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Постановка проблеми. Застосування аналітичних 
процедур під час проведення аудиту дає змогу отри-
мати достатню впевненість аудитора в достовірності 
фінансової звітності, що значно підвищить ефектив-
ність аудиторської перевірки та ступінь довіри визна-
чених користувачів до фінансової звітності. Склад-
ність висвітлення питання використання аналітичних 
процедур в аудиті зумовлюється насамперед супер-
ечливим характером аудиту, його неоднозначністю 
і відносною новизною для вітчизняної практики 
(порівняно з ревізією або судово-бухгалтерською 
експертизою). У цих умовах особливої актуальності 
набувають інтеграція аналітичних процедур в ауди-
торський процес для ідентифікації та оцінки ризи-
ків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 
господарювання та його середовища з моделюванням 
його діяльності як єдиної господарської одиниці; під-
вищення ефективності процесу планування аудитор-
ської перевірки та її дієвість; отримання достатніх та 
прийнятних доказів, що дають змогу сформулювати 
обґрунтовані висновки, на яких ґрунтуватиметься 
думка аудитора; формування рекомендацій із підви-
щення ефективності роботи підприємства.

Аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. Останнім часом надруковано чимало праць, 
присвячених застосуванню аналітичних процедур в 
аудиті. Серед провідних учених, які зробили внесок 
у висвітлення проблеми ефективного використання 
специфічних прийомів аудиту, до яких належать аналі-
тичні процедури, необхідно відзначити Ф.Ф. Бутинця, 
Н.І. Дорош, А.М. Кузьмінського, О.А. Петрик, 
О.Ю. Редька, В.В. Сопка, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета 
та ін. Водночас існує низка невирішених проблем тео-
ретико-методологічного характеру щодо особливостей 
та порядку використання аналітичних процедур у про-
цесі аудиту; виконання аналітичних процедур із засто-
совуванням різних методів.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування процесу інкорпорування аналітич-
них процедур для забезпечення якості аудиторських 
послуг, що передбачає систематизацію етапів застосу-
вання аналітичних процедур на різних етапах аудиту 
з розробленням нормативно-мотиваційних параметрів 
для ідентифікації ризиків суттєвого викривлення на 
рівні фінансової звітності в системі корпоративного 
управління.

Виклад основного матеріалу. Визначено, що ана-
літичні процедури – один із найскладніших інстру-
ментів, що використовуються аудитором. Відповідно 
до міжнародних стандартів аудиту, аналітичні проце-
дури означає оцінку фінансової інформації, зроблену 
на основі аналізу ймовірних взаємозв’язків між фінан-
совими та нефінансовими даними, що охоплюють 
необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або 
взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою відповід-
ною інформацією чи значно відрізняються від очікува-
них величин [3, с. 483]. МСА 315 п. 6б «Ідентифікація 
та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 
суб’єкта господарювання і його середовища» висвіт-
люється використання аналітичних процедур як про-
цедур оцінки ризиків. У п. 6, п. 18 МСА 330 «Дії ауди-
тора у відповідь на оцінені ризики» містяться вимоги 
та рекомендації щодо характеру, часу й обсягу аудитор-
ських процедур у відповідь на оцінені ризики; ці ауди-
торські процедури можуть включати також аналітичні 
процедури по суті.

За допомогою прийомів аналізу вивчаються тенден-
ції розвитку, глибоко й системно досліджуються фак-
тори зміни результатів діяльності, ґрунтуються плани 
й управлінські рішення, здійснюється контроль над їх 
виконанням, виявляються резерви підвищення ефек-
тивності виробництва, оцінюються результати діяль-
ності підприємства, виробляється економічна стратегія 
його розвитку. Для обґрунтування рішень як у процесі 
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аудиту, так і за його наслідками необхідно прогнозу-
вати наявні й потенційні проблеми; виробничі, фінан-
сові й аудиторські ризики; визначати вплив прийнятих 
рішень на показники фінансової звітності [1]. Разом із 
тим нормативне визначення не розкриває всієї повноти 
й специфіки використання аналітичних процедур як дії 
процедур по суті. 

Слід зазначити, що застосування аналітичних про-
цедур знижує витрати, ніж використання більш деталі-
зованих процедур, орієнтованих на первинні документи 
та регістри синтетичного й аналітичного обліку. Про-
цедури, що надають «точну» інформацію, мають свої 
негативні сторони: по-перше, аудитор може виявитися 
не настільки компетентним, щоб виявити недоліки, а 
клієнт, своєю чергою, може впливати на думку ауди-
тора, надавши свідомо неправдиві відомості [4, с. 67]. 
Здійснення аналітичних процедур проводиться у такий 
спосіб: а) постановка мети аудиту; б) вибір методу ана-
лізу для досягнення поставленої мети; в) складання 
інформаційної бази аналізу; г) встановлення крите-
ріїв для прийняття рішень; д) процедури тестування; 
е) аналіз результатів; ж) формування висновків.

З огляду на різні масштаби та сфери застосування 
аналітичних процедур, широкий спектр завдань, 
розв'язуваних з їхньою допомогою, представляється 
доцільним виділити їх основні властивості (рис. 1).

Визначено, що застосування аналітичних процедур 
базується на наявності причинно-наслідкового зв'язку 
між аналізованими показниками. Основною метою 
застосування аналітичних процедур є виявлення наяв-
ності або відсутності незвичайних або невірно відо-

бражених факторів і результатів фінансово-господар-
ської діяльності, що визначають сфери потенційного 
ризику, що потребують особливої уваги під час здій-
снення аудиту [2, с. 128]. Слід відзначити, що аналі-
тичні процедури використовують на різних етапах 
аудиту (рис. 2).

Отже, обсяг і складність аналітичних процедур 
можуть коливатися від простого порівняння цифр до 
використання складних статистичних програм. Автор 
уважає, що під час розгляду аналітичних процедур 
доцільним буде використовувати класифікацію, що 
наведена на рис. 3.

Тобто якщо розглядати виділені процедури з погляду 
ступеня достовірності даних, отриманих у результаті їх 
застосування, то на першому місці виявляються про-
цедури третього типу. Однак якщо як визначальний 
критерій застосовувати не надійність доказів, а про-
стоту аналітичних процедур, на першому місці будуть 
процедури першого типу. Основні причини рідкого 
використання складних кількісних процедур – значні 
витрати, вимога особливих знань, вивчення великого 
обсягу даних у динаміці. 

У кожному разі вибір завжди буде на користь більш 
простих процедур, якщо вони дають змогу досягти 
наміченої цілі [5]. Більшість аудиторських фірм під час 
вивчення звіту про фінансовий стан акцентують увагу 
на проведенні перевірок на суттєвість, а під час роз-
гляду балансових рахунків з обліку фінансових резуль-
татів – на аналітичних процедурах. 

Наголошуємо, що значимість та необхідність вико-
ристання аналітичних процедур в аудиторській прак-
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Сфери 
застосування 

Стадії аудиторської 
перевірки 

Цільова 
спрямованість 

Характер 

Види 

Джерела 
інформаційного 

забезпечення 

Аудит достовірності фінансової звітності; супутні аудиту послуги 

Планування; процес збору аудиторських доказів; вибір форми аудиторського 
висновку; аналіз подальших подій 

Розуміння діяльності економічного суб'єкта; виявлення факторів, що 
підтверджують або ставлять під сумнів дотриманням економічним суб'єктом 
принципу безперервності діяльності; дослідження систем внутрішнього 
контролю й бухгалтерського обліку; одержання аудиторських доказів щодо 
конкретних передумов підготовки фінансової звітності; виявлення сфер  
перевірки, що вимагають додаткових аудиторських процедур і формування 
думки про фінансову звітність (підсумковий розгляд отриманих 
аудиторських доказів) 

Якісні; кількісні 

Аналітичні процедури, в основі яких лежать загальнонаукові методи та 
аналітичні процедури, що базуються на методах суміжних економічних наук 

Внутрішні інформаційні джерела; зовнішні інформаційні джерела; інформація 
із законодавчих і нормативних документів 

Рис. 1. Схема побудови основних якісних характеристик аналітичних процедур [1; 3; 5]
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тиці підтверджується тим, що внесено суттєві зміни в 
нормативно-правове регулювання аудиту як у зарубіж-
ній, так й у вітчизняній практиці.

Визначено, що у деяких випадках навіть проста 
модель прогнозування може бути ефективною як аналі-
тична процедура. Наприклад, якщо суб’єкт господарю-
вання має певну кількість найманих працівників із фік-
сованими ставками заробітної плати протягом усього 
періоду, аудитор зможе використати ці дані для оцінки 
загальної суми заробітної плати за період із високим 
ступенем точності, тим самим отримуючи аудиторські 
докази для важливої статті у фінансовій звітності та 
зменшуючи необхідність проведення детальних тестів 
щодо загальної суми заробітної плати.

Застосування загальновизнаних торговельних 
показників (наприклад, коефіцієнтів прибутку для 
різних типів роздрібних торговельних суб’єктів гос-
подарювання) часто може виявитися ефективним для 
використання в аналітичних процедурах по суті для 
отримання доказів, що підтверджують обґрунтованість 
відображених сум [3]. 

Зокрема, відповідно до нової концепції аудитор-
ських ризиків, відбулася редакція МСА : 200 «Загальні 

цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відпо-
відно до міжнародних стандартів аудиту»; 210 «Узго-
дження умов завдань з аудиту»; 300 «Планування 
аудиту фінансових звітів»; 315 «Ідентифікація та оцінка 
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 
господарювання і його середовища»; 570 «Безперерв-
ність» (рис. 4). 

Автор уважає, що саме зміна концепції аудитор-
ського ризику дає можливість обґрунтувати процес 
інкорпорування аналітичних процедур через параме-
тричні нормативно-мотиваційні характеристики з роз-
глядом і порівнянням фінансової інформації суб’єкта 
господарювання з: порівняльною інформацією за 
попередні періоди; очікуваними результатами суб’єкта 
господарювання, зокрема бюджетом або прогнозами 
чи попередніми розрахунками аудитора, наприклад 
оцінкою амортизації; аналогічною інформацією для 
галузі, наприклад порівняння відношення продажів і 
дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання 
із середніми показниками у цій галузі. Аудитор може 
звернутися із запитом до управлінського персоналу 
щодо наявності та достовірності інформації, необхід-
ної для застосування аналітичних процедур по суті, і 

Рис. 3. Класифікація аналітичних процедур (пропозиція автора)

Рис. 2. Систематизація етапів застосування аналітичних процедур в аудиті [3; 4]
 

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 

Етап планування аудиту Етап застосування процедур по суті Етап завершення аудиту 

Отримання уявлення про бізнес 
економічного суб’єкта і 
виявлення зон можливого ризику, 
а також визначення характеру, 
термінів і обсягу інших 
аудиторських процедур 

Зниження ризику 
невиявлення у 
відношенні окремих 
тверджень у 
фінансовій звітності 

Дає змогу  підтвердити або спростувати 
висновки, зроблені під час аудиту 
окремих сегментів або елементів 
фінансової звітності; виявити проблемні 
зони, що вимагають проведення 
додаткових процедур 

 

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ 

І тип 
некількісні процедури 

Методи, що припускають застосування 
загальних знань у сфері бухгалтерського 
обліку й специфіки діяльності підприємства, 
які дають змогу зробити висновок про 
повноту, законність і точність рахунків і 
взаємозв'язків. Ці процедури носять 
суб'єктивний характер, оскільки в їх основі 
лежать знання й розуміння бізнесу 
економічного суб'єкту з досвіду попередніх 
перевірок. Такі процедури дають змогу  
виявити тільки ті статті, у яких відбулися 
суттєві зміни 

ІІ тип 
прості кількісні процедури 

До них належать методи 
порівняння, відносних показників, 
елімінування й інші традиційні 
прийоми економічного аналізу. 
Застосовуються для встановлення 
взаємозв'язків між рахунками, 
наприклад шляхом аналізу 
коефіцієнтів, трендів, варіаційного 
аналізу 

ІІІ тип 
складні кількісні процедури  

Звичайно 
застосовуються або 
до загального сальдо 
за рахунками, або до 
змінних, які є 
причиною зміни 
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результатів будь-яких подібних аналітичних процедур, 
виконаних суб’єктом господарювання. Аналітичні про-
цедури по суті, як правило, більше застосовуються до 
великих обсягів операцій, що є передбачуваними в 
часі. Застосування запланованих аналітичних проце-
дур ґрунтується на припущенні, що взаємозв’язки між 
даними існують і будуть існувати за відсутності відо-
мих умов, які вимагають протилежного.

Застосування аналітичних процедур у процесі про-
ведення аудиту сприяє підвищенню ефективності й 
одночасно якості аудиту. Також знижує трудомісткість 
роботи аудитора щодо перевірки первинної документа-
ції, дає змогу одержати більше повну інформацію про 
діяльність господарюючого суб'єкта, виявити ступінь 
впливу різних факторів на відхилення ходу господар-
сько-виробничих, фінансового процесів від запланова-
них показників, що дасть змогу не тільки об'єктивно 

Рис. 4. Сукупність нормативно-мотиваційних параметрів щодо застосування  
аналітичних процедур (розробка автора)

оцінити роботу економічного суб'єкта, а й розробити 
рекомендації для усунення недоліків.

Висновки. Таким чином, аналітичні процедури 
є важливим інструментом для одержання достатніх 
та прийнятних аудиторських доказів та забезпечення 
якості аудиторських послуг, що інтегрують проце-
дури діагностики, аналізу й оцінки співвідношень 
між фінансовими та нефінансовими показниками 
діяльності економічного суб'єкта, що перевіряється. У 
процесі дослідження обґрунтовано процес інкорпору-
вання аналітичних процедур для забезпечення якості 
аудиторських послуг, що передбачає систематизацію 
етапів застосування аналітичних процедур на різних 
етапах аудиту з розробленням нормативно-мотивацій-
них параметрів для ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення на рівні фінансової звітності в системі 
корпоративного управління.
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Етап планування - одержання 
загального уявлення про 
бізнес, розуміння систем 
обліку й внутрішнього 
контролю, про майнове, 
фінансове становище, 
визначення стратегії аудиту. 

Етап застосування процедур по 
суті – збір аудиторських 
доказів і підтвердження сальдо 
щодо суттєвих статей 
фінансової звітності 

Етап завершення аудиту – 
одержання аудиторських 
доказів безперервності 
діяльності та подій після 
звітної дати і про можливу 
модифікацію аудиторського 
висновку 

Експрес-аналіз 
фінансової звітності й 
обліково-контрольного 
середовища економічного 
суб'єкта 

300 «Планування аудиту 
фінансових звітів» 

315 «Ідентифікація та оцінка 
ризиків суттєвих викривлень 
через розуміння СГ та його  

середовища» 

500 «Аудиторські докази» 

520 «Аналітичні процедури» 

330 «Дії аудитора у відповідь 
на оцінені ризики» 

560 «Подальші події» 

570 «Безперервність» 
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ИНКОРПОРИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

В статье рассмотрены особенности и качественные характеристики аналитических процедур как 
инструмента обеспечения качества аудиторских услуг. Обоснована систематизация этапов применения ана-
литических процедур для снижения аудиторского риска и получения достаточной уверенности аудитора в 
достоверности финансовой отчетности. Предложены доминанты аналитических процедур с разработкой 
нормативно-мотивационных параметров для идентификации рисков существенного искажения в системе 
корпоративного управления.

Ключевые слова: аналитические процедуры, уверенность, аудиторский риск, достоверность финансовой 
отчетности, оценка, качество, идентификация, услуги.

INCORPORATION OF ANALYTICAL PROCEDURES FOR PROVIDING  
THE QUALITY OF AUDIT SERVICES

This article examines the main properties and qualitative characteristics of analytical procedures as a tool for quality 
assurance of audit services. The systematization of stages of the use of analytical procedures for reducing the audit risk 
and obtaining sufficient assurance of the auditor in the reliability of financial statements is substantiated. The dominants 
of analytical procedures with the development of normative and motivational parameters for identifying the risks of sig-
nificant distortions in the corporate governance system are proposed.

Key words: analytical procedures, confidence, audit risk authenticity, financial reporting, assessment, quality, identi-
fication, services.


