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Воінова т. С., Мултанівська т. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення формування професійного судження аудитора 

щодо безперервності
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад інформаційно-аналітичного забезпечення формування професійного судження ауди-
тора щодо безперервності діяльності та в розробці практичних рекомендацій стосовно взаємодії аудитора з управлінським персоналом. Об-
ґрунтовано та запропоновано авторське визначення поняття, встановлено його склад. Встановлено, що серед основних завдань інформаційно-
аналітичного забезпечення аудиту безперервності, крім стандартних процедур обробки інформації, доцільним є виокремлення процедур оцін-
ки ступеню надійності джерела інформації через визначення економічних інтересів, інформаційних потреб та очікувань відповідних суб’єктів 
управління, які таку інформацію надають. Сформовано сукупність заходів щодо налагодження інформаційної взаємодії аудитора з управлінським 
персоналом та тими, кого наділено найвищими повноваженнями, для належного забезпечення достатніми та прийнятними аудиторськими 
доказами процесу формування професійного судження аудитора щодо припущення безперервності діяльності.
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Воинова Т. С., Мултановская Т. В. Информационно-аналитическое 

обеспечение формирования профессионального суждения аудитора 
о непрерывности

Цель статьи состоит в обобщении теоретических основ инфор-
мационно-аналитического обеспечения формирования профессио-
нального суждения аудитора о непрерывности деятельности и в раз-
работке практических рекомендаций по взаимодействию аудитора 
с руководством. Обосновано и предложено авторское определение 
понятия, установлен его состав. Установлено, что в числе основных 
задач информационно-аналитического обеспечения аудита непре-
рывности, помимо стандартных процедур обработки информации, 
целесообразно выделение процедур оценки степени надежности ис-
точника информации через определение экономических интересов, 
информационных потребностей и ожиданий соответствующих 
субъектов управления, которые такую информацию предоставляют. 
Сформирована совокупность мероприятий по налаживанию инфор-
мационного взаимодействия аудитора с руководством и теми, кого 
наделен наивысшими полномочиями, для надлежащего обеспечения 
достаточными и приемлемыми аудиторскими доказательствами 
процесса формирования профессионального суждения аудитора о до-
пущении непрерывности деятельности.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, про-
фессиональное суждение аудитора, непрерывность.
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Voinova T. S., Multanivska T. V. The Informational-Analytical Support  

to Formation of the Auditor's Professional Judgment on Continuity
The article is aimed at generalizing the theoretical foundations of the infor-
mational-analytical support to formation of the auditor's professional judg-
ment on the continuity of activity and developing the practical recommen-
dations for the auditor's engagement with the management. The author's 
definition of the concept has been substantiated and proposed, its composi-
tion has been determined. It has been found that, as one of the main tasks 
of the informational-analytical supporting the audit of continuity, in addition 
to the standard procedures for processing information, can be appropriate to 
allocate procedures for assessment of the degree of reliability of the informa-
tion source through the definition of economic interests, information needs, 
and expectations of relevant management parties that provide such informa-
tion. A set of measures has been elaborated to promote communication of 
auditor with management and those endowed with the highest authorities 
to adequately provide the sufficient and acceptable audit evidences of the 
process of formation of the auditor's professional judgment on approval for 
continuity of activity.
Keywords: informational-analytical support, the auditor's professional judg-
ment, continuity.
Fig.: 3. Tabl.: 5. Bibl.: 39. 

Voinova Tetiana S. – PhD (Economics), Associate Professor of the Department 
of Control and Audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economic 
(9a Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine)
E-mail: Tetiana.Voinova@hneu.net
Multanivska Tetiana V. – PhD (Economics), Associate Professor of the De-
partment of Control and Audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of 
Economic (9a Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine)
E-mail: auditor_tw@mail.ru

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рС

ьк
И

Й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
И

т

175БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

Основною метою аудиту фінансової звітності, 
поряд з висловленням думки аудитора щодо її 
достовірності, є також формування судження 

відносно безперервності діяльності клієнта, особливо 
підприємств суспільного значення. Варто зауважити, 
що в сучасних умовах саме результати оцінки перспек-
тив продовження діяльності підприємства стають най-
більш вагомою складовою звіту незалежного аудитора. 
Усвідомлення необхідності більш глибокої діагностики 
безперервності діяльності клієнта вітчизняними ауди-
торами відбулося в період після загострення світової 
економічної кризи 2008–2009 рр. Це знайшло відобра-
ження в досягненні більшого розуміння потреби вико-
ристання рекомендацій МСА 570 «Безперервність» [1], 
що, своєю чергою, формує новий погляд на процедурне 
та інформаційно-аналітичне забезпечення професійно-
го судження аудитора щодо безперервності. 

У практиці аудиту отримання аудиторських доказів 
щодо припущення безперервності діяльності при скла-
данні фінансової звітності, як правило, обмежується за-
стосуванням процедур розрахунку невеликої кількості 
фінансових показників та не враховує результати аналізу 
впливу подальших подій на безперервність. Це не дозво-
ляє зробити достатньо обґрунтований висновок віднос-
но всеохоплюваності впливу на фінансову звітність чин-
ників, що викликають сумніви аудитора в можливості 
подальшої діяльності об’єкта аудиту. Тому дослідження 
теоретичних засад та узагальнення практичного досвіду 
застосування аудиторами інформаційно-аналітичного 
забезпечення оцінки безперервності діяльності клієнта 
з аудиту є вельми актуальним.

Окремі питання безперервності діяльності під-
приємств розглядаються в роботах таких вітчизня-
них авторів, як Г. Давидов, Р. Костирко, Г. Нашкерська,  
О. Петрик, І. Пилипенко, К. Редько, В. Сопко. Предме-
том спеціального дослідження проблема безперерв-
ності в аудиті, у тому числі питання інформаційно-ана-
літичного забезпечення, стала в роботах Бєлоусової І. М.,  
Дмитренко І. М., Коваленко О. В., Проскуріної Н. М., 
Сухаревої Л. О., Фоменко В. О., Шерстюк О. П., Шалімо- 
вої Н. С. У числі зарубіжних авторів слід відмітити таких, 
як Р. Адамс, А. Аренс, Й. Бетге, Ф. Дефліз, М. Метьюс,  
Р. Монтгомері, Б. Нідлз, Дж. Робертсон, М. Хірш, Аман-
жолова Б. А., Бакланова П. В., Бичкова С. М., Гороще- 
нок Н. Н., Калінічева Р. В., Краснов В. Д., Кучеренко С. А.,  
Овчиннікова Н. Н., Пятов М. Л., Ремізов Н. А., Сизов Д. В., 
Соколов Я. В., Шевелев А. Е., Шеремет А. Д. тощо. 

Разом з тим, до теперішнього часу дискусійними 
залишаються питання визначення комплексу аналі-
тичних процедур аудиторської діагностики безперерв-
ності відповідно до потреб визначених користувачів, 
інформаційно-аналітичного забезпечення виконання 
таких процедур, а також організації взаємодії аудитора з 
управлінським персоналом в частині повноти інформа-
ції щодо безперервності діяльності.

Метою статті є узагальнення теоретичних засад ін-
формаційно-аналітичного забезпечення формування про-
фесійного судження аудитора щодо безперервності діяль-
ності та розробка практичних рекомендацій щодо органі-
зації взаємодії аудитора з управлінським персоналом.

Для досягнення поставленої мети виконано такі 
завдання: 
 теоретично обґрунтовано авторське визначен-

ня поняття та встановлено склад інформаційно-
аналітичного забезпечення формування про-
фесійного судження аудитора відносно безпе-
рервності діяльності;

 запропоновано сукупність заходів щодо нала-
годження інформаційної взаємодії аудитора з 
управлінським персоналом та тими, кого наді-
лено найвищими повноваженнями, для належ-
ного забезпечення достатніми та прийнятними 
аудиторськими доказами процесу формування 
професійного судження аудитора щодо припу-
щення безперервності діяльності.

Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітичне 
забезпечення формування професійного судження ау-
дитора щодо безперервності діяльності.

Предметом дослідження є теоретико-методичні 
засади інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту 
безперервності діяльності.

Професійне судження аудитора, у тому числі від-
носно припущення безперервності, формується 
на підставі аудиторських доказів. Під аудитор-

ськими доказами розуміється «інформація, що викори-
стовує аудитор під час формулювання висновків, на яких 
ґрунтується аудиторська думка» [1, с. 408], тобто питан-
ня визначення складу інформації та джерел її отримання 
є одним із ключових складових аудиторського процесу. 

Закон України «Про інформацію» визначає інфор-
мацію як «будь-які відомості та/або дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або відображені 
в електронному вигляді [2]. Усе більший обсяг інфор-
мації в умовах застосування сучасних інформаційних 
технологій формується і зберігається саме в електрон-
ному вигляді, що змінює підходи до інформаційно-ана-
літичного забезпечення аудиту.

Загалом поняття «забезпечення» трактується як 
дія, а також як те, що забезпечує що-небудь [3, с. 577]. 
Одним із найважливіших видів забезпечень є інформа-
ційне забезпечення. Дослідження сутності та змісту ін-
формаційного забезпечення в останні роки відбуваєть-
ся в контексті впровадження інформаційних систем та 
застосування інформаційних технологій (табл. 1).

Як показано в табл. 1, трактування інформацій-
ного забезпечення найчастіше пов’язується з поняттям 
«бази даних», яке використовується в теорії інформа-
ційних систем [4–8]. Водночас привертає увагу розгляд 
інформаційного забезпечення як створення інформа-
ційних умов функціонування системи [7] та як процесу 
задоволення потреб користувачів в інформації [8]. Та-
кий підхід представляється доцільним й для формуван-
ня визначення інформаційного забезпечення аудиту.

Аналіз спеціальної літератури з аудиту показав, 
що, незважаючи на достатньо тривалий період дослі-
джень, сутність інформаційного забезпечення аудиту 
трактується неоднозначно (табл. 2).

Як показано в табл. 2, поширеними в теорії аудиту 
трактуваннями інформаційного забезпечення є визна-
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таблиця 1

трактування сутності інформаційного забезпечення в спеціальній літературі

Джерело Визначення Головна ознака

Економічна енциклопедія [4]
«Інформаційне забезпечення – наявність інформації, необхідної для 
управління економічними процесами, що містяться у базах даних 
інформаційних систем»

Бази даних

Якімова О. Ю. [5, с. 3]

«Інформаційне забезпечення являє собою сукупність бази даних і систе-
ми управління базою даних, системи вхідної і вихідної інформації,  
а також уніфіковану систему документації. Інформаційне забезпечення 
включає в себе всю економічну інформацію підприєм ства, способи 
її подання, зберігання перетворення. Інформаційне забезпечення 
організовується на основі технічного та програмного забезпечення  
та є по відношенню до них забезпеченням більш високого рівня»

Экономический словарь [6]
«Інформаційне забезпечення – 1) забезпечення фактичними даними 
управлінських структур; 2) використання інформаційних даних для авто-
матизованих систем управління»

Інформаційні дані

Економічна енциклопедія [7]

«Забезпечення інформаційне – створення інформаційних умов 
функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, вклю-
чення в систему засобів пошуку, отримання, збереження, нагромаджен-
ня, передачі, обробки інформації, організація банків даних»

Створення 
інформаційних 
умов

Макарчук О. Г. [8]
«Інформаційне забезпечення – це, насамперед, процес задоволення по-
треб користувачів у інформації, необхідній для обґрунтування і прийнят-
тя стратегічних рішень»

Процес

таблиця 2

трактування сутності інформаційного забезпечення аудиту в спеціальній літературі

Джерело Визначення Головна ознака

Андрєєв В. Д. [9, с. 234]
«Цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, передачі, 
обробці, узагальненню, зберіганню та пошуку суб'єктами контролю  
з метою використання її для потреб управління»

Цілеспрямована робота 
суб’єкта контролюШидловська М. С. [10, с. 81] «Цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, передачі, 

обробці, узагальненню, зберіганню і використанню»

Пантелєєв В. П. [11, с. 158]
«Цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, пере-
даванню, обробці, узагальненню, зберіганню та пошуку суб’єктами 
контролю з метою використання для управління»

Корицька О. І. [12]

«Інформаційне забезпечення аудиту повинно формуватися за прин-
ципами цілісності інформації, адекватності, гнучкості, адаптивності, 
стандартизації та уніфікації, можливості зіставлення та перевірки 
створених баз даних»

Бази даних

Рудницький В. С. [13]
«Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміють певним чином 
упорядковану сукупність інформації, яку формують і використову-
ють на різних стадіях процесу аудиту» Упорядкована 

сукупність інформації
Артюх О. В. [14]

«Під інформаційним забезпеченням аудиту управлінської діяльності 
можна розуміти певним чином упорядковану сукупність інформації, 
яка формується і використовується на різних стадіях процесу аудиту»

Петрик О. А., Савченко В. Я.,  
Свідерський Д. Є. [15, с. 87]

«Систематизована сукупність достатньої та доречної інформації, 
яка може бути використана в процесі аудиту для досягнення 
поставленої мети та вирішення визначених завдань»

Систематизована 
сукупність інформації

чення його як цілеспрямованої роботи суб’єкта контр-
олю з інформацією [9; 10; 11], бази даних [12], упоряд-
кованої [13; 14] або систематизованої [15] сукупності 
інформації.

На думку авторів, при визначенні поняття «інфор-
маційне забезпечення аудиту» необхідно, перш за все, 
виходити з розуміння його як певних дій суб’єкта аудиту 
(аудитора) відносно визначення необхідної інформації, 
організації її збору, обробки, реєстрації, узагальнення, 

зберігання, передачі з метою використання в якості ау-
диторських доказів для формулювання висновків з різ-
них питань в аудиторському процесі. 

Разом з тим, варто зазначити, що коли йдеться про 
основу формування судження аудитора відносно дотри-
мання припущення безперервності, названих дій вже 
недостатньо, оскільки виникає потреба в новому зна-
нні, а відповідно й більш високому рівні опрацювання 
накопиченої та систематизованої інформації. У зв’язку 
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з цим доцільним представляється застосування терміна 
«інформаційно-аналітичне забезпечення формування 
професійного судження відносно безперервності». 

Термін «інформаційно-аналітичне забезпечення» 
протягом останнього десятиріччя набув досить 
широкого використання в різних сферах суспіль-

ного життя, проте єдиний підхід до його трактування 
дотепер не склався (табл. 3).

Як показано в табл. 3, діапазон позицій науков-
ців стосовно головної ознаки, що розкриває сутність 
інформаційно-аналітичного забезпечення, є досить 
широким. Так, на думку авторів, визначення даного по-
няття як складової державного управління [19] характе-
ризує його як елемент системи, але не дає уявлення про 
зміст здійснюваних дій. Разом з тим, слід погодитись 
із висновком щодо спрямованості на збільшення рівня 
узагальнення фактів, що й відображає відмінність від 

суто інформаційного забезпечення. Така відмінність не 
розкривається у визначеннях [16; 20; 21–24], але вони 
містять вказівку на спосіб досягнення мети. 

Необхідно підкреслити, що виникнення поняття 
«інформаційно-аналітичне забезпечення» пов’язують 
із розвитком автоматизованих систем управління [16, 
с. 100], використання яких дозволяє оптимізувати ор-
ганізацію «інформаційних масивів баз даних і знань» 
[16, с. 96]. У цьому контексті заслуговує на увагу харак-
теристика інформаційно-аналітичного забезпечення 
як «процесу створення оптимальних умов задля задо-
волення інформаційних потреб» [17; 18]. Крім того, 
важливим уявляється виокремлення Ковалем Р. А.  
двох взаємопов’язаних елементів (інформаційний та 
аналітичний), які в сукупності й представляють собою 
ін формаційно-аналітичне забезпечення, що здійснюєть-
ся в два етапи: перший – відносно самостійна діяльність 
«спеціально підготовлених фахівців, зайнятих пошу-

таблиця 3

трактування поняття інформаційно-аналітичне забезпечення»

Джерело Визначення Головна ознака

Коваль Р. А. [17, с. 225], 
Чечетова Н. Ф., Лелюк Н. Є. 
[18, с. 164]

«Процес створення оптимальних умов задля задоволення 
інформаційних потреб та реалізації посадових обов'язків 
органів державної влади на основі формування та використання 
інформаційних ресурсів. Метою інформаційно-аналітичного забез-
печення державних органів виконавчої влади є створення умов 
для прийняття ефективних державних управлінських рішень» 

Процес створення опти-
мальних умов задля задо-
волення інформаційних 
потреб

Пугач А. О. [19]

«Є складовою державного управління, яке покликане збільшити 
рівень узагальнення фактів, обґрунтованість рекомендацій, якість 
інформаційної продукції суб'єктів управління, а також, викривати 
довгострокові тенденції розвитку суспільства та держави»

Складова державного 
управління

Савченко І. М.,  
Ягупов В. В. [20]

«Система інформаційно-аналітичних заходів, яка спрямована на за-
доволення інформаційних потреб користувачів інформації шляхом 
її підготовки та доведення до споживачів»

Система інформаційно-
аналітичних заходів

Жадько К. С. [16, с. 96]

«Комплекс організаційних, правових, технічних і технологічних 
заходів, засобів та методів, котрі забезпечують у процесі управ-
ління і функціонування системи інформаційні зв’язки її елементів 
(суб’єктів і об’єктів) шляхом оптимальної організації інформаційних 
масивів баз даних і знань»

Комплекс заходів, засобів 
та методів

Телешун С. О. [21, с. 5]

«Сукупність технологій, методів збору та обробки інформації, що 
характеризує об’єкт управлінського впливу (соціальні, політичні, 
економічні та інші процеси), специфічних прийомів їхньої діагно-
стики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних 
варіантів політичних рішень»

Сукупність технологій 
методів збору та обробки 
інформації

Н. Химиця,  
І. Майхрович [22]

«Сукупність організаційних, методичних і інтелектуальних видів 
діяльності зі збору, систематизації, аналізу, збереження й викори-
стання даних про працівників організації або про тих, які готуються 
до вступних випробувань на роботу; про оцінку кадрових процесів 
у галузі та на регіональному ринку праці»

Сукупність організа-
ційних, методичних  
і інтелектуальних видів 
діяльності

Демідов А. А.,  
Захаров Ю. Н. [23, с. 8]

«ґрунтується на аналізі предметних областей регіонального управ-
ління і виділення пріоритетних програмно-цільових установок»

Аналіз предметних обла-
стей управління

Мартинова Л. В. [24, с. 5]

«Основною метою підсистеми інформаційно-аналітичного забез-
печення господарської діяльності підприємств АПК в контексті 
управління ризиками є усунення або попередження ситуацій 
невизначеності відносно розвитку подій, які відбуваються в зов-
нішньому економічному середовищі, та пов’язаних з ними можли-
вих ризиків шляхом збору інформації, її аналізу, а також прийняття 
на основі результатів проведеного аналізу рішень, що стосуються 
вибору тих чи інших методів управління ризиками»

Збір інформації, її аналіз, 
а також прийняття  
на основі результатів про-
веденого аналізу рішень
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ком, відбором, обробкою, накопиченням, узагальнен-
ням і збереженням інформаційних одиниць; другий –  
«… виробництво спеціально підготовленими фахівцями 
на підставі наявних інформаційних одиниць і складних 
розумових процесів нового знання щодо явища або 
події, що вивчається» [17]. Цю ідею в цілому підтри-
мує й Жадько К. С., зазначаючи, що «аналітичне забез-
печення деталізує дані інформаційного забезпечення 
від документа до розрахунку інтегральних показників 
звітів [16, с. 96]. Він також визначає основні завдання 
інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу, 
діагностики і контролю діяльності підприємств звітів, в 
число яких включена «аналітична обробка інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень» [16, 
с. 97]. Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпе-
чення представляє собою процес, результатом якого є 
отримання нового знання про об’єкт дослідження, ви-
користання якого дозволяє підвищити рівень обґрунто-
ваності висновків й відповідно управлінських рішень.

При здійсненні аудиторської діагностики дотри-
мання припущення безперервності методи, спо-
соби та технології обробки інформації застосо-

вуються в певній послідовності, яка обумовлена необхід-
ністю дотримання вимог МСА 570 «Безперервність» [1]. 
На аналітичному етапі відбувається якісна зміна наявної 
інформації: за результатами виконання комплексу аналі-
тичних процедур аудитор продукує нову інформацію від-
носно об’єктивності оцінки управлінським персоналом 
дотримання принципу безперервності при складанні 
фінансової звітності. Тому прийнятним для характерис-
тики інформаційно-аналітичного забезпечення аудитор-
ської діагностики безперервності представляється про-
понування [17; 18] та розгляд його як процесу створення 
оптимальних умов для задоволення інформаційних по-
треб відповідних суб’єктів, якими при проведенні аудиту 
безперервності є найбільш кваліфіковані аудитори, упо-
вноважені робити висновки і приймати рішення щодо 
типу аудиторської думки з урахуванням результатів діа-
гностики припущення безперервності.

Інформаційно-аналітичне забезпечення аудитор-
ської діагностики безперервності, на думку авторів, слід 
відрізняти від інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня діагностики діяльності підприємства, здійснюваної 
іншими суб’єктами для інших цілей (наприклад, управ-
лінським персоналом підприємства для розробки захо-
дів щодо підвищення фінансової стійкості).

Аналіз робіт, в яких розглядається проблема ауди-
торської діагностики безперервності діяльності [25–33] 
показав, що науковці значну увагу приділяють органі-
заційному, методичному й ресурсному її забезпеченню. 
Як один із основних ресурсів розглядається інформація,  
з якої аудитор відбирає достатні й прийнятні в конкрет-
них умовах аудиторські докази. Разом з тим, слід відмі-
тити, що в роботах використовується переважно термін 
«інформаційне забезпечення».

Так, Аманжолова Б. А. та Овчіннікова Н. Н. [25] за-
пропонували авторський підхід до формування інформа-
ційного забезпечення аудиту безперервності діяльності 
організацій споживчої кооперації та рекомендації щодо 

вдосконалення аналітичних процедур, необхідних для її 
оцінки. Крім загального інформаційного забезпечення 
аудиту безперервності, вони виокремлюють механізм 
формування інформаційного масиву для забезпечення 
відомостями про вплив оціночних значень на показни-
ки, що характеризують безперервність діяльності [25,  
с. 219]. Тому можна зауважити, що мова йдеться саме 
про загальну інформаційну та аналітичну складові, а від-
так – про інформаційно-аналітичне забезпечення ауди-
ту безперервності.

Питання оцінки дотримання принципу безпе-
рервності з позиції внутрішнього аудиту роз-
глянула Горощенок Н. М. Разом з тим, на думку 

авторів, вона необґрунтовано розширює повноваження 
внутрішніх аудиторів, яким надаються не властиві вну-
трішньому аудиту функції [26, с. 8–9]. Цей висновок під-
тверджує й позиція Каменської Т. О. щодо покладення 
на службу внутрішнього аудиту виконання періодичної 
оцінки «адекватності процесів планування безперерв-
ності діяльності» [27, с. 226] та надання гарантії того, що 
такий план є актуальним і дієвим, проте внутрішні ауди-
тори не повинні бути ні розробниками ні виконавцями 
такого плану [27, с. 236]. Впровадження такого підходу 
не тільки сприятиме вдосконаленню системи внутріш-
нього контролю підприємства, й, відповідно, зростанню 
рівня обґрунтованості оцінки дотримання принципу 
безперервності управлінський персоналом, але й на-
дійності інформаційної бази, яка використовується зо-
внішнім аудитором.

Дмитренко І. М. та Бєлоусова І. М. також викорис-
товують термін «інформаційне забезпечення» [28; 29] й 
трактують його як «належно упорядковану сукупність 
економічної інформації, що формується і використо-
вується аудитором на різних стадіях діагностики без-
перервності діяльності ПАТ» [29, с. 103]. Для цілей на-
шого дослідження важливим є висновок [29] відносно 
визнання тези щодо формування сукупності інформації 
аудитором. Разом з тим, сама сукупність економічної 
інформації – це інформаційна база [34], а інформаційне 
забезпечення варто розглядати як процес формування 
інформаційної бази аудиту безперервності. Налагоджен-
ня інформаційної взаємодії між аудиторською фірмою 
та клієнтом здійснюється на основі ідентифікації інфор-
маційних потоків. Дмитренко І. М. та Бєлоусова І. М.  
розглядають рух інформаційних потоків під час ауди-
торської діагностики безперервності в загальному ви-
гляді. Для потреб аудиторських фірм зміст кожного з 
потоків необхідно деталізувати. Також варто враховува-
ти зміни, які відбуваються після дати балансу до дати 
аудиторського висновку.

Проскуріна Н. М. на основі структурування про-
цесу підготовки професійного судження відносно без-
перервності шляхом виокремлення видів залежностей 
(питання аудиторської оцінки принципу «діючого під-
приємства» – джерела інформації – процедури аудиту 
безперервності) [30, с. 396–400] визначила мету аудиту 
безперервності як одержання відповідної інформації [30, 
с. 400; 31, с. 146]. Безумовно, такий підхід конкретизує 
положення МСА 570 «Безперервність» [1] і дозволяє 
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зрозуміти важливість інформаційного забезпечення ау-
диторського процесу в частині питань безперервності. 
Заслуговує на увагу і висновок щодо необхідності аналі-
тичного інструментарію (методи кількісного та якісно-
го аналізу) виконання аналітичних процедур [30, с. 400]. 
Проте, слід зазначити, що сам склад аналітичного інстру-
ментарію розглядається автором у загальному вигляді.

Дискусійним представляється пропонування Бак-
ланової П. В. щодо доцільності проведення в процесі ау-
диту фінансової звітності разом з фінансовим аналізом 
оцінки ефективності менеджменту клієнта як інстру-
мента беззаперечної ідентифікації організацій, для яких 
невизначеність є всеохоплюючою, й відповідної модифі-
кації аудиторської думки [32, с. 13]. У цілому, такий під-
хід не суперечить положенням теорії економічної діа-
гностики й може бути прийнятним при виконанні пого-
джених процедур (Міжнародний стандарт супутніх по-
слуг 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур 
стосовно фінансової інформації» [35]), коли аудитор має 
більше часу, а також показаний при аудит-консалтингу 
та аудит-контролінгу [33, с. 1]. Певний сумнів викли-
кає й твердження автора про можливість при цьому 
зменшення трудомісткості аудиту. Досвід аудиторської 
діяльності показує, що при загальному аудиті фінансо-
вої звітності вітчизняний аудитор, як правило, суттєво 
обмежений в часі та має дотримуватись вимог МСА, 
які не враховують потребу здійснення процедур оцін-
ки ефективності менеджменту. Крім того, особливістю 
інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту при 
дослідженні припущення безперервності є отримання 
відповідей на запити, у тому числі й відносно ефектив-
ності менеджменту, від управлінського персоналу та від 
тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпе-
чення формування професійного судження відносно 
безперервності – це процес створення оптимальних 
передумов для задоволення інформаційних потреб ау-
дитора щодо здійснення діагностики та оцінки діяль-
ності клієнта та обґрунтування його професійної думки 

на основі залучення та використання інформаційних 
ресурсів і визначення аналітичного інструментарію. 
Таке трактування дозволяє підкреслити основну мету 
інформаційно-аналітичного забезпечення, яка, на думку 
авторів, полягає у створенні інформаційно-аналітичного 
середовища як основи для отримання належних та до-
статніх аудиторських доказів для оцінки достовір-
ності твердження управлінського персоналу в частині 
безперервності діяльності, та визначити параметри 
інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту безпе-
рервності (рис. 1).

Як показано на рис. 1, основними параметрами 
інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту 
безперервності є доречність і достовірність ін-

формації, релевантність і достатність, відповідність ви-
могам регламентуючих документів. Джерела інформації 
є досить різноманітними. У зв’язку з цим в числі основ-
них завдань інформаційно-аналітичного забезпечення 
аудиту безперервності, крім стандартних процедур об-
робки інформації, доцільним є виокремлення процедур 
оцінки ступеню надійності джерела інформації через 
визначення економічних інтересів, інформаційних по-
треб та очікувань відповідних суб’єктів управління, які 
таку інформацію надають.

Дмитренко І. М. та Бєлоусова І. М. [29, с. 19–22], 
спираючись на підхід вперше запропонований Б. Нідл-
зом, Х. Андерсеном, Д. Колдуеллом (суть полягає в 
об’єднанні зовнішніх користувачів в групи користувачів 
з прямим і непрямим фінансовим інтересом) [36] та по-
глиблений Бичковою С. М., Соколовим Я. В., Швець В. Г. 
[37; 38] (у складі зовнішніх користувачів додатково ви-
ділили третю групу – користувачів без фінансового ін-
тересу), визначили напрямки використання результатів 
аудиторської діагностики безперервності діяльності 
відповідно до інформаційних потреб користувачів фі-
нансової звітності. Загалом, визнаючи доцільність та-
кого підходу, все ж потрібно зауважити, що, по-перше, 
висновки поширюються розробниками [29] лише на 

Обов’язкова 

 

Інформація 

Закони П(С)БО МСФЗ 

1 2 3 4 5 6 

 

Доречна і достовірна

Релевантна та достатня (аудиторські докази)

1. Фінансова звітність. 2. Запевнення управлінського персоналу. 3. Підтвердження управлінського персоналу. 4. Головна книга. 5. Бізнес-
плани. 6. Стратегія розвитку підприємства.

Рис. 1. параметри інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту безперервності
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підприємства харчової промисловості, а, по-друге, ау-
дитору варто знати й розуміти не тільки мету й напрям-
ки використання різними категоріями користувачів 
отриманої інформації щодо безперервності діяльності, 
але й їх очікування від аудиту безперервності та згідно з 
цим знанням оцінювати інформацію, яка надходить від 
користувачів з різними очікуваннями.

Урахування значного впливу досягнення аудито-
ром розуміння інформаційних потреб користу-
вачів на досягнення взаєморозуміння з управ-

лінським персоналом клієнта та, за потреби, з тими, 
кого наділено найвищими повноваженнями, щодо умов 
завдання з аудиту, дозволило авторам визначити очі-
кування різних категорій користувачів інформації про 
безперервність діяльності підприємства, показати їх 
взаємозв’язок з інформаційними потребами при аудиті 
фінансової звітності (табл. 4).

Розуміння аудитором зазначених очікувань ко-
ристувачів інформації про безперервність та врахуван-
ня об’єктивно існуючого внаслідок притаманних ауди-
ту обмежень «розриву в очікуваннях», дозволить йому 
правильно визначитись з вибором джерел інформації, 
аудиторських процедур та найбільш раціональної послі-
довності їх виконання в аудиторському процесі, уник-
нути непорозумінь з клієнтом при представленні йому 
результатів аудиту, у тому числі з питання аудиторської 
діагностики безперервності діяльності, зберегти власну 
ділову репутацію в ситуації, коли діагностована аудито-

ром фінансова неспроможність клієнта приймає незво-
ротний характер.

Крім того, варто враховувати поведінкові аспекти 
управлінського персоналу, які на даний час достатньою 
мірою описані у фінансовому менеджменті й певною 
мірою в теорії економічної безпеки підприємства. В те-
орії аудиту увагу до цієї проблеми привернула Шалімо- 
ва Н. С.,розглянувши вплив на розвиток аудиту розро-
бок в сфері моделі людини та конфлікту інтересів [39]. 
Разом з тим, в аудиті проблема «розриву очікувань» та 
конфлікту інтересів вивчається переважно з точки зору 
задоволення інформаційних потреб користувачів. Ана-
ліз практики аудиту безперервності показує існування 
потреби в більш глибокому дослідженні питання еконо-
мічних інтересів та поведінки зацікавлених осіб в кон-
тексті якісного інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня аудиторського процесу.

Узагальнення сутнісних характеристик і факторів 
впливу на інформаційно-аналітичне забезпечення ауди-
ту безперервності дозволяє виокремити його складові 
(рис. 2).

Як показано на рис. 2, інформаційно-аналітичне 
забезпечення аудиту безперервності здійснюється ауди-
тором на основі попереднього визначення та врахуван-
ня економічних інтересів різних категорій користувачів 
фінансової звітності щодо дотримання принципу без-
перервності, пов’язаних з ними інформаційних потреб, 
очікувань та поведінкових аспектів, а також цілей ауди-
тора відповідно до положень МСА 570. 

таблиця 4

Інформаційні потреби користувачів щодо дотримання принципу безперервності діяльності  
при аудиті фінансової звітності 

Користувачі інформації Інформаційні потреби Очікування від аудиту безперервності

Власники Фінансові результати діяльності  
та фінансовий стан підприємства

Обґрунтована впевненість щодо збереження інве-
стованого капіталу та прибутковості в майбутньому

Інвестори Фінансові результати діяльності  
та рентабельність

Обґрунтована впевненість, що підприємство про-
довжуватиме ведення бізнесу в передбачуваному 
майбутньому, не має наміру ліквідуватися та не має 
ознак банкрутства

Управлінський персонал
Фінансова стійкість та прибутковість, 
інвестиційна привабливість 
підприємства

Обґрунтована впевненість щодо відображення  
у фінансовій звітності показників власного капі-
талу, довгострокових інвестицій, довгострокових 
та короткострокових зобов’язань 

Працівники
Збереження робочих місць, дотримання  
соціальних гарантій, здійснення соці-
ального страхування

Стабільність та прибутковість роботодавця

Займодавці Платоспроможність, майновий стан Обґрунтована впевненість, що підприємство  
збереже платоспроможність 

Постачальники, підрядники Платоспроможність, збереження 
ділових контактів

Обґрунтована впевненість, що підприємство  
збереже платоспроможність

Покупці Фінансовий стан та фінансова стійкість Обґрунтована впевненість, що фінансовий стан  
дозволяє продовжити постачання товарів (продукції)

Фіскальні органи Платоспроможність
Обґрунтована впевненість , що фінансовий стан  
дозволяє вчасно виконувати фінансові зобов’я-
зання перед державою

Органи державної влади 
Загальний вплив діяльності підприєм-
ства на добробут, соціальну стабільність, 
стан навколишнього середовища

Обґрунтована впевненість щодо фінансового стану
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 Групи користувачів фінансової звітності
щодо дотримання принципу безперервності

 
 

Економічні інтереси 

Інформаційні потреби  

Очікування від аудиту
безперервності 

Цілі використання
інформації

 
 

Цілі аудитора при аудиті
безперервності

 

отримання достатніх та прийнятних
аудиторських доказів щодо

безперервності 

обґрунтування висновку щодо
існування суттєвої невизначеності
стосовно подій чи умов, які можуть

поставити під сумнів безперервність
діяльності

 

визначення наслідків
для аудиторського звіту Аудитор  

Поведінкові
аспекти 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)  

Інформаційно-аналітичне забезпечення  
Аудиторські

докази  

Професійне судження аудитора стосовно
безперервності діяльності підприємства  

Інформаційне
забезпечення  

Аналітичне
забезпечення 

пошук інформації  

відбір інформації  

узагальнення
інформації

 
 

Аналітичні процедури  

Діагностика та оцінка
безперервності 

обробка інформації  

збереження
інформації

 

Рис. 2. Складові інформаційно-аналітичного забезпечення формування професійного судження стосовно 
безперервності

Основні проблеми, з якими стикається аудитор 
при вирішенні питання інформаційно-аналітичного за-
безпечення аудиторського процесу в частині формуван-
ня професійного судження стосовно безперервності, 
можна об’єднати у дві групи:
 загальні, притаманні інформаційно-аналітич но му 

забезпеченню аудиторського процесу в цілому;
 специфічні, обумовлені особливостями здій-

снення аудиторської діагностики безперервно-
сті діяльності.

Особливістю організації сучасного аудиторського 
процесу є обумовлена розвитком інформаційно-кому-
нікативних технологій можливість отримання від клі-
єнта все більшого обсягу систематизованої інформації. 
При цьому виникає певне коло проблем. Так, впрова-
дження автоматизованих систем управління дає змогу 
підприємствам формувати в електронному вигляді зна-
чні масиви фінансової інформації, що спрощує проце-
дуру підготовки відповідей на запити аудитора, у тому 
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числі відносно безперервності діяльності. Водночас ау-
дитор має бути добре обізнаний щодо можливості клі-
єнта швидко готувати релевантну інформацію.

Для забезпечення достатніх та прийнятних ау-
диторських доказів щодо дотримання принципу без-
перервності, які безпосередньо впливають на форму-
вання професійного судження аудитора, він має, перш 
за все, надіслати відповідні запити до управлінського 
персоналу для надання йому письмових запевнень, що 
ним будуть розкриті усі відомі дані про характер та стан 
його бізнесу і ступінь впливу внутрішніх та зовнішніх 
чинників. Тому найважливішим (та досить складним на 
практиці через неможливість передбачення аудитором 
всіх майбутніх подій чи умов) завданням аудитора є ви-
значення переліку питань, які будуть включені до запи-
ту. Формулювання таких питань здійснюється на основі 
ґрунтовного вивчення аудитором бізнесу клієнта, оцін-
ки історичної фінансової інформації та аналізу основних 
фінансових показників, виокремлення найбільш значи-
мих подій, що здатні вплинути на можливість подаль-
шого функціонування підприємства. На думку авторів, 
врахування найбільш типових фактів та подій, дозволяє 
сформувати перелік питань до управлінського персона-
лу, систематизований за групами факторів (табл. 5).

Важливо зазначити, що одночасно з обробкою від-
повідей управлінського персоналу аудитор обробляє та 
аналізує підтвердження третіх сторін (банків, страхових 
компаній, дебіторів, кредиторів), виконує низку аналі-

тичних процедур (розраховує індекс Альтмана, виконує 
аналіз фінансових коефіцієнтів та платоспроможності 
підприємства на підставі показників ліквідності балан-
су), оцінює фінансовий стан підприємства та складає 
прогноз подальшої діяльності підприємства. Одним із 
результатів виконання сукупності зазначених процедур 
є виокремлення і систематизація умов, які викликають 
сумніви у можливості подальшого функціонування під-
приємства. Відповідно до вимог МСА 230 «Аудиторська 
документація» їх доцільно оформляти у вигляді робочо-
го документу «Анкета визначення здатності подальшо-
го функціонування підприємства». Поглибленому ауди-
торському дослідженню підлягають питання анкети, на 
які отримано позитивну відповідь (рис. 3).

Для узгодження інформації, отриманої аудитором 
в результаті оцінки умов, які викликають сум-
ніви у можливості подальшого функціонування 

підприємства, направляється повідомлення управлін-
ському персоналу або тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями (аудиторському комітету, директору 
чи засновнику), щодо недотримання принципу безпе-
рервності діяльності з власними розрахунками та пояс-
неннями. Цей момент в інформаційних взаємовідноси-
нах з клієнтом є передумовою формування остаточного 
професійного судження відносно необхідності модифі-
кації аудиторської думки з урахуванням критерію без-
перервності. 

таблиця 5

питання до первинного запиту до управлінського персоналу щодо припущення безперервності

питання щодо оцінки управлінським персоналом 
очікуваного впливу внутрішніх факторів

питання щодо оцінки управлінським персоналом 
очікуваного впливу зовнішніх факторів

– Чи очікує підприємство значні виплати за позиками в наступ-
ному році;  
– чи мали місце порушення умов угод про позику у звітному 
році;  
– чи є чисті активи підприємства меншими, ніж величина статут-
ного капіталу;  
– чи перевищують поточні зобов'язання підприємства його 
поточні активи;  
– чи очікуються збитки в наступному році;  
– чи відбулося припинення або суттєве скорочення діяльності 
після дати балансу;  
– чи були відкладені закупівлі запасів;  
– чи знизився суттєво рівень запасів;  
– чи є застарілі або наднормативні запаси;  
– чи мали місце випадки крадіжок та псування запасів;  
– чи мало місце необґрунтоване знищення (списання) основних 
засобів;  
– чи була відкладена заміна основних засобів;  
– чи існують повторювані збитки від основної діяльності;  
– чи відбувається фінансування за рахунок прострочених 
зобов'язань;  
– чи існує надмірне використання короткострокових позикових 
коштів як джерела фінансування довгострокових вкладень;  
– чи спостерігається недостатність власних оборотних коштів;  
– чи є випадки невиконання у встановлені терміни зобов'язань 
перед кредиторами та акціонерами;  
– чи відбулося значне збільшення строків оплати дебіторської 
заборгованості

– Чи є залежність від основного постачальника;  
– чи є залежність від основного покупця;  
– чи відбулася значна втрата покупців через конкурентів 
або невідповідність продукції встановленим вимогам;  
– чи відбувалося розірвання договорів з основними по-
купцями або постачальниками, що призвело до значних 
збитків;  
– чи відбуваються страйки працівників;  
– чи існують обмеження держави щодо торгівлі;  
– чи відбулося розширення діяльності;  
– чи оголошували значні боржники неплатоспроможність;  
– чи оголошували значні кредитори неплатоспроможність 
підприємства;  
– чи робили оголошення постачальники щодо невиконан-
ня зобов'язань;  
– чи мало місце погіршення відносин з банками;  
– чи існує той факт, що підприємство не може оновити 
основні засоби через неможливість отримання зовнішніх 
фінансових ресурсів;  
– чи відбулося скорочення обсягу замовлень;  
– чи існують неефективні довгострокові угоди;  
– чи існує значна ймовірність виникнення зобов'язань 
внаслідок порушення законодавства про навколишнє 
середовище;  
– чи була втрата ключових фігур апарату управління;  
– чи відбулося технічне старіння основної продукції
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МСА 570 «Безперервність» рекомендують аудито-
ру висловити негативну думку у разі, якщо існує за су-
дженням аудитора суттєва невизначеність, що стосуєть-
ся подій або умов, які окремо, або в сукупності можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта госпо-
дарювання безперервно продовжувати діяльність [1]. 
Разом з тим, якщо управлінський персонал надає аудито-
ру відомості про плани поліпшення ситуації або припу-
щення отримання фінансової допомоги третіх сторін чи 
надання гарантій, аудитор повинен додатково отрима-
ти письмові підтвердження відповідних сторін. У такій 
ситуації аудитор висловлює умовно-позитивну думку.  
У разі, коли управлінський персонал не вважає за по-
трібне зробити або розширити свою оцінку безперерв-
ності діяльності, аудитор може розглянути можливість 
висловлення умовно-позитивної думки або відмовитись 
від висловлення думки у зв’язку із неможливістю отри-
мання достатніх та прийнятних аудиторських доказів.

Варто зазначити, що висновки аудитора не слід 
сприймати як абсолютну гарантію дотримання підпри-
ємством принципу безперервності при складанні фінан-
сової звітності через властиві аудиту обмеження. Таку 
гарантію має надавати тільки підприємство. 

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило на основі уза-

гальнення теоретичних засад і практики аудиту уточнити 
сутність та запропонувати авторське визначення понят-
тя «інформаційно-аналітичне забезпечення формування 
професійного судження відносно безперервності» та 
уточити його складові. Застосування сукупності заходів 
щодо налагодження інформаційної взаємодії аудитора з 
управлінським персоналом та тими, кого наділено най-
вищими повноваженнями, дозволить здійснювати на-
лежне забезпечення достатніми та прийнятними ауди-

торськими доказами процесу формування професійного 
судження аудитора щодо безперервності діяльності. По-
дальшому зростанню обґрунтованості висновків аудито-
ра щодо припущення безперервності сприятиме погли-
блення дослідження впливу на надійність аудиторських 
доказів поведінкових аспектів осіб з числа управлінсько-
го персоналу підприємства та інших осіб, які надають 
вхідну інформацію аудитору, налагодження інформацій-
ної взаємодії зі службою внутрішнього аудиту.                
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Рис. 3. перелік питань для подальшого поглибленого аудиторського дослідження
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