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ВСТУП 

Аудит та аудиторська діяльність – явище не нове для України, проте не настільки розвинене, щоб го-

ворити про його абсолютну сформованість та регламентовану досконалість, зокрема в частині документаль-

ного забезпечення. 

Міжнародне співтовариство накопичило великий досвід організації аудиторської діяльності та форму-

вання аудиторських доказів. Серед Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які в Україні взяті за основу для 

регулювання аудиторської діяльності, питанням документування присвячені такі, як: МСА 230 «Аудиторська 

документація», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності», МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та 

оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 

МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», МСА 500 «Аудиторські докази», МСА 505 «Зовнішні 

підтвердження», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фі-

нансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» та інші.  

Ці стандарти встановлюють загальні рамкові правила формування аудиторських робочих документів 

та дають уявлення про приблизну структуру аудиторської документації.  

Разом з тим вони не містять чітких інструкцій щодо номенклатури цих документів, регламентів їх 

складання та процедур контролю за відповідністю документального оформлення аудиту встановленим пра-

вилам. Це означає, що структура робочих документів аудитора та регламент їх формування залежать виклю-

чно від аудиторської фірми. Практика роботи вітчизняних аудиторських формувань (за невеликим виключен-

ням) свідчить про значні проблеми у документальному супроводі їхньої аудиторської діяльності. Це зумови-

ло необхідність проведення відповідного дослідження, результати якого викладені у формі посібника. 

Іншою причиною розробки цього науково-практичного видання є недостатність матеріалів методич-

ного характеру з питань організації належного документообігу за всіма стадіями здійснення аудиторської 

діяльності, а також потреба узагальнення існуючих теоретичних напрацювань та їх трансформація у шабло-

ни, необхідні практиці. 

Враховуючи потреби часу, авторами посібника систематизовано інформацію про вимоги до робочих 

документів аудитора і власні потреби аудиторських фірм, що дозволило адаптувати міжнародну практику до 

вітчизняних бізнес-умов та запропонувати. 

У посібнику запропоновано авторське бачення процесу організації документування в аудиті, виокрем-

лено етапи формування робочих документів, наведено їх зразки, описано матрицю змін (Lead Schedule) як 

головний спосіб перевірки фінансової звітності, а також означено спеціалізовані методики документування 

аудиту. Окремий розділ посібника присвячено виявленню та оцінці ризиків суттєвих викривлень на рівні 

фінансової звітності та тверджень.  

При написанні посібника авторами використовувались Міжнародні стандарти аудиту видання 2015 р. 

(порівняння Міжнародних стандартів аудиту, видань 2014 р. та 2015 р., наведено в Додатку 1).  

Науково-практичне видання спрямоване на допомогу працівникам аудиторських фірм у сфері доку-

ментального забезпечення організації і здійснення аудиторської перевірки, а також містить вичерпні 

роз’яснення щодо підготовки робочих документів на різних стадіях аудиту. 

Посібник буде корисний для широкого кола науковців, які досліджують проблеми аудиту в Україні та 

світі, викладачів і слухачів навчальних дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту», а також серти-

фікованих аудиторів, керівників, менеджменту та працівників аудиторських фірм. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ 

1.1. Міжнародна регламентація аудиту за стадіями його проведення 

Ще з початку розвитку людської цивілізації процес аналізу найбільш суттєвих об’єктів, пов’язаних з 

діяльністю людини та її життям у суспільстві, підлягав відповідній документальній фіксації. Вплив докумен-

тального оформлення фактографічних спостережень на сьогоднішні досягнення фундаментальних та прикла-

дних наук неможливо переоцінити. Тому очевидним є той факт, що документування стало ключовим елемен-

том методу бухгалтерського обліку та базовою складовою аудиту як найважливішого контрольного інституту 

сучасності. 

Як і будь-яка сфера людської діяльності, аудит у процесі свого розвитку пройшов шлях від неформа-

льного становлення до офіційної інституціоналізації. На сьогодні у кожній економічно розвиненій країні 

світу діють відповідні «правила гри» для аудиторських фірм, викладені у формі або національних стандартів 

та нормативів аудиторської діяльності, або у прийнятих до виконання Міжнародних стандартах контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (англ. International Standards on 

Auditing (ISA)). 

Україна належить до переліку тих країн, які відмовилися від власних стандартів, призначених для ре-

гулювання аудиторської діяльності, на користь міжнародних. Разом з тим впровадження у вітчизняну прак-

тику запозичених інститутів не дає відповіді на всі проблемні питання організації документування на різних 

стадіях аудиту (починаючи з попередньої діяльності і закінчуючи наданням звіту замовнику послуг). 

Одним із таких проблемних питань є чітка ідентифікація стадій аудиторської діяльності з регламенто-

ваними нормами того чи іншого Міжнародного стандарту аудиту (МСА). В табл. 1.1 запропоновано авторсь-

ке бачення розподілу Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг за відповідними стадіями: попередня діяльність з виконання аудиту, планування аудитор-

ської перевірки, виконання аудиту, огляд та завершення, надання звіту замовнику. 

Таблиця 1.1 

Розподіл Міжнародних стандартів аудиту за стадіями його проведення 

Стадія аудиту Міжнародні стандарти аудиту 
1 2 

І. Попередня дія-

льність з виконан-

ня аудиту 

210 «Узгодження умов завдань з аудиту»; 

220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»;  

230 «Аудиторська документація»; 

300 «Планування аудиту фінансової звітності»; 

510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду». 

ІІ. Планування 

аудиторської пере-

вірки 

200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до МСА»; 

230 «Аудиторська документація»; 

240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності»; 

250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»; 

260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими пов-

новаженнями»; 

265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наді-

лено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу»; 

300 «Планування аудиту фінансової звітності»; 

315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища»; 

320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»;  

330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»; 

505 «Зовнішні підтвердження»; 

520 «Аналітичні процедури»; 
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Продовження Таблиці 1.1 

1 2 

 600 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу 

аудиторів компонентів)»; 

610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів». 

ІІІ. Виконання ауди-

ту 

230 «Аудиторська документація»; 

330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»;  

402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються 

до організацій, що надають послуги»; 

500 «Аудиторські докази»; 

501 «Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів»; 

505 «Зовнішні підтвердження»; 

520 «Аналітичні процедури»; 

530 «Аудиторська вибірка»; 

540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою 

вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації»; 

550 «Пов’язані сторони»; 

600 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу 

аудиторів компонентів)»; 

610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів»; 

620 «Використання роботи експерта аудитора»; 

710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 

звітність». 

ІV. Огляд та завер-

шення 

220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»;  

230 «Аудиторська документація»; 

320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»;  

450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту»;  

520 «Аналітичні процедури»; 

560 «Подальші події»; 

570 «Безперервність»; 

580 «Письмові запевнення». 

V. Надання звіту 

замовнику 

260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями»; 

265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу»; 

700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»; 

701 «Підомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного ауди-

тора»; 

705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»;  

706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора»; 

710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 

звітність»; 

720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 

перевірену аудитором фінансову звітність». 

Запропонований розподіл орієнтує виконавців на роботу з чітко визначеними Міжнародними стандар-

тами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також спрощує 

процес опрацювання регламентованих норм аудиторами, що закріплені за певним етапом підготовки, прове-

дення та завершення аудиторської перевірки, тим самим забезпечуючи високий рівень якості аудиторських 

послуг. Також така класифікація ілюструє взаємозв’язок між окремими елементами та процесами аудитор-

ського циклу та нормами, які визначають їх спрямованість та обмеження. 
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1.2. Документування на стадіях виконання завдання з аудиту 

Робочі документи – це документи і матеріали, які підготував аудитор або які були підготовлені для 

нього, або ті, які він отримав і зберіг у зв’язку з проведенням аудиторської перевірки. Робочі документи ау-

дитора можуть бути представлені у формі даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в електронному форматі 

чи іншому вигляді. 

Похідною від неструктурованості наукових уявлень про номенклатуру та взаємозв’язки специфічних 

методів аудиту є відсутність чіткої ідентифікації документування як одного з ключових його методів. У 

зв’язку з цим наукові дослідження лише наголошують на важливості робочих документів аудитора, їх необ-

хідності та характері інформації, яка має міститися в них. При цьому не розкриваючи їхньої структури, не 

вибудовуючи взаємозв’язків між ними та не пропонуючи стандартизованої форми як основи для власних 

розробок аудиторських фірм. 

Останнє означає, що структура робочих документів аудитора та регламент їх формування залежать 

виключно від аудиторської фірми. Разом з тим практика роботи вітчизняних аудиторських формувань, як 

правило, свідчить про значні труднощі у розробці документального забезпечення їхньої діяльності, оскільки 

відповідних документів потребує кожна окрема стадія виконання завдання з аудиту. Тому для нормального 

функціонування аудиторської фірми та забезпечення ефективної і продуктивної роботи її працівників очеви-

дною є потреба визначення не лише переліку робочих документів аудитора, а й їх відповідності певному 

етапу здійснення аудиту. 

Розроблений розподіл документів аудитора за черговістю виконання аудиторських процедури наведе-

но в табл. 1.2. Відповідно до нього проведення аудиту розбито на шість стадій: 

 прийняття клієнта (Clients Acceptance); 

 планування – стратегія аудиту (Planning – Overall Audit Strategy); 

 планування – план аудиту (Planning – Audit Plan); 

 перше завдання з аудиту (Initial Audit Engagement); 

 виконання (Execution); 

 перевірка партнером та завершення аудиту (Completion and Review). 

Таблиця 1.2 

Документальне забезпечення стадій виконання завдань з аудиту 

Стадії. Окреме завдання з аудиту 

[Name of Process] 

Посилання 

на МСА  

[Refer to ISA] 

Індекс доку-

мента [Form 

Document] 

Назва документа 

[Name of Document] 

1 2 3 4 

I. Прийняття Клієнта [Clients Acceptance] 

Незалежність [Independence] 
ISA 220 та 

COE1 
Форма2 410 

Опитувальник з продовження завдання  

[Engagement Continuation Questionnaire] 

Річна декларація з незалежності [An-

nual Independence Declaration] 

Прийняття Клієнта [Client Ac-

ceptance (initial)] 
ISA 220 Форма 405 

Опитувальник з прийняття Клієнта 

[Client Acceptance Questionnaire] 

Перегляд минулорічних файлів 

[Review of last year] 
 Форма 371 

Спостереження, перенесені з поперед-

нього аудиту [Points Brought Forward 

from Previous Audit] 

Висновок Партнера щодо прийнят-

тя Клієнта [Partner Conclusion for 

Acceptance Clients] 

  Висновок партнера [Partner Conclusion] 

Договір про надання аудиторських 

послуг [Terms of audit engagement] 
ISA 210 Форма 416 

Лист-Зобов’язання [Engagement Letter] 

(Договір [Agreement]) 

                                                           
1 COE (Code of Ethics) – Кодекс етики 
2 Нумерація всіх форм згідно зі змістом 
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Продовження Таблиці 1.2 
1 2 3 4 

Зв’язок з попереднім аудитором 

[Communication with the Previous 

Auditor] 

  
Запит попередньому аудитору [Request 

to Previous Auditor] 

II. Планування – Стратегія аудиту [Planning – Overall Audit Strategy] 

Суттєвість [Materiality] ISA 320 Форма 420 Суттєвість [Materiality] 

Оцінка вимог фінансової звітності 

[Assessing the reporting 

requirements] 

IAPS1 1014 Форма 510 
Розуміння бізнесу Клієнта [Understand-

ing Entity’s Business] 

Зв’язок з управлінським персона-

лом та тими, кого наділено найви-

щими повноваженнями [Communi-

cation with Management and 

TCWG2] 

ISA 260, 

265 
Форма 455 

Обговорення з управлінським персо-

налом, з особами, наділеними найви-

щими повноваженнями, з операційним 

персоналом та внутрішніми аудитора-

ми питань, пов’язаних з шахрайством 

[Discussions with Management, TCWG, 

Operating Personnel and Internal Audit, 

regarding Fraud] 

Попередня оцінка системи обліку 

та внутрішнього контролю [Prelim-

inary Assessment of Accounting 

System and Internal Control] 

ISA 315, 

402 

Форма 

511/1 

Опитувальник з внутрішнього контро-

лю [Internal Control Questionnaire] 

Форма 

511/2 

Розуміння діяльності суб’єкта аудиту і 

його внутрішній контроль [Understan-

ding the Entity and its Internal Control] 

Призначення відповідальних із 

завдання з аудиту [Setting out re-

sponsibilities for the engagement 

team] 

ISA 200  
Може бути у формі розпорядження або 

в інший прийнятній формі 

Розробка стратегії аудиту [Devel-

opment of the audit strategy] 
ISA 300 

Меморан-

дум 
Протокол зустрічі 

Вхідні залишки та порівнільні 

показники [Opening balances and 

comparatives] 

ISA 510, 

710 

Форма 615 

Оборотно-сальдова відомість – Про-

грама аудиту [Audit Program – Trial 

Balance] 

Форма 603 
Оборотно-сальдова відомість [Trial 

Balance] 

Податковий облік [Taxes]  
Форма 

N. 101 

Програма аудиту – Податок на прибу-

ток [Audit Programme – Current Tax] 

III. Планування – План аудиту [Planning – Audit Plan] 

Попередній аналітичний огляд 

[Preliminary analytical review] 
ISA 520 Форма 524 Аналітичний огляд [Analytical Review] 

Попередній огляд ризику [Prelimi-

nary review of risk] 
ISA 315 Форма 424 

Оцінка ризиків і підходи до оцінки 

ризиків [Risk Assessment and Approach 

to Assessed Risk] 

Оцінка ризику [Response of assessed 

risk] 
ISA 330 Форма 424 

Оцінка ризику і підходи до оцінки 

ризиків [Risk Assessment and Approach 

to Assessed Risk] 

Розгляд роботи внутрішнього ауди-

ту [Considering the work internal 

audit] 

ISA 505, 

580, 600, 

610, 620 

N/D  

Форма 470 
Використання роботи експерта [Using 

the work of an Auditor’s Expert] 

                                                           
1 IAPS (International Auditing Practice Statements) – Положення з міжнародної практики аудиту 
2 TCWG (Those charged with governance) – Ті, кого наділено найвищими повноваженням 
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Продовження Таблиці 1.2 
1 2 3 4 

Шахрайство [Consideration of fraud] ISA 240 Форма 522 
Оцінка ризику шахрайства [Assessment 

of Fraud Risk] 

Пов’язані сторони [Related Parties] ISA 550 Форма 437 
Пов’язані сторони і операції між ними 

[Related parties and transactions] 

  Форма 525 
Пов’язані сторони – Програма аудиту 

[Related Parties Audit Program] 

Тести контролю та процедури по 

суті [Compliance / Substantive test-

ing] 

ISA 315 Форма 424 

Оцінка ризиків і підходи до оцінки 

ризиків [Risk Assessment and Approach 

to Assessed Risk] 

Вибірка [Sampling] ISA 530 Форма 424 

Оцінка ризиків і підходи до оцінки 

ризиків [Risk Assessment and Approach 

to Assessed Risk] 

Контроль якості [Quality Control]  ISA 220   

Адміністрування (графіки, бюдже-

ти тощо) [Administration (Timetable, 

Audit Requirements, Budgets, Alloca-

tion)] 

ISA 220, 

300 
Форма 450 Бюджет робочого часу [Time Budget] 

Завершення планування [Final]  Форма 402 
Загальна стратегія і план аудиту 

[Overall Audit Strategy and Plan] 

Завершення планування – Ви-

сновок Партнера [Final] 

ISA 315, 

330 
Форма 401 

Планування аудиту [Audit Planning 

Checklist] 

Обговорення з Групою із завдан-

ня [Discussions with Engagement 

Team] 

 Форма 370 

Обговорення з групою із завдання та 

замітки такого обговорення [Discus-

sions with Engagement Team and De- 

briefing Notes] 

Контроль якості [Quality Control] ISQC1 1 Форма 312 

Перевірка з контролю якості [En-

gagement Quality Control Review 

Checklist] 

IV. Перші завдання з аудиту [Initial Audit Engagement] 

Вхідні залишки [Opening Balances] 

ISA 510 

Форма 603 
Оборотно-сальдова відомість [Trial 

Balance] 

 Форма 615 

Оборотно-сальдова відомість – Про-

грама аудиту [Audit Program – Trial 

Balance] 

Принцип безперервності [Going 

Concern] 
ISA 570 Форма 625 

Безперервність – Програма аудиту 

[Audit Program – Going Concern] 

Справедлива вартість та оцінки  ISA 540 Форма 635 

Справедлива вартість і оцінки – Про-

грама аудиту [Fair Values and Estimates 

– Audit Program] 

Події після дати балансу [Subse-

quent Events] 
ISA 560 Форма 650 

Події після звітної дати – Програма 

аудиту [Subsequent Events Review – 

Audit Program] 

V. Виконання [Execution] 

Аудиторські програми, робочі 

документи та LS [Others WP, Lead 

Schedule, Audit Program] 

 
Форми від 

A до U 

Відповідні документи, програми [Rele-

vant documents] 

                                                           
1 ISQC (International Standard on Quality Control) – Міжнародний стандарт з контролю якості 
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Продовження Таблиці 1.2 
1 2 3 4 

Консультації та висновки [Consul-

tations and Conclusions] 
 Форма 320 

Консультації та висновки [Consulta-

tions and Conclusions] 

VI. Перевірка партнером та завершення аудиту [Completion and Review] 

Закриття LS [Lead Scheduled Com-

pleted] 
 

Форми від 

A до U 
 

Оцінка ідентифікованих відхилень 

[Evaluation of Misstatements Identi-

fied] 

ISA 320 Форма 604 
Коригуючі журнальні проводки [Ad-

justing journal entries] 

Оцінка ідентифікованих відхилень 

[Evaluation of Misstatements Identi-

fied] 

ISA 320 Форма 335 

Перелік невиправлених помилок та 

відхилень [Summary of Unadjusted 

Errors] 

Завершення аналітичних процедур 

[Completion Applying Analytical 

Review] 

ISA 315, 

520 
Форма 524 Аналітичний огляд [Analytical Review] 

Завершення процедур щодо подій 

після дати балансу [Completion 

Subsequent Events] 

ISA 560 Форма 650 

Події після звітної дати – Програма 

аудиту [Subsequent Events Review – 

Audit Program] 

Завершення процедур щодо прин-

ципу безперервності [Completion of 

Going Concern] 

ISA 570 Форма 625 
Безперервність – Програма аудиту 

[Audit Program – Going Concern] 

Завершення процедур – Справед-

лива вартість [Completion of Fair 

Values and Estimates] 

ISA 540 Форма 635 

Справедлива вартість і оцінки – Про-

грама аудиту [Fair Values and Estimates 

– Audit Program] 

Огляд фінансової звітності [Review 

of Financial Statements] 
 Форма 210 

Перехресний контроль [Calling Over 

Checklist] 

Заключні аудиторські процедури 

[Audit Area Conclusion] 
ISA 230 

Форма 

393/2 

Питання до уваги директора  

(менеджера) / аудитора [Matters  

for Manager’s / Senior’s Atten- 

tion] 

Заключні аудиторські процедури 

[Audit Area Conclusion] 
ISA 230 

Форма 

393/1 

Питання до уваги Партнера [Matter’s 

for Partner’s Attention] 

Заключні аудиторські процедури 

[Audit Area Conclusion] 
 Форма 402 

Загальна стратегія та план аудиту 

[Overall Audit Strategy and Plan] 

Заключні аудиторські процедури 

[Audit Area Conclusion] 
 Форма 202 

Проект Листа Керівництву [Draft Man-

agement Letter] 

Заключні аудиторські процедури 

[Audit Area Conclusion] 
 Форма 203 

Проект Листа-Запевнення [Draft Letter 

of representation] 

Заключні аудиторські процедури 

[Audit Area Conclusion] 
 Форма 395 

Спостереження, перенесені з поперед-

нього аудиту, та спостереження, пере-

несені до наступного аудиту [Points 

Brought Forward from Previous Audit 

and Points Carried Forward to Subse-

quent Audit] 
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Продовження Таблиці 1.2 
1 2 3 4 

Розбіжності в думках [Differences 

of Opinion] 
 Форма 320 

Консультації та висновки [Consulta-

tions and Conclusions] 

Отримання інформації щодо дирек-

торських гонорарів [Obtain the 

Emoluments Certificate] 

 
Форми 215, 

216 

Довідка про ділові стосунки директора 

з компанією [Emolument certificate], 

Довідка про ділові стосунки директора 

з компаніями (для мультинаціональних 

компаній) [Emolument certificate multi 

company] 

Огляд Менеджера [Manager Review] 

Перелік неврегульованих питань 

[Summary of Outstanding Issues] 
 

Форма 

392/3 

Перелік неврегульованих питань 

[Summary of Outstanding Issues] 

Примітки Менеджера/Головного 

аудитора [Manager’s/Senior’s Re-

view Notes] 

 
Форма 

392/4 

Примітки Менеджера/Головного ауди-

тора [Manager’s/Senior’s Review Notes] 

Огляд Партнера [Engagement Partner review] 

Фінансова звітність [Financial 

Statements] 
 Форма 201 

Проект поточної фінансової звітності 

[Draft Financial Statements] 

Питання до уваги Партнера [Mat-

ter’s for Partner’s Attention] 
 

Форма 

393/1 

Питання до уваги Партнера [Matter’s 

for Partner’s Attention] 

Проект Листа-Запевнення [Draft 

Letter Representation] 
 Форма 203 

Проект Листа-Запевнення [Draft Letter 

Representation] 

Проект Листа Керівництву [Draft 

Management Letter] 
 Форма 202 

Проект Листа Керівництву [Draft Man-

agement Letter] 

Стратегія та план аудиту [Overall 

Audit Strategy and Plan] 
 Форма 402 

Загальна стратегія та план аудиту 

[Overall Audit Strategy and Plan] 

Підсумок та бюджет аудиту [Time 

Budget and Summary] 
 Форма 450 Бюджет робочого часу [Time Budget] 

Lead Schedule  
Форми від 

A до U 
Lead Schedule 

Висновок Партнера [Partner’s Con-

clusions] 
 Форма 330 

Порядок денний зустрічі з Клієнтом 

[Client meeting Agenda] 

Обговорення з Групою із завдання 

[Discussions with Engagement Team] 
 Форма 370 

Обговорення з групою із завдання та 

замітки такого обговорення [Discus-

sions with Engagement Team and De-

briefing Notes] 

Примітки Партнера [Partner’s Re-

view Notes] 
 

Форма 

392/1 

Примітки Партнера [Partner’s Review 

Notes] 

Огляд Контролера з якості [En-

gagement Quality Control Review] 
ISQC 1 Форма 312 

Перевірка з контролю якості [En-

gagement Quality Control Review 

Checklist] 

Висновок по проведеному аудиту 

[Overall Audit Conclusion] 
 Форма 310 

Загальний висновок щодо повноти 

аудиторських процедур [Overall Audit 

Conclusion] 
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Продовження Таблиці 1.2 
1 2 3 4 

 Огляд Контролера з якості 

[Engagement Quality Control 

Review] 

ISQC 1 
Форма 

392/2 

Примітки щодо огляду контролю якос-

ті [Engagement Quality Control Review 

Notes] 

Продовження співпраці з Клієнтом 

[Continuation of Engagement] 

ISA 220 та 

COE 
Форма 410 

Опитувальник з продовження завдання 

[Engagement Continuation Questionnaire] 

Прийняття нового завдання [Ac-

ceptance a new engagement] 
ISA 220 Форма 405 

Опитувальник з прийняття Клієнта 

[Client Acceptance Questionnaire] 

Зміни у постійний аудиторський 

файл [Permanent Audit File Review] 
 Форма 465 

Огляд постійного аудиторського файлу 

[Permanent Audit File Review Checklist] 

VIII. Випуск звітності [Final] 

Фінансова звітність та аудиторські 

звіти [Financial Statements and Audit 

Report] 

   

Для спрощення сприйняття процесу документування завдань з аудиту на різних стадіях його виконан-

ня пропонуємо скористатися схематичною інтерпретацією цього процесу, представленою на рис. 1.1.-1.3. 

          

 I. ПРИЙНЯТТЯ КЛІЄНТА [Clients Acceptance]  
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Щорічна декла-

рація із незале-

жності [Annual 

Independence  

Declaration] 

 

  

Форма 312  

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit]) 

Форма 312  

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit]) 

 

   
Форма 410  

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit])  

 

  

П
ід

г
о

т
о

в
к

а
 а

у
д

и
т
о
р

о
м

  

[P
re

p
ar

ed
 b

y
 A

u
d

it
o

r]
 

Форма 410  

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit]) 

 

П
ер

ев
ір

к
а

 м
ен

ед
ж

ер
о

м
  

[R
ev

ie
w

ed
 b

y
 M

an
ag

er
  

(A
u

d
it

 D
ir

ec
to

r)
] 

Форма 410 

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit])  

   

 

  Форма 405 Форма 405 Форма 405  

  

Форма 371  

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit]) 

Форма 371 

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit]) 

Форма 371  

(з попереднього 

аудиту [from 

previous audit]) 

 

           
 Підготовка проекту угоди [Check of the draft agreement]  

   

 Форма 416 (Лист-Зобов’язання/Договір) [Engagement Letter/Agreement]  

   

 Запит попередньому аудитору [Request to predessor auditor]  

   
          

Рис. 1.1. Документування завдань аудитора на етапі прийняття клієнта 
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IІ. ПЛАНУВАННЯ – СТРАТЕГІЯ АУДИТУ 

[Planning – Overall Audit Strategy] 
 

   

 
Зустріч з управлінським персоналом 

[Meeting with management] 
 

          

 

Підготовка 

аудитором 

[Prepared by 

Auditor] 

Форма 420 

 

Перевірка 

менеджером 

[Reviewed by 

Manager (Audit 

Director)] 

Форма 420 

 

  
 

Форма 455 Форма 455 
  

 

Форма 460 Форма 460 
 

 

Форма 510 Форма 510 
Форма 401 

 

Форма 511/1 Форма 511/1  

Форма 511/2 Форма 511/2 

Форма 402 

 

Форма 603 Форма 603  

Форма N. 101 Форма N. 101  

         
IІІ. ПЛАНУВАННЯ – ПЛАН АУДИТУ 

[Planning – Audit Plan]  
 

  

Підготовка 

аудитором 

[Prepared by 

Auditor] 

Форма 420 

 

Перевірка 

менеджером 

[Reviewed by 

Manager (Audit 

Director)] 

Форма 420 

 

   

Форма 424 Форма 424 
Форма 401 

 

Форма 437 Форма 437  

Форма 450 Форма 450 
Форма 402 

 

Форма 470 Форма 470  

Форма 522 Форма 522 Форма 370  

Форма 524 Форма 524    

Форма 525 Форма 525    

          

 

Підготовка 

Контролером 

з якості  

[Prepared by 

QC] 

Форма 312    

Перевірка і 

висновок 

Партнера  

[Reviewed and 

Concluded by 

Partner] 

Форми 

401 та 370 
 

         

 
IV. ПЕРШІ ЗАВДАННЯ З АУДИТУ 

[INITIAL Audit Engagement] 
 

         

 

Підготовка 

аудитором 

[Prepared by 

Auditor] 

Форма 603  Перевірка  

менеджером  

[Reviewed by 

Manager (Audit 

Director)] 

Форма 603    

Форма 615  Форма 615    

Форма 625  Форма 625    

Форма 635  Форма 635    

Форма 650  Форма 650    

        
V. ВИКОНАННЯ 

[Execution] 
 

        

Підготовка 

аудитором 

[Prepared by 

Auditor] 

Lead Schedule 

 

Перевірка  

менеджером  

[Reviewed by 

Manager (Audit 

Director)] 

Lead Schedule 

 

 

Програма аудиту Програма аудиту  

РД РД  

Інші Інші  

Форма 320 Форма 320  

         

Рис. 1.2. Документування завдань аудитора на етапі планування, позачергових завдань з аудиту  

та виконання 
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VІ. ОГЛЯД ТА ПЕРЕВІРКА 

[Review and Examination] 
 

         

 
Зустріч з управлінським персоналом  

[Meeting with management] 
 

          

 

П
ід

г
о

т
о

в
к

а
 а

у
д

и
т
о
р

о
м

  

[P
re

p
ar

ed
 b

y
 A

u
d

it
o

r]
 

Lead Schedule 

 

П
ер

ев
ір

к
а

 м
ен

ед
ж

ер
о

м
  

[R
ev

ie
w

ed
 b

y
 M

an
ag

er
 (

A
u

d
it

 D
ir

ec
to

r)
] 

Lead Schedule 

 

П
ер

ев
ір

к
а

 і
 в

и
сн

о
в

о
к

 П
а

р
т
н

ер
а

  

[R
ev

ie
w

ed
 a

n
d

 C
o

n
cl

u
d

ed
 b

y
 P

ar
tn

er
] 

Lead Schedule  

 Форма 604 Форма 604   

 Форма 201 Форма 201 Форма 201  

 Форма 202 Форма 202 Форма 202  

 Форма 203 Форма 203 Форма 203  

 Форма 210 Форма 210 Форма 310  

 Форма 320 Форма 320 Форма 330  

 Форма 335 Форма 335 Форма 370  

 Форма 393/1 Форма 393/1 Форма 393/1  

 Форма 393/2 Форма 393/2 Форма 393/2  

 Форма 393/3 Форма 393/3 Форма 450  

 Форма 393/4 Форма 393/4 Форма 392/1  

 Форма 395 Форма 395   

 Форма 402 Форма 402 Форма 402  

 Форма 524 Форма 524   

 Форма 525 Форма 525 Форма 525  

 Форма 625 Форма 625   

 Форма 635 Форма 635 Форма 635  

 Форма 650 Форма 650   

 Форми 215, 216 Форми 215, 216   

          

 
Підготовка Контролером з якості  

[Prepared by QC] 

Форма 310      

 Форма 312      

 Форма 392/2     

          

 Підготов-

ка аудито-

ром [Pre-

pared by 

Auditor] 

Форма 405 

 

Перевірка 

менедже-

ром [Re-

viewed by 

Manager 

(Audit 

Director)] 

Форма 405 

 

Перевірка 

і висновок 

Партнера 

[Reviewed 

and Con-

cluded by 

Partner] 

Форма 405  

 Форма 410 Форма 410 Форма 410  

 Форма 465 Форма 465 Форма 465  

          

 
Зустріч з управлінським персоналом  

[Meeting with management] 
 

          

 
VІІ. ВИПУСК ЗВІТНОСТІ 

[Final] 
 

          

 
Підготов-

ка аудито-

ром [Pre-

pared by 

Auditor] 

Форма 405 

 

Перевірка 

менедже-

ром [Re-

viewed by 

Manager 

(Audit 

Director)]  

Форма 405 

 

Перевірка 

і висновок 

Партнера 

[Reviewed 

and Con-

cluded by 

Partner] 

Форма 405  

 Форма 410 Форма 410 Форма 410  

 Форма 465 Форма 465 Форма 465  

 Форми 100-103 Форми 100-103 Форми 100-103  

         

Рис. 1.3. Документування завдань аудитора на заключних етапах перевірки 
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Розрізненість аудиторських фірм, неналагодженість і формальність контролю їх діяльності з боку 

держави призводить до хаотичності процесу документального забезпечення аудиту. Відсутність належним 

чином оформлених робочих документів аудитора, нерозуміння черговості їх формування, послідовності 

переміщення та порядку зберігання зумовлює слабкість доказової бази. В свою чергу, використання запропо-

нованих схем дозволить спростити процес організації документального забезпечення аудиту та слугуватиме 

основою для розробки універсальних методичних підходів до документування в аудиті. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ 

2.1. Розподіл робочих документів в межах адміністративної частини 

Наповнення остаточного аудиторського файлу відбувається на всіх етапах документування виконання 

завдання з аудиту. Враховуючи відсутність затверджених уніфікованих форм робочих документів аудитора, 

кожна аудиторська компанія самостійно визначає і затверджує перелік аудиторської документації. 

Для створення зрозумілого та впорядкованого переліку аудиторської документації необхідно визначи-

тися з класифікаційними ознаками, які застосовуються для систематизації всієї сукупності документації ау-

диторської компанії. Для практичного застосування аудиторську документацію можна класифікувати за 

призначенням, що поділяє її на базову та підсумкову, та за часом ведення та використання, що поділяє її на 

документацію поточного та постійного використання. Орієнтовний перелік аудиторської документації з при-

своєним кодом та розподіл адміністративної частини остаточного аудиторського файлу на розділи наведено в 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Назва розділу 
Робочі документи  

код назва 
1 2 3 

І. Остаточна 

фінансова звітність 

та висновки 

аудиторів 

100 Звіт незалежного аудитора за поточний рік 

101 Копія підписаної фінансової звітності 

102 Лист Керівництву  

103 Лист-Запевнення 

104 Річне підтвердження незалежності 

ІІ. Фінансова 

звітність та звіти 

201 Проект поточної фінансової звітності 

202 Проект Листа Керівництву  

203 Проект Листа-Запевнення  

204 Аудит іншої інформації – Програма аудиту 

210 Перехресний контроль 

212 Лист Керівництву за попередній рік 

213 Затверджена фінансова звітність за попередній рік 

213/1 Звіт незалежного аудитора за попередній рік 

214 Заключний лист тим, кого наділено найвищими повноваженнями 

215 Довідка про ділові стосунки директора з Компанією 

216 Довідка про ділові стосунки директора з компаніями (для мультинаціо-

нальних компаній) 

ІІІ. Завершення  

аудиту та перевірки 

310 Загальний висновок щодо повноти аудиторських процедур 

311 Опитувальник для перевіряючого Партнера 

311/1 Огляд Партнера 

312 Перевірка з контролю якості 

320 Консультації та висновки 

330 Порядок денний зустрічі з Клієнтом  

335 Перелік невиправлених помилок та відхилень 

370 Обговорення з групою із завдання та замітки такого обговорення  

371 Спостереження, перенесені з попереднього аудиту 

392/1 Примітки Партнера  

392/2 Примітки щодо контролю якості  

392/3 Перелік неврегульованих питань 

392/4 Примітки менеджера/головного аудитора 

393/1 Питання до уваги Партнера  

393/2 Питання до уваги директора (менеджера) та аудитора  
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Продовження Таблиці 2.1 
1 2 3 

 395 Спостереження, перенесені з попереднього аудиту, та спостереження, 

перенесені до наступного аудиту 

IV. Планування та  

контроль 

401 Планування аудиту  

402 Загальна стратегія і план аудиту  

405 Опитувальник з прийняття Клієнта  

406 Лист наступного аудитора до попереднього аудитора із запитом про 

доступ 

406/1 Лист наступного аудитора до попереднього аудитора із запитом про 

доступ 

406/2 Лист наступного аудитора до попереднього аудитора із запитом про 

доступ 

406/3 Лист наступного аудитора до попереднього аудитора із запитом про 

доступ (англомовна версія) 

406/4 Лист-Запит Клієнту про попереднього аудитора 

407 Лист попереднього аудитора у відповідь на лист наступного аудитора 

щодо надання доступу 

407/1 Лист попереднього аудитора у відповідь на лист наступного аудитора 

щодо надання доступу 

407/2 Лист попереднього аудитора у відповідь на лист наступного аудитора 

щодо надання доступу (англомовна версія) 

410 Опитувальник з продовження завдання  

416/1 Лист-Зобов’язання (скорочена версія) 

416/2 Лист-Зобов’язання 

420 Суттєвість  

424 Оцінка ризиків та підходи до оцінки ризиків  

436/1 Лист-Запит юристам 

436/2 Лист-Запит юристам (англомовна версія) 

437 Пов’язані сторони і операції між ними 

438 Лист-Планування 

450 Бюджет робочого часу 

455 Обговорення із управлінським персоналом, обслуговуючим персоналом 

та внутрішніми аудиторами питань, пов’язаних з шахрайством 

460 Системні примітки з постійного файлу 

465 Огляд постійного аудиторського файлу 

470 Використання роботи експерта 

475 Умовні позначення 

V. Оцінка ризику та 

відповідна реакція 

510 Розуміння бізнесу Клієнта 

511/1 Опитувальник з внутрішнього контролю 

511/2 Розуміння діяльності суб’єкта аудиту і його внутрішній контроль 

511/3 Опитувальник з IT та економічної безпеки Компанії, в якій проводиться 

аудит 

512 Копія облікової політики 

522 Оцінка ризику шахрайства  

524 Аналітичний огляд  

525 Пов’язані сторони – Програма аудиту  

VI. Оборотно-

сальдова відомість 

та коригування 

603 Оборотно-сальдова відомість 

604 Коригуючі журнальні проводки 

615 Оборотно-сальдова відомість – Програма аудиту  
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Продовження Таблиці 2.1

1 2 3 

625 Безперервність – Програма аудиту 

625/1 Запит аудиторів щодо дотримання принципу безперервно діючого підп-

риємства 

625/2 Лист-пояснення щодо дотримання принципу безперервно діючого підп-

риємства 

635 Справедлива вартість та оцінки – Програма аудиту 

650 Події після звітної дати – Програма аудиту 

650/1 Запит аудиторів щодо подій після дати балансу 

650/2 Лист-пояснення щодо подій після дати балансу 

Розглянемо більш детально кожну з форм робочих документів за відповідними розділами адміністра-

тивної частини остаточного аудиторського файлу. 




