
307

УДК 657.1
Давидов Г. М.,
д.е.н., професор,
Шалімова Н. С.,
д.е.н., доцент,
Кіровоградський національний технічний університет

ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА
СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ

Сучасний стан соціально-економічного розвитку став переду-
мовою виникнення нових ідей і концепцій в аудиті, важливою
складовою яких є визнання тристоронніх відносин як обов’язко-
вого елементу завдань з надання впевненості в цілому та аудиту,
зокрема. Тристоронні відносини — це відносини між суб’єктом
(фахівцем-практиком) і об’єктами (відповідальною стороною та
користувачами) аудиторської діяльності з приводу її результатів.

Термін «фахівець-практик» відповідно Міжнародних стандар-
тів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості
та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів вжи-
вається в широкому розумінні, оскільки об’єднує три терміни:
аудитор, незалежний аудитор фінансової звітності суб’єкта гос-
подарювання, фахівець-практик, якій не є незалежним аудитором
фінансової звітності суб’єкта господарювання. Термін «аудитор»
використовується відповідно до документів, затверджених Радою
з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, коли
описується аудит, огляд, інше надання впевненості і супутні по-
слуги, що можуть виконуватися фахівцем-практиком. Таке поси-
лання не означає, що особа, яка виконує огляд, інше надання впе-
вненості або супутні послуги, має бути аудитором фінансової
звітності суб’єкта господарювання. Крім того, слід враховувати,
що цей термін вживається також і у Законі України «Про ауди-
торську діяльність» від 22 квітня 1993 року №3126-ХІІ (у редак-
ції Закону України від 14 вересня 2006 року №140-V) (із змінами
та доповненнями), в якому тлумачиться як фізична особа, яка має
сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття
аудиторською діяльністю на території України. Термін «незалеж-
ний аудитор фінансової звітності суб’єкта господарювання» вжи-
вається в контексті аудиту фінансової звітності. Термін «фахі-
вець-практик, якій не є незалежним аудитором фінансової звітно-
сті суб’єкта господарювання» використовується в такому
розумінні. Кодекс Етики професійних бухгалтерів визначає про-
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фесійного бухгалтера як особу, яка є членом організації — феде-
рації бухгалтерів, професійного бухгалтера-практика як профе-
сійного бухгалтера незалежно від функціональної класифікації
(наприклад, аудит, оподаткування, чи консалтинг), який працює у
фірмі, що надає професійні послуги. Цей термін також вживають
для позначення фірми професійних бухгалтерів-практиків.

Відповідальна сторона — це особа (особи), яка надає аудитору
письмові твердження з оцінкою або вимірюванням (стосовно від-
повідних критеріїв) предмету, який можна (чи не можна) подати
користувачам як твердження, і відзначається такими характерис-
тиками, які зумовлені специфікою відповідальності: при вико-
нанні завдання з надання безпосереднього висновку є відповідаль-
ною за предмет завдання; при виконанні завдання з підтверджен-
ня є відповідальною за інформацію з предмета (підтвердження)
та може бути відповідальною за предмет, та може бути стороною,
що наймає аудитора; при виконанні завдання з надання впевне-
ності формує інформаційні масиви про предмет в межах визначе-
ної облікової політики.

Користувачами є особа, особи або клас осіб, для яких практик
готує звіт з завдання з надання впевненості, або звіт, в якому
упевненість не висловлюється (при виконанні завдань з аудиту —
аудиторський звіт). Можна запропонувати такі ознаки класифіка-
ції користувачів результатами роботи аудиторів, виділені залежно
від виду взаємозв’язків у системі тристоронніх відносин «ауди-
тор — відповідальна сторона − користувач», які дають змогу в
подальшому чітко окреслити можливості наявності повноважень
вимагати певну інформацію або можливості користуватися пев-
ною інформацією.

Виходячи зі ступеня зв’язків елементів середовища, до якого
входить конкретний користувач, із підприємством, можна виді-
лити зовнішніх користувачів (або користувачів із зовнішнього
середовища), які, в свою чергу, включатимуть користувачів мак-
росередовища (із макрооточення) та користувачів із безпосеред-
нього оточення (із мікрооточення), а також внутрішніх користу-
вачів, тобто користувачів із внутрішнього середовища.

Залежно від наявності формального договору з аудитором
можна виділити особу, яка наймає аудитора (замовника), яка, в
свою чергу, може бути, а може й не бути відповідальною сторо-
ною, та інших користувачів. Залежно від можливості ідентифіка-
ції користувачів виділяють користувачів, які можуть бути зазда-
легідь ідентифіковані аудитором, і користувачів, які не можуть
бути ідентифіковані, наприклад у тому разі, якщо до аудиторсь-
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кого звіту буде мати доступ необмежене коло осіб (так звані треті
особи), як це відбувається при проведенні обов’язкового аудиту.

Залежно від наявності відповідальності стосовно предмета пе-
ревірки — фінансової звітності виділяють користувачів, які є
відповідальними особами, та користувачів, які не є такими. При
цьому потрібно враховувати, що відповідальна сторона і визна-
чені користувачі можуть бути як з різних суб’єктів господарю-
вання, так і з того самого суб’єкта господарювання.

Залежно від можливостей задоволення інформаційних потреб
виділяють користувачів, для яких фінансова звітність і думка ау-
дитора про її достовірність є практично єдиним джерелом інфор-
мації про діяльність певного підприємства, та користувачів, для
яких ця інформація є лише однією зі складових загального обсягу
інформації про підприємство, яку вони можуть отримувати, ви-
користовуючи власні повноваження та можливості.

Залежно від напрямів використання отриманої інформації мо-
жна виділити користувачів, яким думка аудитора потрібна для
задоволення власних інформаційних потреб, і користувачів, які
завдяки власним повноваженням вимагають її подання для забез-
печення власних інформаційних потреб і потреб інших груп ко-
ристувачів.

Залежно від можливості впливу на аудиторську діяльність ко-
ристувачів можна представити двома групами: ті, які мають від-
повідні владні повноваження та застосовують певні заходи впли-
ву, і ті, які не наділені такими важелями впливу. Відповідно
залежно від наявності бажання впливати на аудиторську діяль-
ність можна виділити активних користувачів, які застосовують
заходи впливу, і пасивних, які не бажають їх застосовувати.

Взаємозв’язок цих класифікаційних ознак з метою характерис-
тики користувачів результатами аудиторської роботи можна пода-
ти так. Користувачам із зовнішнього середовища притаманні до-
сить різнорідні характеристики: вони не можуть бути відповідаль-
ною стороною, оскільки не належать до складу суб’єкта господа-
рювання, який підлягає аудиту; вони можуть бути стороною, яка
наймає аудитора, в такому разі їх самих та їхні інформаційні по-
треби легко ідентифікувати, а можуть і не бути стороною, яка на-
ймає аудитора, при цьому можливість ідентифікації їх самих та їх-
ніх інформаційних потреб залежить від конкретних обставин та
умов завдання; у складі таких користувачів є як користувачі, які
використовують отриману інформацію для своїх потреб (потен-
ційні інвестори), так і користувачі, які, використовуючи свої влад-
ні повноваження, забезпечують інформаційні потреби інших груп
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користувачів (органи державного управління); серед них є такі, які
мають відповідні важелі впливу, щоб довести свої потреби до ауди-
торів, проте значна кількість таких, які не мають відповідних важе-
лів, а тому їх інтереси мають захищати інші впливові користувачі.
Користувачам із внутрішнього середовища, тобто тим, які входять
до структури суб’єкта аудиту, притаманні такі характеристики: вони
можуть бути, а можуть і не бути суб’єктом, який наймає аудитора,
що визначається складністю структури управління самого суб’єкта;
вони можуть бути як відповідальною стороною, так і просто корис-
тувачем, що також визначається складністю структури управління
самого суб’єкта; у будь-якому разі їх легко ідентифікувати та ви-
значити інформаційні потреби; таким користувачам зазвичай легко
довести до відома аудитора свої потреби та вимоги.

УДК 657
Дрозд И. К.,
д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономического анализа,
Одесский национальный экономический университет

МЕТАМОРФОЗЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

«Сема, верни награбленное в мозолистые руки пролетариата,
тебе же с них еще кушать, сам подумай»

Из сериала «Ликвидация»

Актуальность темы. Как функция управления во все времена
финансовый контроль играет определяющую роль при выявлении
нарушений в финансовой сфере, тем более таких масштабных хи-
щений государственных средств и имущества, с которыми столк-
нулась страна в последнее время. Особенное значение в этой связи
имеет работа специализированных, занимающихся исключительно
контрольной функцией, органов контроля. Счетная палата Украи-
ны, орган внешнего финансового контроля и Государственная фи-
нансовая инспекция, орган внутреннего финансового государст-
венного контроля помимо остальных контролирующих субъектов,
несут основную нагрузку в вопросах восстановления социальной
справедливости в части законного и эффективного использования
государственных средств и имущества.

Постановка проблемы. Проблема заключается не только в
том, чтобы определить, каким образом система, показавшая свою




