фінансових 
результатів від операційної, фінансової та іншої 
діяльності;

2) відповідність оформлених господарських 
операцій чинному законодавству;

3) відповідність даних, що наявні у звітності, 
даним синтетичного та аналітичного обліку 
складників кінцевого фінансового результату;

4) поточне використання прибутку, його 
розподіл і перевірка прибутку, що залишається 
в розпорядженні господарюючого суб’єкта, 
перевірка фондів та резервів;

5) правильність оподаткування прибутку;
6) правильність формування звітності про 

фінансові результати. 
Також аудитор може розробити заходи 

щодо поліпшення фінансового становища під-
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приємства, виявити резерви ефективного 
використання фінансових ресурсів та напрями 
оптимізації доходів і витрат.

Джерела збору аудиторських доказів 
вивчали різні вчені у своїх працях [7; 8], але не 
досить розкрили і відобразили класифікацію 
інформаційного забезпечення аудиту фінансо-
вих результатів.

Тому, здійснивши аналіз цих праць, визна-
чено, що інформаційне забезпечення прове-
дення аудиту фінансових результатів та збору 
аудиторських доказів можна доповнити і поді-
лити на:

1) правовстановлюючі документи: установчі 
документи, наказ про облікову політику під-
приємства, протоколи зборів учасників;

2) первинні документи: документи, що слу-
гують підставою для відображення в обліку 
операцій із продажу (надання) продукції (това-
рів, послуг); з обліку витрат на виробництво 
(надання) продукції (товарів, послуг); доку-
менти, що є підставою для схвалення і відо-
браження в обліку господарських операцій, 
пов’язаних із формуванням і використанням 
фінансового результату; звіти касира з прикла-
деними до них первинними документами (при-
бутковими касовими ордерами, видатковими 
касовими ордерами, платіжними відомостями, 
квитанціями тощо); виписки банків за гривне-
вими і валютними рахунками з прикладеними 
первинними документами (рахунками, платіж-
ними дорученнями тощо);

3) регістри обліку: журнали і відомості до них, 
оборотно-сальдова відомість, Головна Книга;

4) бухгалтерська і податкова звітність: 
форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про 
фінансові результати», декларація з податку на 
прибуток, декларація з податку на майно;

5) дані аналітичного і синтетичного обліку 
за рахунками: 38 «Резерв сумнівних бор-
гів», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)», 47 «Забезпечення майбутніх витрат 
і платежів», 64 «Розрахунки за податками і 
платежами», 69 «Доходи майбутніх періодів», 
70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший опера-
ційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 
73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 
76 «Страхові платежі», 79 «Фінансові резуль-
тати», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загаль-
новиробничі витрати», 92 «Адміністративні 
витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 
операційної діяльності», 95 «Фінансові 
витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 
97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток»;

6) інші документи бухгалтерського обліку: 
інвентаризаційний опис, відомість нарахування 
зносу основних засобів і амортизації нематері-
альних активів тощо; 

7) інформація від третіх осіб, яка отримана 
за запитом аудитора;

8) документація, що відображає результати 
контролю: звіти аудиторських перевірок, акти 
і довідки проведених ревізій;

9) підсумки спостережень аудитора, які 
отримані у процесі перевірки.

Щодо застосування певної методики, то під 
час перевірки фінансових результатів немає 
регламентуючих документів, тому аудитор 
самостійно розробляє методику для кожного 
клієнта, враховуючи особливості бізнесу. Орга-
нізаційно-методична побудова процесу аудиту 
має дати можливість здійснити перевірку на 
належному рівні та досягти його мети.

Є різні підходи [1; 9] до процесу аудиту 
фінансових результатів діяльності підприєм-
ства, які зводяться до визначення порядку про-
ведення та опису методів і прийомів здійснення 
перевірки. Однак Н.В. Катковою, С.А. Бурлан, 
О.І. Ліснічук було узагальнено різні підходи і 
поділено процес аудиту фінансових результа-
тів на стадії, які відображено на рис. 1 [6].

 

Рис. 1. Етапи (стадії) здійснення аудиту 
фінансових результатів  
діяльності підприємства

Джерело: [6]

Розглянемо детальніше етапи проведення 
аудиторської перевірки фінансових результа-
тів. На організаційному етапі аудитор попере-
дньо вивчає потенційного клієнта для визна-
чення обсягів аудиту: аналізує інформацію про 
діяльність, досліджує структуру та організацію 
підприємства і бухгалтерії, особливості бухгал-
терського обліку і звітності, попередні висно-
вки аудитора та причини заміни аудитора, 
власну спроможність здійснення перевірки. 
У підсумку вивчення підприємства аудитор дає 
відмову або згоду на проведення аудиту. За 
умови відповідності потенційного клієнта вимо-
гам аудитор відправляє лист-зобов’язання, далі 
укладається договір на здійснення перевірки.

Виконуючи підготовчий етап, аудитор: ство-
рює аудиторську групу, визначає потребу у 
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сторонніх спеціалістах (експертів з оцінювання 
майна, юристів тощо), складає загальну страте-
гію перевірки (зазначає перелік та обсяги ресур-
сів для аудиту, час їх використання, здійснення 
контролю ресурсів), створює план перевірки 
(вказує види робіт, термін виконання та відпо-
відальних за виконання, розраховує аудитор-
ські ризики і рівні суттєвості), створює програму 
аудиту (перелічує стадії та формулює завдання 
аудиту, описує всі методи цього аудиту, зазначає 
строки на підготовку і подачу аудиторських дока-
зів для формування висновку аудитора, затрати 
часу для кожного виду і сектору перевірки).

На технологічному етапі аудитор виконує 
заплановану роботу згідно з визначеною ним 
черговістю. На цьому етапі перевірки план аудиту 
можливо коригувати. Відповідно до теорії, вико-
нання аудиту фінансових результатів має два 
шляхи: 1) перевірка за циклами діяльності (заку-
півля, отримання доходу); 2) перевірка за видами 
діяльності. Але на практиці краще почати аудит 
фінансових результатів із дослідження фінансо-
вої звітності, у якій наявна про них інформація:

1) спочатку у формі № 2 «Звіт про фінансові 
результати» аудитор формально перевіряє, чи 
правильно зазначено всі реквізити;

2) далі аудитор перевіряє ділянки звітності 
з найвищим аудиторським ризиком, аналізує 
показники звітності та їх зміни за роками для 
знаходження незвичайних відхилень, що вказу-
ють на хибність облікової інформації;

3) потім, аудитор перевіряє та аналізує 
кожну статтю звітної форми № 2. Звіряє, чи пра-
вильно визначені: чистий дохід, собівартість 
продукції, валовий прибуток (збиток), фінан-
сові результати за видами діяльності, фінан-
совий результат до оподаткування, податок на 
прибуток та чистий прибуток;

4) аудитор здійснює арифметичну і зустрічну 
перевірку: дані первинного обліку доходів та 
витрат мають відповідати даним регістрів та 
фінансовій звітності. Перевіряє, чи відповідає 
облік доходів і витрат стандартам, чи корек-
тні бухгалтерські записи, чи правильно сфор-
мовано собівартість реалізованої продукції та 
розподілено ЗВВ (загальновиробничі витрати);

5) перевірка по суті, зустрічна перевірка, 
запити та інші методи документальної пере-
вірки: аудитор перевіряє правильність оформ-
лення первинних документів з обліку доходів і 
витрат, легальність господарських операцій та 
документально підтверджує їх наявність;

6) аудитор складає пробну форму № 2 «Звіт 
про фінансові результати» і порівнює її зі звіт-
ною формою підприємства-клієнта, здійснює 
аналіз відхилень.

На результативному етапі, отримавши 
достатній обсяг аудиторських доказів, аудитор 

готує та надає письмову інформацію клієнту за 
підсумками перевірки, погоджує результати 
аудиту з клієнтом, складає та підписує аудитор-
ські звіт і висновок.

Протягом перевірки фінансових результатів 
аудитор може встановити факти таких типових 
порушень та помилок, як [5]:

– неврахування принципу нарахування і від-
повідності доходів та витрат;

– неправильне формування фінансових 
результатів залежно від виду діяльності госпо-
дарюючого суб’єкта;

– неправильне проведення бухгалтер-
ських операцій щодо формування фінансових 
результатів;

– фінансові результати не відповідають пев-
ному звітному періоду;

– дані синтетичного обліку не відповідають 
даним аналітичного обліку;

– звітність неправильно відображає інфор-
мацію про фінансові результати тощо.

Висновки. Для формування обґрунтова-
ного аудиторського висновку важливим є 
уважне вивчення інформації про підприєм-
ство та фінансові результати. Ця інформація є 
джерелом складання аудиторських доказів, на 
підставі яких аудитор висловлює думку щодо 
відповідності відображення інформації про 
фінансові результати у бухгалтерському обліку 
та звітності встановленим правилам. Класи-
фікацію інформаційного забезпечення прове-
дення аудиту фінансових результатів та збору 
аудиторських доказів було уточнено та допо-
внено. До джерел збору аудиторських доказів 
належать документи, що містять інформацію 
про формування фінансових результатів: пра-
вовстановлюючі документи; первинні доку-
менти; регістри обліку; бухгалтерська і подат-
кова звітність; дані аналітичного і синтетичного 
обліку; інформація від третіх осіб, яка отримана 
за запитом аудитора; документація, що відо-
бражає результати контролю; підсумки спосте-
режень аудитора, які отримані у процесі пере-
вірки; інші документи бухгалтерського обліку.

Здійснення якісного аудиту фінансових 
результатів діяльності підприємства потребує 
належної організаційно-методичної побудови 
процесу цього виду перевірки, яка б охопила 
всі ділянки обліку, що стосуються формування 
фінансових результатів. Тому процес аудиту 
можна поділити на чотири стадії: організаційну, 
підготовчу, технологічну та результативну.

Звертаючи увагу на поширення автоматиза-
ції бухгалтерського обліку та звітності на під-
приємствах, необхідно проводити подальші 
дослідження в напрямі вивчення особливос-
тей організації та методики аудиту фінансових 
результатів в умовах комп’ютеризації.
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