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СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ В 
УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 
Анотація: У сучасній ринковій економіці важливу роль відіграє достовірна 

інформація про діяльність підприємств. Основною метою кожного 
підприємства є насамперед отримання максимального прибутку при 
мінімальних витратах з одночасним підвищенням якості обслуговування 
споживачів. Одним із методів незалежного контролю, який забезпечить 
достовірну інформацію про ведення обліку доходів і витрат підприємства в 
умовах фінансової невизначеності, визначення стратегії розвитку та способів 
підвищення ефективності її діяльності є аудит. Саме тому специфіка 
проведення аудиту доходів і витрат в умовах фінансової невизначеності є 
актуальною темою для дослідження. 
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У всіх країнах із розвиненою ринковою економікою здійснюється 

незалежний контроль за достовірністю бухгалтерського обліку, а також за 
представленою державним органам та опублікованою у вільному доступі 
фінансовою звітністю. Такий контроль прийнято називати аудитом.  

Аудиторська перевірка представляється у вигляді певної послідовності 
етапів, кожен з яких передбачає сукупність здійснюваних аудитором 
процедур. Ключовим питанням аудиту доходів та витрат підприємства в 
умовах фінансової невизначеності є визначення мети та конкретизація завдань 
аудиторської перевірки. 

Початковим етапом аудиту є конкретизація завдань, які ставить замовник 
перед аудитором. Таким завданням безпосередньо виступає перевірка доходів, 
отриманих за визначений період та понесених витрат на предмет 
достовірності, доцільності, законності, реальності та повноти. Дане завдання 
фактично окреслює предмет аудиту, звідси, предметом аудиту доходів та 
витрат на підприємстві в умовах фінансової невизначеності є достовірність 
операцій пов'язаних з накопиченням та списанням витрат діяльності, з 
отримання доходів та відображення їх відповідно до чинного законодавства. 

Мета аудиту доходів та витрат відповідно до МСА 200 «Загальні цілі 
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту» полягає у висловленні аудитором незалежної професійної 
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думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації 
про доходи отримані підприємством та понесені ним витрати [1]. 

Основні завдання аудиту доходів та витрат в умовах фінансової 
невизначеності відображенні в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Завдання аудиту доходів та витрат в умовах фінансової невизначеності 

Завдання аудиту доходів Завдання аудиту витрат 

контроль за дотриманням чинного 
законодавства щодо обліку доходів, 
відображення інформації у 
фінансовій звітності підприємства; 

контроль за дотриманням чинного 
законодавства щодо обліку витрат, 
відображення інформації у 
фінансовій звітності підприємства; 

визначення видів діяльності, що 
здійснюються на підприємстві, та 
наявність дозволів на їх здійснення; 

встановлення правильності 
розмежування витрат за звітними 
періодами; 

перевірка наявності доходів від 
здійснення господарської 
діяльності; 

визначення дотримання принципу 
постійності обліку витрат; 

перевірка дотримання договірних 
зобов’язань перед покупцями 
(замовниками); 

перевірка відповідності методу 
обліку витрат галузевим і техніко-
економічним особливостям 
підприємства; 

перевірка повноти відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку і в 
звітності здійснених угод; 

оцінити правильність класифікації і 
визнання витрат; 

перевірка своєчасності 
відображення реалізації продукції в 
обліку; 

встановлення правильності оцінки 
матеріальних цінностей, які 
віднесені на собівартість продукції; 

перевірка правильності класифікації 
отриманого доходу від реалізації; 

визначення меж віднесення до 
затрат основної діяльності вартості 
матеріалів використаних на ремонт, 
будівництво тощо; 

перевірка своєчасності 
відображення сум дебіторської 
заборгованості; 

перевірка правильності 
відображення в обліку затрат на тару 
й упаковку; 

 
Джерелами інформації для аудиту доходів та витрат є: наказ про облікову 

політику підприємства; вимоги нормативних документів, що регулюють облік 
витрат. 

 первинні документи з обліку доходів (договори купівлі-продажу, 
рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, акти 
переоцінки, довідки (розрахунки) щодо руху активів та зміни зобов’язань 
тощо) та первинні документи щодо віднесення витрат на певні об'єкти обліку; 

 облікові регістри, що використовуються для відображення 
господарських операцій з обліку доходів і результатів діяльності та регістри 
обліку витрат (виробничі звіти, відомості розподілу втрат, журнали-ордери, 
Головна книга); 
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 звітність підприємства (ф. 2 «Звіт про фінансові результати» тощо); 

 акти та довідки попередніх перевірок, дані інвентаризації, відповіді на 
запити аудитора, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює 
результати контролю; 

 податкова звітність. 
Обов’язковим елементом організації аудиту є складання плану та програми 

аудиту, що є важливим як для замовника (контроль дій аудитора для 
виконання поставленої мети), так і для аудитора (забезпечує оперативність і 
точність аудиту). 

Відповідно до МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» план 
допомагає аудитору: приділити відповідну увагу важливим ділянкам аудиту; 
своєчасно виявити та вирішити потенційні проблеми; належно організовувати 
й управляти завданням з аудиту з метою його ефективного та кваліфікованого 
виконання; обрати членів команди із завдання, що мають належний рівень 
здібностей та компетентності, щоб діяти у відповідь на очікувані ризики, а 
також спрощує належний розподіл роботи між ними; координувати роботу 
аудиторів компонентів та експертів; полегшує керівництво та нагляд за 
членами команди із завдання, а також перевірку їхньої роботи [1]. 

Програма аудиту розробляється і затверджується відповідно до плану та 
конкретизує план аудиту, визначаючи характер, строк та обсяг запланованих 
аудиторських процедур. Програма аудиторських послуг з перевірки доходів та 
витрат разом з планом у міру необхідності повинна змінюватися, з одночасним 
документуванням причин внесення змін. 

Після проведення аудиту, аудитор висловлює думку стосовно фінансової 
звітність у Звіті незалежного аудитора. 

Таким чином, аудит доходів та витрат в умовах фінансової невизначеності 
полягає у виконанні завдань, які зводяться до встановлення відповідності 
відображення сум доходів та витрат на рахунках бухгалтерського обліку, в 
облікових регістрах та звітності відповідно до наявних первинних документів; 
також аудитор повинен розглянути, чи достатньо розкриті у фінансовій 
звітності будь-які суттєві тлумачення завдання, на яких вона ґрунтується. В 
аудиторському висновку щодо завдання з аудиту спеціального призначення 
аудитор може зробити посилання на Примітки до фінансової звітності, в яких 
відображаються опис усіх показники та пояснення, які забезпечують 
деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша 
інформація. 
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