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Розглядаючи питання аудиторської діяльності, можна стверджувати, що для 

забезпечення головної мети аудиту – висловлення впевненості у достовірності фінансової 

звітності в усіх її суттєвих аспектах – аудитору слід вивчити інформацію, яка є основою 

фінансових звітів. Результати такого вивчення формують аудиторську думку про 

відображення стану підприємства- клієнта у фінансовій звітності. 

Дослідженням розвитку аудиторської діяльності в Україні та до міжнародних 

стандартів аудиту займається ряд вітчизняних спеціалістів, а саме Столярова С.О., Огійчук 

М.Ф., Галкін В.В., Жук В.М., Голов С.Ф. та інші. Щоб розглянути дане питання більш 

суттєво, дамо визначення Міжнародним стандартам аудиту (МСА) – це документи, що 

формулюють однакові вимоги, при дотриманні яких забезпечується відповідний рівень 

якості аудиту й супутніх йому послуг. МСА призначені для застосування при аудиті 

фінансової звітності, але їх можна адаптувати й для аудиту іншої інформації й надання 

супутніх послуг [1]. 

У міжнародній практиці питання стосовно збору і використання інформації, на яких 

ґрунтується аудиторська думка, регламентовані комплексом стандартів (MCA 500 

"Аудиторські докази", MCA 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо 

відібраних елементів", MCA 505 "Зовнішні підтвердження"). 

У процесі аудиторської перевірки аудитор, як правило, отримує великий обсяг 

інформації від економічного суб'єкту, що перевіряється, або від третіх осіб. Лише певна 

частина інформації та результати її аналізу аудитором можуть слугувати підтвердженням або 

спростуванням існування та достовірності відображення факту, події, процесу чи явища 

фінансово-господарської діяльності підприємства-клієнта у його звітності на певну дату. 

Така інформація становить сутність аудиторських доказів та слугує основою для 

аудиторського висновку чи звіту. 

Таким чином, аудиторські докази – це інформація, зібрана аудитором або надана 

аудитору, яка використовується під час формулювання висновків, на яких ґрунтується 

аудиторська думка. Аудиторські докази необхідні для того, щоб досягти поставленої мети 

аудиту – підтвердити достовірність показників фінансової звітності сабо спростувати таку. 

Обсяг і якість аудиторських доказів визначає зміст аудиторського висновку, його 

адекватність реальному фінансово-майновому стану підприємства. При отриманні та аналізі 

інформації, необхідно розглядати її структуру, вимоги, яким повинна відповідати така 

інформація, відстежувати джерела і процес її отримання. Аудитор отримує аудиторські 

докази, які найчастіше не носять вичерпний характер. Тому особливу увагу слід приділяти їх 

видам та аналізу кожного з них. 

Висновки. Отже, аудитору особливу увагу слід приділяти їх видам та аналізу кожного 

з них. Обсяг і якість аудиторських доказів визначає зміст аудиторського висновку, його 

адекватність реальному фінансово-майновому стану підприємства. 
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