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аналітичних процедур при визначенні аудитором застосування принципу безперервності при підготовці 

фінансових звітів управлінським персоналом транспортно-логістичної компанії
Однією з важливих умов для діяльності аудиторських фірм постає контроль і оптимізація витрат на проведення аудиторських процедур, що до-
зволяє максимально знизити невиправдані витрати. Особливо це стосується транспортно-логістичних компаній з їх специфікою бізнесу, докумен-
тообігу та внутрішнього контролю. Отже, в цьому питанні важливу роль має скорочення витрат праці на проведення аудиторської перевірки. Як 
рішення для оптимізації трудомісткості проведення аудиту можна застосувати аналітичні процедури, які, своєю чергою, є одним із основних ме-
тодів отримання аудиторських доказів. У статті визначено місце аналітичних процедур у процедурному забезпеченні аудиту та досліджено окре-
мі методологічні аспекти застосування аналітичних процедур при визначенні аудитором застосування принципу безперервності при підготовці 
фінансових звітів управлінським персоналом транспортно-логістичної компанії. Виокремлено критерії оцінки результатів виконання аналітичних 
завдань та підходи до оцінки системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази аудиторських доказів, зважаючи на специфіку транспортної 
галузі. Дослідження даного питання дозволило розкрити основні елементи методологічного забезпечення аналітичних процедур щодо визначен-
ня ризику порушення безперервності діяльності транспортно-логістичної компанії, а саме: визначення основних об’єктів, виокремлення критеріїв 
оцінки результатів виконання аналітичних завдань і підходи до оцінки системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази аудиторських доказів.
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Selishchev S. V., Klymenko V. V., Novalska N. I., Bahrii M. M. Some Methodological Aspects of the Application of Analytical Procedures  
in Determining by the Auditor the Application of the Principle of Continuity in the Preparation of Financial Statements by Management  

of the Transport and Logistics Company
One of the important conditions for the activities of audit firms is the control and optimization of the costs of conducting audit procedures, which allows to 
minimize unjustified costs. This is especially true of transport and logistics companies with their specifics of business, document flow, and internal control. 
Therefore, in this matter, an important role is played by reducing labor costs for the auditing. As a solution for optimizing the labor intensity of carrying out the 
audit, analytical procedures can be applied, which, in turn, are one of the main methods for obtaining audit evidence. The article defines the place of analytical 
procedures in the procedural provision of audit and examines certain methodological aspects of the application of analytical procedures in determining the 
principle of continuity in the preparation of financial reports by the management of the transport and logistics company. The criteria for evaluating the results of 
the analytical tasks and approaches to the assessment of the accounting system as an information base of audit evidence are distinguished, taking into account 
the specifics of the transport industry. Researching this issue has allowed to disclose the main elements of methodological support of analytical procedures for 
determining the risk of disruption of the continuity of the transport and logistics company, namely: definition of the main objects, distinguishing the criteria for 
evaluating the results of the analytical tasks and approaches to the assessment of the accounting system as an information base of audit evidence.
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Однією з важливих умов для діяльності ауди-
торських фірм постає контроль і оптимізація 
витрат на проведення аудиторських проце-

дур, що дозволяє максимально знизити невиправдані 
витрати. Особливо це стосується транспортно-логіс-
тичних компаній з їх специфікою бізнесу, докумен-
тообігу та внутрішнього контролю. Отже, в цьому 
питанні важливу роль має скорочення витрат праці 
на проведення аудиторської перевірки. Оптимізувати 
трудомісткість проведення аудиту можна при засто-
суванні аналітичних процедур, які, своєю чергою, є 
одним із основних методів отримання аудиторських 
доказів. Аналітичні процедури надають аудитору 
основний обсяг необхідної йому інформації, вимага-
ючи при цьому менше тимчасових витрат, ніж про-
ведення детального тестування.

Актуальність у цьому сенсі набувають дослі-
дження, спрямовані на подальшу розробку й адап-
тацію висвітлених у працях вітчизняних і зарубіж-
них вчених [2–10] загальнонаукових методологічних 
підходів до застосування аналітичних процедур при 
визначенні аудитором застосування принципу безпе-
рервності при підготовці фінансових звітів, зокрема 
управлінським персоналом транспортно-логістичної 
компанії.

Метою статті є дослідження та систематизація 
методологічних аспектів застосування аналітичних 
процедур щодо оцінки ризику припинення діяльності 
підприємства як ключового фактора визначення ау-
дитором адекватності застосування принципу безпе-
рервності при підготовці фінансових звітів управлін-
ським персоналом транспортно-логістичної компаній.

При дослідженні питання застосування аналі-
тичних процедур у контексті оцінки ризиків безпе-
рервності діяльності ми не будемо концентруватися 
на підприємствах, що надають послуги з перевезень 
окремими видами транспорту або окремих логістич-
них компаній, а розглянемо транспортно-логістичну 
галузь у цілому. 

Виходячи з визначення, наданого Міжнародним 
стандартом аудиту 540 (далі – МСА), аудитор-
ські процедури розділяються на три види: про-

цедури по суті, процедури огляду та процедури оцін-
ки ризиків.

Процедура по суті – аудиторська процедура, 
призначена для виявлення суттєвих викривлень на 
грані тверджень. Процедури по суті включають:

1) тести деталей (класів операцій, залишків ра-
хунків і розкриття інформації);

2) аналітичні процедури по суті.
Процедури огляду – процедури, які вважаються 

необхідними для досягнення цілі та завдання з огля-
ду, насамперед запити персоналу суб’єкта господарю-
вання й аналітичні процедури, що застосовуються до 
фінансових даних.

Процедури оцінювання ризиків – аудиторські 
процедури, які виконують для отримання розуміння 
суб’єкта господарювання та його середовища, в тому 
числі системи внутрішнього контролю суб’єкта гос-
подарювання, ідентифікації й оцінки ризиків суттє-
вого викривлення внаслідок шахрайства або помил-
ки на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень 
[1, с. 158].

З наведених вище визначень видно, що кожний 
вид передбачає застосування аналітичних процедур.

Своєю чергою, МСА 540 надає визначення аналі-
тичних процедур як оцінки фінансової інформації, зро-
бленої на основі аналізу одержуваних взаємозв’язків 
між фінансовими та нефінансовими даними. Аналiтичнi 
процедури також охоплюють вивчення таких виявле-
них відхилень або взаємозв’язків, які не узгоджуються 
з іншою доречною інформацією або відрізняються від 
очікуваних величин на значні суми [1, с. 160].

Виходячи із завдань перевірки аудитором за-
стосування принципу безперервності при підготовці 
фінансових звітів управлінським персоналом підпри-
ємства можна виділити такі об’єкти застосування 
аналітичних процедур:
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 оцінка фінансового стану компанії, спрямова-
на на прогнозування припинення діяльності;

 підтвердження неспроможності підприєм-
ства задовольнити вимоги кредиторів у по-
вному обсязі;

 оцінка фінансового стану та платоспромож-
ності підприємства;

 експертиза фінансово-господарської діяль-
ності;

 визначення ознак прихованого та фіктивного 
банкрутства;

 інвентаризація й оцінка майна.

Аналіз діючої практики свідчить, що одним із 
основних завдань застосування аналітичних 
процедур є визначення нетипових ситуацій у 

діяльності транспортно-логістичної компанії.
При розробці та впровадженні аналітичних про-

цедур в аспекті даної специфіки доцільно подивитися 
на логістичні процеси на рівні рядового працівника. 
Це надасть змогу не тільки побачити бізнес-процеси 
під іншим кутом, а й оцінити ступінь та ефективність 
побудови системи комунікації та управління між ке-
рівництвом і підлеглими. У логістиці та транспорті, 
як правило, первинні висновки й уявлення про харак-
тер суб’єкта господарювання можна зробити на осно-
ві спостереження за роботою та відносинами між за-
мовником і підрядниками.

Важливо підкреслити, що при проведенні пе-
ревірки транспортно-логістичних компаній основні 
бізнес-ризики носять, здебільшого, не майновий,  
а процесний характер, а саме: 
 порушення термінів для відвантаження про-

дукції; 
 відсутність узгодженості в роботі з митни-

цею; 
 відсутність узгодженості в роботі з переві-

зниками; 
 комунікативні проблеми з клієнтом; 
 викривлення або відсутність інформації про 

вантаж та ін. 
 Аналітичні оцінки фінансових звітів у концен-

трованому вигляді потрібні аудитору для отримання 
доказів наявності ознак порушення принципу безпе-
рервності. Аналітичні процедури для отримання та-
ких доказів складаються в порівнянні:
 поточних даних із даними попередніх періо-

дів;
 поточних даних із даними плану та прогноз-

них;
 поточних даних з нормативними (оптималь-

ними) величинами;
 поточних даних підприємства із середньога-

лузевими показниками;
 фінансових коефіцієнтів з нефінансовими по-

казниками.

Суттєві неочікувані відхилення між даними 
звітності за поточним періодом та інформацією по-
передніх років трактуються як необґрунтовані відхи-
лення та при подальшому дослідженні можуть бути 
доказами неможливості продовження діяльності під-
приємства в осяжному майбутньому.

При виконанні аналітичних процедур в аудиті 
безперервності діяльності широко застосо-
вуються методи фінансового аналізу. Осно-

вна мета фінансового аналізу – виявлення істотних 
зв’язків і характеристик фінансового стану підпри-
ємства для розробки оптимального управлінського 
рішення. Ця мета досягається шляхом отримання не-
великого числа ключових (найбільш інформативних) 
параметрів, що дають об’єктивну та точну картину 
фінансового стану підприємства, його прибутку та 
збитків, зміни у складі активів і пасивів, розрахунків 
з дебіторами та кредиторами. При цьому ключовим 
параметром такого аналізу стає його проєкція на най-
ближчу перспективу чи більш віддалений період.

Аналітичне завдання конкретизує цілі аналізу 
з урахуванням організаційних, інформаційних, тех-
нічних і методичних можливостей його проведення. 
Прикладом аналітичних завдань може бути:
 аналіз фінансового стану та платоспромож-

ності;
 аналіз динаміки та структури статей балансу; 
 факторний аналіз прибутку;
 аналіз оптимізації обсягу прибутку, обсягу 

надання послуг і витрат;
 комплексний аналіз фінансово-господарської 

діяльності;
 аналіз активів і пасивів;
 аналіз ліквідності та платоспроможності; 
 аналіз руху грошових коштів;
 аналіз ділової активності; 
 аналіз рівня, динаміки, структури та якості 

фінансових результатів;
 аналіз фінансових результатів від різних видів 

діяльності; 
 оцінка рентабельності; 
 аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – при-

буток»; 
 аналіз формування, розподілу та використан-

ня чистого прибутку;
 аналіз системи постачання;
 аналіз потенційних чи реальних порушень по-

току продукції;
 аналіз інформаційних взаємозв’язків усеред-

ині мережі постачання компанії;
 оцінка параметрів логістичного сервісу;
 оцінка політики управління запасами та мето-

дів розрахунку страхових запасів;
 аналіз порушення роботи об’єктів інфра-

структури;
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 оцінка ступеня гнучкості процесів у ланцюзі 
поставок;

 аналіз рівномірності продуктивності та якос-
ті операцій у різних ланках ланцюга поставок;

 аналіз експлуатаційних особливостей ланцю-
га постачання.

Аналіз діючої практики та наукової літератури 
дозволяє виділити такі критерії оцінки результатів 
виконання зазначених вище аналітичних завдань:
 незадовільна структура майна підприємства;
 призупинення оборотності засобів;
 скорочення періоду погашення дебіторської 

заборгованості під час призупинення оборот-
ності поточних активів;

 наявність простроченої кредиторської за-
боргованості та збільшення її питомої ваги у 
складі зобов’язань підприємства;

 низька якість дебіторської заборгованості;
 нераціональна структура залучення та розмі-

щення засобів, формування довгострокових 
активів за рахунок короткострокових джерел 
засобів;

 тенденція зниження коефіцієнта ліквідності;
 дефіцит власного оборотного капіталу;
 низький рівень прибутку або значні збитки;
 порушення ритмічності надання транспорт-

них послуг;
 тривалі зупинки рухомого складу;
 потенційні чи реальні порушення в потоках 

продукту, інформації чи готівки в мережі роз-
поділу компанії; 

 незапланована зміна попиту або відмова ла-
нок у мережі розподілу;

 зміни показників продуктивності інфраструк-
тури компанії;

 ненадійність операцій вантажопереробки;
 систематичні помилки прогнозу внаслідок 

некоректного планування продажу та опера-
цій (або відсутності такої практики);

 низька точність та актуальність моделей 
управління запасами;

 неадекватні чи необґрунтовані методи плану-
вання, які можуть призвести до неточного ви-
конання зобов’язань перед клієнтами;

 некоректне інформаційне забезпечення;
 участь у судових розглядах сумнівного харак-

теру тощо.

Метою фінансового аналізу є прогнозуван-
ня припинення діяльності підприємства 
в осяжному майбутньому, як правило, 

пов’язану з очікуваною неплатоспроможністю під-
приємства. Для досягнення даної мети пропонуємо 
виділити чотири зони платоспроможності.

1. Зона абсолютної платоспроможності. Якщо 
підприємство має достатню кількість коштів для по-
криття поточних зобов’язань за рахунок поточної 

діяльності або за рахунок частини активів без пору-
шення безперебійної роботи підприємства, то даний 
господарюючий суб’єкт абсолютно платоспромож-
ний. При цьому показник абсолютної платоспро-
можності (Па) визначається як відношення суми се-
редньомісячного доходу (ДСМ) і грошових коштів на 
розрахункових рахунках (ГК) до величини поточних 
зобов’язань (ПЗ), і величина результативного показ-
ника повинна бути не менше одиниці:

Па = (ДСМ + ГК) / ПЗ ≥ 1.
2. Зона поточної платоспроможності. Якщо 

суми доходів і грошових коштів недостатньо для по-
криття поточних зобов’язань, то необхідно перейти 
до детальної оцінки оборотних засобів підприємства, 
перш за все, дебіторської заборгованості, термін 
оплати за якої очікується протягом 12 місяців (ДЗ), 
і короткострокових фінансових вкладень (КФВ), що 
являє собою «відкладену» виручку. При цьому по-
казник поточної платоспроможності (Пп) визнача-
ється як відношення суми середньомісячного доходу 
(ДСМ), грошових коштів (ГК), дебіторської заборго-
ваності, термін оплати за якої очікується протягом 
12 місяців (ДЗ) і короткострокових фінансових вкла-
день (КФВ) до величини поточних зобов’язань (ПЗ), 
і величина результативного показника повинна бути 
також не менше одиниці:

Пп = (ДСМ + ГК + ДЗ + КФВ) / ПЗ ≥ 1.
3. Зона критичної платоспроможності. Далі, 

оцінюючи наявність оборотних засобів підприємства, 
очевидно, що значну питому вагу в їх величині займа-
ють запаси, велика частина яких (вся величина, якщо 
вона оптимальна) не може бути прийнята до уваги на 
наступному етапі оцінки платоспроможності, оскіль-
ки це порушить безперебійну роботу підприємства. 
При цьому показник критичної платоспроможності 
(Пк) визначається як відношення різниці між сумою 
середньомісячного доходу (ДСМ) і величиною поточ-
них активів (ПА) за мінусом величини запасів, необ-
хідних для безперебійної роботи підприємства (Зн), 
до величини поточних зобов’язань (ПЗ), і величина 
результативного показника має дорівнювати одиниці:

Пк = (ДСМ + (ПА – Зн)) / ПЗ = 1.
4. Зона неплатоспроможності. Якщо при розра-

хунку показника критичної платоспроможності його 
величина менше одиниці, то це свідчить про нестачу 
середньомісячного доходу та величини «вільних» мо-
більних активів для покриття поточних зобов’язань, 
отже, підприємство переходить у розряд неплато-
спроможних. 

Запропонована нами методика оцінки плато-
спроможності господарюючого суб’єкта не передба-
чає подальшого поглибленого аналізу активів підпри-
ємства, тобто їх необоротної частини, хоча теоретич-
но це можливо.

Очевидно, що платоспроможністю підприєм-
ства можна управляти. При цьому необхідно врахо-
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вувати, що проблеми підтримки платоспроможності 
господарюючого суб’єкта пов’язані з рішенням цілої 
низки завдань оперативного та стратегічного управ-
ління діяльністю підприємства.

Додатковою ознакою задовільного або незадо-
вільного фінансового стану та умови для проведення 
аналітичних процедур виступає стан організації бух-
галтерського обліку на підприємстві. Досвід показує, 
що в підприємств, діяльність яких характеризується 
низькою якістю облікової роботи (неповним і не-
своєчасним відображенням господарських операцій; 
незабезпеченістю облікових даних документальним 
підтвердженням; недбалістю та заплутаністю обліку 
тощо), частіше виникають фінансові труднощі саме 
через відсутність адекватної інформації в осіб, які 
приймають управлінські рішення.

Оцінку можливості застосування даних бух-
галтерського обліку доцільно базувати на 
відповідності таким принципам:

 максимальна інформативність, несуперечли-
вість показників. Цей принцип означає, що 
показники, які включаються до системи, не по-
винні дублювати або виключати один одного;

 формування показників. До системи показни-
ків вважаємо доцільним включення як абсо-
лютних, так і відносних показників. Абсолют-
ні показники дозволяють оперативно вияви-
ти ті чи інші ознаки банкрутства, але оскільки 
вони не можуть бути порівняні в часі через 
значне коливання цін, для встановлення тен-
денцій зміни ризику банкрутства необхідно 
застосовувати відносні показники;

 можливість порівняння показників у часі та 
з нормативними значеннями, диференційо-
ваними за підгалузями промисловості. По-
рівняння значень показників з нормативними 
значеннями дозволяє констатувати наявність 
або відсутність ризику банкрутства, а аналіз 
ретроспективних рядів показників – поси-
лення або послаблення цього ризику.

Важливою проблемою в галузі діагностики ймо-
вірності припинення діяльності транспортно-логіс-
тичної компанії є відсутність нормативних значень 
більшості аналітичних показників. Усе це призводить 
до зниження достовірності результатів аналізу. У су-
часних умовах господарювання важко підібрати той 
чи інший показник або модель для визначення ймо-
вірності припинення діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ
Аналіз наукової літератури свідчить про необхід-

ність додаткової розробки питання методологічного й 
організаційного забезпечення оцінки адекватності за-
стосування принципу безперервності при підготовці 
фінансових звітів управлінським персоналом підпри-
ємства при проведенні аудиторських перевірок.

Дослідження даного питання дозволило роз-
крити основні елементи методологічного забезпе-
чення аналітичних процедур щодо визначення ризику 
порушення безперервності діяльності транспортно- 
логістичної компанії, а саме: визначення основних 
об’єктів, виокремлення критеріїв оцінки результатів 
виконання аналітичних завдань та підходи до оцін-
ки системи бухгалтерського обліку як інформаційної 
бази аудиторських доказів.                  
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