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Для видачі обґрунтованих звітів аудитор повинен мати повну, достовірну і надійну 

інформацію - аудиторські докази. Доказом є факт, який підтверджує чи спростовує інший 

факт, що дають змогу досить впевнено сформулювати думку і скласти аудиторський 

висновок. 

У процесі дослідження аудитор збирає і вивчає тільки ті свідчення про об'єкти 

перевірки, що можуть бути використані як аудиторські докази. 

Аудитор одержує аудиторські докази шляхом застосування однієї або декількох із 

зазначених нижче процедур: перевірки, спостереження, опитування й підтвердження, 

підрахунку та аналітичних процедур. Термін проведення таких процедур частково 

залежатиме від часу, протягом якого потрібні аудиторські докази не вичерпано. 

Перевірка складається з вивчення бухгалтерських реєстрів, документів чи матеріальних 

активів.  

Спостереження полягає в спостереженні процесу або процедури, що виконується 

іншими особами. 

Опитування полягає в пошуку інформації, яку можна отримати від обізнаних осіб 

підприємства або поза його межами. Опитування можуть варіювати від формальних 

письмових запитів, адресованих третім особам, до неформального усного опитування 

працівників підприємства. 

Підтвердження полягає в одержанні аудиторами підтверджувальної інформації, яка 

міститься в бухгалтерських реєстрах. 

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 та взаємозв'язків, котрі суперечать іншій 

інформації, що стосується цієї справи, чи відхиляються від показників, які очікуються. 

Отримані у процесі аудиту докази систематизуються і на їхній основі відповідно до 

затверджених розділів програми розробляються пропозиції, спрямовані на усунення 

виявлених відхилень. 

Отже, ціль застосування аудиторських процедур полягає в наданні допомоги аудитору 

у формуванні його обґрунтованої компетентної думки. Перелік процедур, визначений у 

міжнародних стандартах аудиту, є достатнім для отримання аудиторських доказів. Аудитору 

потрібно лише визначити ті методи, прийоми і способи, за допомогою яких він виконає 

поставлені перед ним завдання. 
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