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АНОТАЦІЯ
Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретичних по-

ложень та розробці практичних рекомендацій щодо форму-
вання інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту без-
перервності діяльності підприємства. Проаналізовано склад 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Доведено, що аудит 
безперервності діяльності треба починати на етапі передауди-
ту. Зібрана інформація є базою для подальшого формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення на подальших ета-
пах аудиту. Надано порядок його формування у процесі аудиту 
фінансової звітності.

Ключові слова: безперервність діяльності, принцип, при-
пущення, аудит безперервності діяльності, інформаційно-ана-
літичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено обоснованию теоретических по-

ложений и разработке практических рекомендаций по форми-
рованию информационно-аналитического обеспечения аудита 
непрерывности деятельности предприятия. Проанализирован 
состав информационно-аналитического обеспечения. Доказа-
но, что аудит непрерывности деятельности следует начинать на 
этапе предаудита. Собранная информация является базой для 
дальнейшего формирования информационно-аналитического 
обеспечения на последующих этапах аудита. Представлен по-
рядок его формирования в ходе аудита финансовой отчетности.

Ключевые слова: непрерывность деятельности, принцип, 
предположение, аудит непрерывности деятельности, инфор-
мационно-аналитическое обеспечение.

АNNOTATION
The survey focused on the grounds of theoretical positions 

and development of practical recommendations about formation of 
information and analytical support in audit of going concern. Com-
ponents of information and analytical support was analyzed. It was 
proved that audit of going concern should begin during the previ-
ous audit. The collected information is the basis for the subsequent 
formation of information and analytical support on the next stages 
of the audit. The order of its formation during the audit of financial 
statements was provided.

Keywords: going concern, principle, assumption, audit of go-
ing concern, information and analytical support.

Постановка проблеми. Якісне проведення 
аудиту безперервності діяльності підприємства 
визначається насамперед належним інформа-
ційно-аналітичним забезпеченням аудитора. Ау-
диторський контроль ґрунтується не тільки на 
використанні інформації, він бере безпосередню 
участь у формуванні інформаційного забезпечен-
ня системи управління суб’єкта господарюван-

ня. Постійне зростання обсягів інформації по-
требує від аудитора певної її систематизації та 
класифікації, оскільки без такого підходу важко 
зібрати необхідні достатні та прийнятні аудитор-
ські докази щодо безперервності.

У науковій літературі достатньо широко 
розглядаються питання сутності та змісту без-
перервності діяльності, необхідності проведен-
ня оцінки дотримання припущення про безпе-
рервність у процесі аудиту фінансової звітності 
підприємства, аналізу та оцінки різноманітних 
факторів, що впливають на його діяльність. 
Водночас варто зазначити, що проблема забез-
печення аудитора необхідною інформацією та 
сучасними методичними розробками щодо безпе-
рервності залишається поза зоною дослідження. 
Аудитори-практики зосередилися на забезпечен-
ні контролю якості шляхом розробки внутріш-
ньофірмових стандартів на підставі вимог Між-
народних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (МСА), але недостатньо приділяють уваги 
питанню діагностики безперервності діяльності. 
Сьогодні немає чітких нормативно-методичних 
рекомендацій АПУ щодо здійснення аудиту без-
перервності діяльності. Їх самостійна розробка 
аудиторськими фірмами є справою досить тру-
домісткою та потребує глибокого осмислення 
здобутків теорії та практики. Виникає потреба 
у формуванні інформаційно-аналітичного забез-
печення аудиту безперервності діяльності, що 
зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання безперервності діяльності аналізувалися 
у працях західних авторів Р. Адамса, А. Арен-
са, Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженика, В.М. О’Рейлі, 
М.Б. Хірша, Р. Доджа, Дж.К. Лоббека, Дж. Ро-
бертсона тощо. Останніми десятиріччями вітчиз-
няними та російськими науковцями, такими як 
В. Астахов, І. Бєлоусова, С. Бичкова, Ю. Гера-
симова, А. Гізятова, І. Дмитренко, Н. Дорош, 
Р. Костирко, М. Кутер, О. Петрик, В. Палій, 
М. П’ятов, О. Редько, В. Рудницький, Я. Со- Б
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колов, В. Суйц, В. Фоменко, А. Шеремет, роз-
ширюється сутність і зміст поняття цієї катего-
рії, доводиться необхідність здійснення аудиту 
безперервності діяльності, особливо в умовах 
світової кризи. Ними наводяться різні підходи 
до визначення поняття цієї категорії. Частина 
науковців, такі як В. Астахов [1, с. 14], С. Бич-
кова та Д. Бадмаєва [2], А. Булатов [3, с. 37], 
Ю. Герасимова [4], М. Кутер [5, с. 183], В. Фо-
менко [6, с. 192], визначають безперервність як 
принцип; частина дослідників, такі як В. Єро-
феєва, В. Піскунов та Т. Бітюкова [7], І. Дми-
тренко та І. Бєлоусова [8, с. 34], М. Пятов [9], 
О. Ковальова [10], В. Палій [11, с. 21], В. Тере-
хова [12, с. 277] – як припущення. Автори вва-
жають, що у контексті безперервності діяльнос-
ті у бухгалтерському обліку та аудиті підходи 
«принцип» та «припущення» не суперечать, а 
доповнюють один одного. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на цінність результа-
тів досліджень науковців, багато питань аудиту 
безперервності залишаються дискусійними та 
потребують подальшого розвитку, у тому числі 
питання вивчення порядку збору, обробки, аналі-
зу інформації, необхідної для формування думки 
незалежного аудитора щодо безперервності діяль-
ності в аудиті фінансової звітності підприємства.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоре-
тичних положень та розробці практичних ре-
комендацій з формування інформаційно-ана-
літичного забезпечення аудиту безперервності 
діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розробці порядку проведення аудиту фінансової 
звітності, у тому числі й аудиту безперервнос-
ті діяльності, передує вирішення питань щодо 
його інформаційно-аналітичного забезпечення, 
формування якого повинно відповідати вимо-
гам законодавства України з питань обліку та 
аудиту, вимогам МСА, методичної і норматив-
ної документації з питань подання фінансової 
звітності, що розроблені Міністерством фінансів 
України, вимогам внутрішньофірмових стан-
дартів, інструкцій та методичного забезпечення 
аудиторської фірми.

Відповідно до МСА 500 «Аудиторські дока-
зи» аудитор формує професійне судження щодо 
достовірності фінансової звітності на підста-
ві аудиторських доказів, отриманих у процесі 
аудиту, під якими розуміється інформація, що 
використовується аудитором під час формулю-
вання висновків, на яких ґрунтується аудитор-
ська думка [13, с. 408]. Відповідно до Закону 
України «Про інформацію» інформація визна-
чається як будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних носі-
ях або відображені в електронному вигляді 
[14]. Об’єктом дослідження аудитора є тільки 
та інформація, що містить дані економічного 
характеру, тобто економічна інформація, яка і 
є основою забезпечення процесу аудиту. У Ве-
ликому тлумачному словнику сучасної україн-

ської мови наводиться визначення інформацій-
ного забезпечення як забезпечення необхідною 
інформацією [15, с. 706]. Варто зазначити, що 
слово «забезпечення» свідчить про достатність, 
але достатність для різних умов і у просторі та 
часі має своє наповнення. 

Для словосполучення «інформаційне забез-
печення» найбільше підходить розуміння забез-
печення як постачання чогось у достатній кіль-
кості та задоволення когось у якихось потребах. 
У нашому дослідженні – потребах в інформації 
для здійснення аудиторської оцінки безперерв-
ності діяльності. 

Автори вважають, що розпочинати аудит з 
метою підтвердження достовірності і повноти 
фінансової звітності підприємства без попере-
днього отримання достатньої впевненості в тому, 
що підприємство буде продовжувати свою діяль-
ність у найближчому майбутньому (як мінімум 
12 місяців з дати балансу) є нелогічним. Тому й 
аудит безперервності діяльності повинен почина-
тися в момент одержання замови клієнта на про-
ведення аудиту фінансової звітності через озна-
йомлення з його бізнесом та шляхом проведення 
аналітичних процедур, для чого збирається та 
використовується цілий масив інформації.

О.Ю. Якімова визначає, що інформаційне за-
безпечення являє собою сукупність бази даних і 
системи управління базою даних, системи вхід-
ної і вихідної інформації, а також уніфіковану 
систему документації. Інформаційне забезпе-
чення містить у собі всю економічну інформа-
цію підприємства, способи її подання, збері-
гання, перетворення та організується на основі 
технічного та програмного забезпечення [16].

Для потреб аудиту інформаційне забезпечен-
ня можливо розподілити на: 

– законодавчо-нормативну інформацію (за-
кони, накази, постанови, інструкції, положен-
ня, стандарти, нормативна документація, що 
затверджена підприємством); 

– планово-аналітичну інформацію (бізнес-
плани, плани соціального та економічного роз-
витку, аналітичні записки); 

– організаційно-методичну інформацію (уста-
новчі документи, свідоцтва про держреєстрацію 
і реєстрацію у податкових органах, органах ста-
тистики, Пенсійному фонді, ліцензії, патенти, 
договори на банківське обслуговування та ін.); 

– організаційну інформацію облікового про-
цесу (документація з організації контрольного 
та облікового процесу – організаційна структу-
ра, посадові інструкції, графік документообігу, 
наказ про облікову політику та ін.); 

– фактографічну інформацію (формується з 
облікової інформації – дані бухгалтерського, 
податкового, управлінського, статистичного об-
ліку; звітної інформації – фінансової, податко-
вої, статистичної звітності); 

– іншу інформацію (акти ревізій, перевірок, 
публічна інформація, матеріали попередніх ау-
диторських перевірок, бесіди з управлінським 
персоналом тощо).
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У процесі аудиту існує необхідність опрацю-
вання накопиченої та систематизованої інформа-
ції, яка є основою формування судження аудито-
ра щодо достовірності фінансової звітності. Тому, 
як вважає Р.В. Калиничева, виникає необхідність 
у використанні терміна «інформаційно-аналітич-
не забезпечення процесу аудиту» [17].

На думку авторів, інформаційно-аналітичне 
забезпечення являє собою процес, результатом 
якого є отримання нового знання про об’єкт до-
слідження; його використання дає змогу підви-
щити рівень обґрунтованості висновків і, відпо-
відно, управлінських рішень.

Забезпечення аудиту безперервності інфор-
мацією, що необхідна для його ефективного 
виконання, розподіляється на взаємопов’язані 
складники: обліковий, аналітичний та законо-
давчо-нормативний. Обліковий складник базу-
ється на даних бухгалтерського, оперативного, 
статистичного обліку і звітності та є результа-
том пошуку, відбору, передачі, накопичення, 
класифікації, збереження даних. Аналітичний 
складник – це сукупність методів обробки да-
них, які ведуть до одержання потрібних знань 
про об’єкти, що досліджуються. Наповнення за-
конодавчо-нормативного складика залежить від 
сформованого нормативного забезпечення ауди-
торської фірми, змін законодавчої бази країни 
та галузевих особливостей діяльності підприєм-
ства-клієнта. Склад інформаційно-аналітичного 
забезпечення аудиту безперервності діяльності 
надано на рис. 1.

У формуванні інформаційно-аналітичного 
забезпечення аудиту безперервності діяльності 
необхідно дотримуватися принципів системнос-
ті, комплексності, науковості, достовірності, 

доцільності, ефективності, пріоритетності, про-
зорості та цільового спрямування [18, с. 536].

Аудитор, починаючи перевірку, повинен бути 
забезпечений законодавчо-нормативною базою, 
яка є частиною інформаційно-аналітичного за-
безпечення, що формується у процесі аудиту фі-
нансової звітності суб’єкта господарювання. У її 
складі можна виокремити дві частини.

Перша частина формується аудиторською фір-
мою відповідно до вимог МСА ще до прийняття 
завдання, тобто на етапі передаудиту. Це норма-
тиви діяльності аудиторів – внутрішньофірмові 
стандарти аудиту, посадові інструкції та мето-
дичне забезпечення із проведення аудиту, що 
розроблені фірмою та базуються на положеннях 
кодексів і законів України, МСА, Кодексу етики 
міжнародної федерації бухгалтерів, Національ-
них стандартів бухгалтерського обліку та нор-
мативних документів із бухгалтерського обліку; 
накази по аудиторській фірмі (про прийняття за-
вдання з аудиту до виконання, про формування 
аудиторської групи, про призначення керівника 
аудиторської перевірки, про призначення ви-
конавця внутрішнього контролю якості). Влас-
на законодавчо-нормативна база, що створена 
аудиторською фірмою та є константою для усіх 
перевірок, стає основою для початку робіт за до-
говором та постійно доповнюється інформацією 
щодо підприємства-клієнта.

Друга частина – інформація, яка стосується 
суб’єкта господарювання та формується протя-
гом усього процесу аудиту фінансової звітності. 
Для різних перевірок вона буде різною. Її напо-
внення залежить від виду діяльності суб’єкта 
господарювання, особливостей організації та 
форми ведення бухгалтерського обліку, засто-

Рис. 1. Склад інформаційно-аналітичного забезпечення  
аудиту безперервності діяльності

Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиту безперервності діяльності

Облікова інформація
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інформація

Аналітична інформація
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Законодавчо-нормативна інформація
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сованої концептуальної основи фінансової звіт-
ності та ін.

Формування облікової та аналітичної скла-
дових частин інформаційно-аналітичного забез-
печення аудиту безперервності діяльності та-
кож починається на етапі передаудиту. 

Аудитори збирають необхідну інформацію 
щодо можливості продовження діяльності під-
приємства у найближчому майбутньому, здій-
снюють експрес-аналіз показників фінансової 
звітності, роблять запит управлінському персо-
налу щодо власної оцінки припущення безпе-
рервності діяльності.

На етапі планування продовжується форму-
вання інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня аудиту безперервності шляхом розроблення 
програми аудиту безперервності діяльності, яка 
узгоджується з управлінським персоналом під-
приємства, де визначаються аудиторські проце-
дури для отримання достатніх та прийнятних 
аудиторських доказів, визначаються моделі 
прогнозування діагностики безперервності, що 
будуть використовуватися в аудиті.

На етапі перевірки по суті інформаційно-
аналітична база оцінки припущення про безпе-
рервність діяльності доповнюється результата-
ми фундаментальної діагностики.

На заключному етапі аудиту, отримавши 
аудиторські докази на підставі сформованого 
інформаційно-аналітичного забезпечення, ауди-
тор повинен дійти висновку, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які мо-
жуть поставити під значний сумнів здатність 
підприємства безперервно продовжувати свою 
діяльність [13, с. 586].

Таким чином, масив інформації, який зібра-
ний на етапі передаудиту, є підставою для по-
дальшого формування інформаційно-аналітич-
ного забезпечення на інших етапах аудиту та 
постійно доповнюється у процесі роботи. 

У процесі аудиту аудитор продукує нову ін-
формацію щодо об’єктивності та достовірності 
фінансової звітності, у тому числі дотримання 
управлінським персоналом підприємства при-
пущення про безперервність діяльності. 

У результаті здійснення аудиторських про-
цедур на всіх етапах аудиту фінансової звітнос-
ті формується інформаційно-аналітичне забез-
печення аудиту безперервності діяльності, що 
схематично подано на рис. 2.

Формування інформаційно-аналітичного за-
безпечення аудиту безперервності можливо роз-
глядати як процес створення оптимальних умов 
для задоволення інформаційних потреб аудито-
рів для висловлення ними думки щодо продо-
вження діяльності підприємства у майбутньому.

Висновки. Таким чином, отримані результа-
ти дослідження дали можливість обґрунтувати 
необхідність формування інформаційно-аналі-
тичного забезпечення аудиту безперервності 
діяльності у процесі всіх етапів аудиторської 
перевірки фінансової звітності підприємства. 
У результаті цього процесу здійснюється ціле-
спрямований відбір відповідних інформацій-
них показників, необхідних для підготовки, 
планування, виконання процедур по суті, уза-
гальнення отриманих результатів аудиторської 
оцінки дотримання управлінським персоналом 
припущення про безперервність. Сформувавши 
інформаційно-аналітичне забезпечення, ауди-

Рис. 2. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення  
аудиту безперервності діяльності

Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиту безперервності діяльності
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тори отримують достатні та прийнятні ауди-
торські докази для висловлення думки неза-
лежного аудитора.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособ. / 

В.П. Астахов. – изд. 9-е. – Москва – Ростов-на-Дону: Изда-
тельский центр Март, 2005. – 576 с. 

2. Бычкова С.М. Бухгалтерский финансовый учет. / 
С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева. – М.: изд-во Эксмо, 2008. – 
528 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.libros.
am/book/read/id/296571/slug/ bukhgalterskijj-finansovyjj-uchet

3. Булатов А.С. Экономика. / Под ред. А.С. Булатова. –  
3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2002. – 896 с. 

4. Герасимова Ю.В. Про принцип безперервності діяльності 
організацій // Міжнародний журнал прикладних і фунда-
ментальних досліджень. – 2009. – № 6 – С. 53–55. [Елек-
тронний ресурс] – Режим доступу: www.rae.ru/upfs/ ?section 
=show_article&article_id=249

5. Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета: 
учеб. пособие / М.И. Кутер. – М.: Финансы и статистика, 
Экспертное бюро, 2000. – 544 с. 

6. Фоменко В.О. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів 
на безперервну діяльність підприємства / В.О. Фоменко 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zgia.
zp.ua/gazeta/evzdia_1_191.pdf

7. Ерофеева В.А. Аудит. Конспект лекций / В.А. Ерофеева, 
В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. [Електронний ресурс] – Ре-
жим доступу http://www.be5. biz/ekonomika/aeva/05.htm#7

8. Дмитренко І.М. Аудит: діагностика безперервності діяль-
ності підприємств: [монографія] / І.М. Дмитренко, І.М. Бє-
лоусова. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Ба-
рановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 320 с. 

9. Пятов М.Л. Допущение непрерывности деятельности в 
практике бухгалтерского учета / М. Л. Пятов // Бухгалтер-

ский учет. – 1999. – № 9. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://www.lawmix.ru/bux/154869

10. Ковалева О.В. Бухгалтерский учет и аудит бухгалтерской 
отчетности коммерческих предприятий: Учеб. пособ. / 
О.В. Ковалева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 512 с. 

11. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансо-
вой отчетности. Учебник. / В.Ф. Палий. – М.: ИНФРА-М, 
2007. – 512 с. 

12. Терехова В.А. Международные и национальные стандарты 
бухгалтерского учета и отчетности / В А. Терехова. – С-Пб.: 
Питер, 2003. – 272 с. 

13. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року. 
Частина І / Пер. з англ. – Київ, Міжнародна федерація бухгал-
терів, Аудиторська палата України, 2015. – 1018 с. 

14. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р.  
№ 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2657-12]. 

15. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з 
дод. і доповн.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: 
ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 

16. Якимова О.Ю. Формирование структуры информацион-
ного обеспечения аграрного предприятия / О.Ю. Якимова 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sisupr.mrsu.
ru/2009-1/pdf/18_yikimova.pdf – С. 1–9].

17. Калиничева Р.В. Направления развития методологии ау-
дита / Р.В. Калиничева // Аудит и финансовый анализ. – 
2009. – № 2. – С. 179–184. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.auditfin.com/fin/2009/2/ Kalinicheva%20
R/ Kalinicheva%20R%20.pdf 

18. Яремко А.О. Полівекторність інформаційно аналітичного 
забезпечення фінансового менеджменту торговельних під-
приємств / А.О. Яремко «Економічні науки». – Серія «Об-
лік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2012. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://oia.lntu.edu.ua/files/ 
Vipusk_9_33_Ch_3_2012.pdf


