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Контрольні питання:
-надати загальне визначення поняттю ризик;
-визначити основні види ризиків, назвати та охарактеризувати їх;
-надати коротку характеристику поняттю та основним видаи аудиторського
ризику.
-визначити складові моделі оцінки аудиторського ризику та її розрахунок;
-охарактеризувати види аудиторських ризиків4
-назвати основні критерії, які необхідні для оцінки кожного виду аудиторського
ризику;
-сформувати кінцеву модель розрахунку аудиторського ризику.
Матеріал лекції
2.1. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику.
Під ризиком взагалі слід розуміти можливу небезпеку втрат, зумовлених
специфікою тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства.
Як економічна категорія ризик є подією, яка може відбутися або не відбутися. У
разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний
(програш, втрати), нульовий та позитивний (виграш, прибуток).
Ризиком можна управляти, тобто використовувати різноманітні методи, які
дозволяють повною мірою прогнозувати ризикову подію та вживати заходи щодо

зниження ризику. Ефективність організації управління ризиком у багатьох випадках
визначається класифікацією ризику. Під класифікацією ризику слід розуміти
розподіл ризику на конкретні групи за визначеними ознаками.
Кожен вид ризику має бути детально проаналізований, змодельо ваний,
розкладений на елементи, що дозволить певною мірою послабити невизначеність
ситуації.
Ризики, як правило, поділяють на два типи: динамічний ризик та статистичний.
Динамічний ризик – це ризик непередбачуваних (недетерміно- ваиих) змін
вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи
непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і
сприяти одержанню додаткових доходів.
Статистичний ризик – це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення
збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик
може призвести лише до збитків.
Незалежний аудит є невід'ємною частиною фінансових інститутів ринкової
економіки. Тому аудиторський ризик необхідно розглядати як складову частину
системи фінансово-економічних ризиків. Значною мірою загальний аудиторський
ризик формується під впливом тих самих чинників, що й інші загальноекономічні
ризики. Наведену схему системи ризиків необхідно доповнити третьою групою
ризиків – аналітичними ризиками. До цієї групи належать аудиторський ризик,
ризик юридичних послуг тощо.
Аудиторський ризик – ризик того, що аудитор висловить невідповідну
аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію.
Правовий ризик – ризик, що включає помилки у ліцензіях, недотримання
патентного права, невиконання договорів, виникнення судових процесів із
зовнішніми партнерами, виникнення внутрішніх судових процесів, надзвичайних
обставин.
Комерційні ризики:
-незадовільне виконання контрагентом умов договору;
-протидія конкурентів;

-циклічні зміни в економіці, зменшення попиту на товари;
-зміна біржових котирувань та цін на сировинні товари;
-ризик неплатежу за наданий товар;
-ризик неоптимального розподілу фінансових ресурсів при плануванні
виробництва товарів;
-ризик великих інвестицій у крупномасштабний проект;
-ризик незадоволення робітників підприємства та ризик страйку;
-помилки керівників тощо.
Існує ще декілька підходів до класифікації ризиків. Наприклад, Г.А. Бурєніна
виділяє такі види ризиків:
1) ризики зовнішнього ділового середовища (політичні, економічні, виробничі,
екологічні тощо);
2) ризики ближнього оточуючого середовища (виробничі, науково-технічні,
соціально-економічні).
Грачова М. В. всі види ризиків розділяє на зовнішні непередбачені ризики
(макроекономічні, екологічні, соціально-небезпечні), зовнішні передбачені ризики
(ринковий ризик, операційні ризики), внутрішньо- проектні (ризик зриву плану,
ризик надмірного витрачання коштів), технічні, правові. МСА 320 «Суттєвість в
аудиті» встановлює положення та надає рекомендації щодо поняття суттєвості та її
взаємозв'язків з аудиторським ризиком. У «Концептуальній основі фінансової
звітності» поняття «суттєвість» визначається так: «інформація є суттєвою, якщо її
пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення
користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від
величини суми статті або значущості помилки, допущеної за певних обставин у
зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням».
Аудитор повинен оцінювати суттєвість:
1) визначаючи характер, розрахунок часу та обсягу аудиторських процедур;
2) оцінюючи наслідки викривлень.
Плануючи аудиторську перевірку, аудитор розглядає питання про те, що могло
б спричинити суттєве викривлення фінансових звітів. Це дає аудиторові змогу

відібрати аудиторські процедури, які, як передбачається, у сукупності зменшать
аудиторський ризик до прийнятно низького рівня. Між суттєвістю й аудиторським
ризиком є зворотній зв'язок, тобто, чим вищий рівень суттєвості, тим нижчий
аудиторський ризик, і навпаки. Аудитор враховує зворотній зв'язок між суттєвістю й
аудиторським ризиком при визначенні характеру, розрахунку часу та обсягу
аудиторських процедур.
2.2. Характеристика аудиторського ризику
Ризик проведення аудиторської перевірки є ризиком аудитора, пов'язаним з
підготовкою неправильного висновку за фінансовими документами. Деякі автори
розглядають загальний аудиторський ризик як сукупність двох видів ризику: ризику
від наявних фальсифікованих фінансових документів і ризику того, що аудитор не
зможе їх виявити. Перший вид ризику не підлягає контролю з боку аудитора.
Аудитор оцінює ризик, який має відношення до підприємства, проте не може ніяк
його змінити. Другий вид ризику має назву ризику невиявлених викривлень. Він
може контролюватися аудитором шляхом вибору і проведення відповідних
аудиторських процедур, спрямованих на формування конкретних висновків за
діловими операціями і бухгалтерськими балансами. Ризик наявності викривлень у
фінансових документах має два аспекти: внутрішній ризик і ризик у разі
контрольної перевірки.
Аудиторський ризик можна класифікувати за такими ознаками:
1) контроль з боку аудитора;
2) час виникнення ризику;
3) ступінь ризикованості;
4) ставлення до підприємства, що перевіряється;
5) ставлення до аудиторського підприємства.
Контроль з боку аудитора. За цією ознакою ризик поділяється на такий, що
контролюється, і такий, що не контролюється аудитором. Властивий ризик і
контрольний ризик не підлягає перевірці з боку аудитора. Аудитор може лише
оцінити його, але не може ніяк його змінити.

Ризик невиявлення помилок може контролюватися аудитором шляхом вибору і
проведення відповідних процедур. Але якщо аудитор працює з підприємством, що
перевіряється тривалий час (5-6 років), то він спроможний частково контролювати
власний ризик і ризик контролю підприємства-клієнта. Це досягається постійними
консультаціями щодо напрямків подальшого розвитку підприємства-клієнта.
За часом виникнення аудиторський ризик можна класифікувати як такий, що
виник до початку аудиторської перевірки (ризик властивий та ризик контролю), і
такий, що виник під час її проведення (ризик невиявлення).
За ступенем ризикованості не існує підприємств, які б мали однаковий ступінь
ризику під час проведення аудиторської перевірки. На кожному підприємстві рівень
ризику завжди буде різним. Його можна класифікувати як високий, середній,
низький. Проте така класифікація є дуже узагальненою і може бути значно
розширена.
Стосовно підприємства, що перевіряється, ризик може бути внутрішнім, тобто
таким, що виникає на підприємстві, та зовнішнім. До внутрішнього належить ризик
контролю та властивий ризик, до зовнішнього – ризик невиявлення викривлень
Стосовно аудиторського підприємства ризик класифікується як протилежний за
попередньою ознакою. Для аудиторського підприємства властивим ризиком буде
ризик невиявлення викривлень, а зовнішнім – ризик властивий та ризик контролю.
Згідно з МСА 400 «Оцінка ризику та внутрішній контроль» аудиторський ризик
поділяється на три види: властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення.
«Властивий ризик» –це ризик викривлення залишку на рахунку, який може бути
суттєвим, окремо або разом з викривленням залишків на інших рахунках, якщо
припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю.
«Ризик контролю» – це ризик викривлення залишку на рахунку (або класу
операцій), який міг би виникнути і який міг би бути суттєвими окремо або разом із
викривленням залишків на інших рахунках і йому не можна буде своєчасно
запобігти за допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.
«Ризик невиявлення» – це ризик того, що аудиторські процедури по суті не
виявлять викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути

суттєвими, окремо або разом з викривленням залишків на інших рахунках.
У процесі аудиторської перевірки фінансових звітів аудитора цікавить лише та
політика й ті процедури в системах бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю, які стосуються тверджень у фінансових звітах.
Розуміння відповідності аспектів систем бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю (поряд з оцінкою властивого ризику й ризику контролю та іншими
думками) дає аудиторові змогу:
1) визначити типи можливих суттєвих викривлень, які могли б з'явитися у
фінансових звітах;
2) урахувати фактори, які впливають на ризик суттєвих викривлень;
3) розробити відповідні аудиторські процедури.
Оцінюючи властивий ризик і ризик контролю, аудитор повинен розглянути,
яким чином фінансові звіти могли б бути суттєво викривлені внаслідок шахрайства,
аудитор має розглянути, чи наявні фактори ризику шахрайства, які свідчать про
можливість

неправдивої

фінансової

звітності,

або

фактори

незаконного

привласнення активів.
Розробляючи аудиторський підхід, аудитор бере до уваги попередню оцінку
ризику контролю (в поєднанні з оцінкою властивого ризику), щоб визначити
відповідний ризик невиявлення, який може бути прийнятним для тверджень у
фінансових звітах, та щоб визначити характер, час і обсяг процедур по суті.
Коли аудитор стикається з обставинами, що можуть свідчити про суттєве
викривлення у фінансових звітах унаслідок шахрайства або помилок, він повинен
здійснити процедури, щоб визначити, чи містять фінансові звіти такі викривлення.
Якщо аудитор виявляє викривлення, йому слід розглянути, чи може таке
викривлення свідчити про шахрайство, і якщо така підозра є, аудиторові слід
розглянути інші аспекти аудиту, зокрема достовірність наданої управлінським
персоналом інформації. Аудиторові слід задокументувати визначені фактори ризику
шахрайства, виявлені під час аудиторського оцінювання, та документально
оформити відповідь стосовно будь-яких таких факторів.

Розробляючи загальний план аудиторської перевірки, аудитор повинен оцінити
властивий ризик на рівні фінансового звіту. Розробляючи програму аудиторської
перевірки, аудитор повинен установити зв'язок такої оцінки з суттєвими залишками
на рахунках і класами операцій на рівні тверджень або припустити високий рівень
властивого ризику щодо твердження.
До завершення аудиторської перевірки, керуючись результатами процедур по
суті та іншими отриманими аудиторськими доказами, аудитор повинен розглянути
підтвердження оцінки ризику контролю.
2.3. Методи оцінювання аудиторського ризику.
Дуже важливим питанням є методика визначення розміру аудиторського
ризику. Існують найзагальніші моделі розрахунку аудиторського ризику.
Українські і російські фахівці розраховують аудиторський ризик за такою
факторною моделлю:
АР = BP * РК * РН,
де АР – загальний аудиторський ризик;
BP – властивий ризик;
РН – ризик невиявлення;
РК – ризик системи контролю.
Аудиторський ризик виявляється у зв'язку з тим, що дії аудитора відносно
перевірки звітності суб'єктивні. Чим нижчий рівень бажаного ризику для аудитора,
тим більше він повинен бути впевненим у тому, що звітність не містить
матеріальних помилок і пропусків. Нульовий ризик означає впевненість у
достовірності інформації. На практиці аудитор не може бути повністю впевненим у
достовірності звітності, тому аудиторський ризик завжди знаходиться між 0 і 1 (або
0 та 100 %). При цьому важливо вказати на такі важливі моменти:
-аудитор не може повністю довіряти системі обліку і внутрішнього контролю
підприємства;
-аудитор не може дозволити собі встановлювати високий рівень невиявлення
помилок (наприклад, понад 50%) при високих ризиках системи обліку і
внутрішнього контролю. У цьому випадку загальний аудиторський ризик буде

також дуже високим, чого допускати не можна, оскільки перевірка вважатиметься
такою, що проведена не належним чином;
аудиторська перевірка буде вважатись незадовільною, якщо аудитор встановить
низький ризик виявлення за повної недовіри до систем обліку і внутрішнього
контролю підприємства. Наведену загальну модель аудиторського ризику можна
розкласти на складові:
1) властивий ризик (АР), що виникає в результаті діяльності підприємства;
2) ризик контролю (РК), що складається з ризику системи контролю та ризику
організації бухгалтерського обліку
3) ризик невиявлення (РН) – значні помилки залишаться не виявленими при
проведенні аудиту внаслідок недостатнього аналітичного огляду та тестового
контролю.
Оцінка ризику – це процес прийняття рішення виходячи з можливостей
викривлень у фінансових документах. Такий ризик має дві сторони — властивий
ризик і ризик при здійсненні контролю. Аудитор оцінює їх у контексті обставин, що
склалися.
Підставою для оцінки аудитором рівня внутрішнього ризику і ризику при
здійсненні контролю є інформація про клієнта та його бізнес. Значна частина такої
інформації має загальний характер і залежить від особливостей діяльності
підприємства, галузі промисловості, в якій воно працює, законодавчих та
нормативних
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які

стосуються

галузі

промисловості,

а

також

особливостей фінансової діяльності підприємства і зв'язку між даними фінансового і
оперативного характеру. Аудитор повинен також розуміти структуру контролю на
підприємстві, що необхідно для правильної оцінки ризику при проведенні контролю
і складанні плану проведення перевірки.
2.4. Складові оцінки аудиторського ризику.
Оцінювання властивого ризику. Властивий ризик виникає за умов, не
пов'язаних з особливостями контролю на підприємстві. Умови для нього існують на
макроекономічному рівні і певний вплив здійснюють зовнішні чинники, наприклад,
зміни обставин, пов'язаних з веденням бізнесу, урядових рішень та інших чинників

економічного характеру. Такий вид ризику характерний для різноманітних
господарських операцій підприємства. При плануванні перевірки аудитор розглядає
обидва види ризику. Інформація про умови властивого ризику надходить в
основному із зовнішніх джерел. Властивий ризик, звичайно, не є причиною
використання особливих процедур контролю і бухгалтерського обліку.
Для визначення рівня властивого ризику американські фахівці пропонують
зібрати і вивчити інформацію про бізнес клієнта і галузі промисловості, останню
інформацію фінансового характеру, знання бухгалтерського обліку підприємства.
Необхідна інформація з бізнесу, яким займається клієнт, містить дані про його
виробництво, джерела і способи поставки матеріалів, маркетингу і способи
реалізації, джерела фінансування і методи виробництва. Аудитор повинен також
отримати інформацію про розміщення і потужність діючих підприємств клієнта, їх
відділень і філій, а також децентралізації процесу керівництва. Аудитор досягає
поставленої мети, використовуючи різноманітні джерела інформації, у тому числі
урядові статистичні дані, журнали з економіки, фінансів, промисловості, торгівлі,
звіти про проведення внутрішньої аудиторської перевірки, звіти, підготовлені за
результатами діяльності підприємства, його конкурентів або галузі промисловості.
Оцінювання ризику контролю. Оцінка систем внутрішнього контролю
підприємства та ризику вимагають від аудитора оцінювання ризику невідповідності
внутрішнього контролю в два етапи: попереднє та остаточне оцінювання ризику
невідповідності внутрішнього контролю Оцінювання ризику при контролі включає
такі стадії:
1 стадія. На першій стадії аудитор повинен оцінити ризик невід- повідності
внутрішнього контролю для кожного суттєвого залишку за бухгалтерськими
рахунками або суттєвою операцією. Проводячи попереднє оцінювання, аудитор:
-перевіряє первинні документи;
-проводить опитування і спостереження стосовно процедур внутрішнього
контролю, стосовно яких немає змоги провести наскрізну перевірку;
-повторює процедури внутрішнього контролю.

Під час збирання доказів функціонування системи внутрішнього контролю
аудитор враховує спосіб їх отримання, послідовність, з якою вони накопичувалися
протягом певного періоду, та досвід особи, яка отримала такі докази.
Аудитор фіксує у робочих документах зібрані відомості про систему обліку і
внутрішнього контролю, розраховує ризик невідповідності внутрішнього контролю.
Якщо ризик невідповідності внутрішнього контролю оцінюється аудитором як
незначний, він обґрунтовує у документах свої висновки.
2 стадія. На другій стадії аудитор постійно переглядає правильність зробленого
ним оцінювання ризику невідповідності внутрішнього контролю до самого моменту
завершення підготовки аудиторського висновку і вносить відповідні корективи.
Оцінювання ризику невиявлення. Ризик невиявлення безпосередньо пов'язаний
з проведенням незалежних процедур перевірки. Ризик невиявлення, встановлений
шляхом проведення перевірок на суттєвість, дозволяє заручитися необхідним рівнем
упевненості стосовно різноманітної інформації, яка міститься у фінансових
документах. Результати оцінювання властивого ризику і внутрішнього контролю
знаходяться у зворотній залежності від прийнятого рівня невиявлення викривлень.
Це означає, що чим нижчий ризик викривлення матеріалів, тим вищим є прийнятий
рівень невиявлення викривлень при плануванні аудитором перевірок на суттєвість,
які спрямовані на обмеження обсягу аудиту, і навпаки.
Вибір стратегії аудиту для кожного класу господарських операцій або
бухгалтерських розрахунків залежить від бачення аудитором ефективності побудови
відповідних процедур контролю і від того, що він вважає ефективнішим – перевірки
процедур контролю або самих бухгалтерських розрахунків. Аудитор може отримати
необхідні йому докази шляхом проведення перевірок бухгалтерських рахунків на
суттєвість, але не може повністю вилучити проведення перевірок на суттєвість
стосовно усіх цілей, які ставляться при проведенні аудиту, і таких, що мають
відношення до важливих бухгалтерських документів або класів господарських
операцій. Результати перевірок на суттєвість або підтвердять правильність
висновків аудитора, зроблених під час оцінки властивого ризику і ризику контролю,
або не підтвердять їх.

Як зазначалося, єдиних науково обґрунтованих методів визначення як
сумарного аудиторського ризику, так і його компонентів не існує. Немає однакового
простого, математично вивіреного підходу до об'єднання окремих рівнів ризику.
Аудитори розходяться в питаннях щодо розмірів достатньо низького або високого
ризику. Тому на сьогоднішній день розробка науково обгрунтованих підходів до
оцінки аудиторського ризику та його компонентів, а також нормативних моделей
визначення важливості і об'єднання значень ризику для фінансових звітів є дуже
важливим питанням. Аналізуючи моделі визначення аудиторського ризику, слід
зазначити таке: ці моделі не розрізняють пріоритетів у компонентах аудиторського
ризику. Справа в тому, що складові аудиторського ризику впливають на загальний
аудиторський ризик по-різному. Використовуючи згадану модель, загальний рівень
аудиторського ризику може бути однаковим за різних обсягів його компонентів.
Проте фактичний рівень ризику буде неоднаковий; згадана модель не дає описання
методів оцінки складових аудиторського ризику. Тому не зрозуміло, яким чином
оцінювати кількісно компоненти аудиторського ризику. За цією моделлю аудитор
оцінює і визначає ризик окремо у кожному випадку проведення аудиторської
перевірки. Але визначення його у кількісному вираженні не відбувається.
Таким чином, розрахунок загального аудиторського ризику може бути
представлений так:
АР = BP * РК * РСО * РАО * РТ;
де АР – загальний аудиторський ризик;
BP – властивий ризик;
РК – ризик системи контролю;
РСО – ризик системи організації обліку;
РАО – ризик аналітичних процедур;
РТ – ризик тестового контролю

Додаткова література:
1.Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид.,
перероб. і допов / М.Ф.Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2012. – 664
с.
2.Виноградова М. О. Аудит: навчальний поcібник / М. О. Виноградова. – К.:
ЦУЛ, 2014. – 500 с.
3.Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет: учебник / А. В. Лишиленко. – К.: ЦУЛ,
2011. – 736 с.
4.Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит: Термінологічний українськоросійсько-англійський словник / Ю. А. Верига. – К.: ЦУЛ, 2012. – 292 с.
5.Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч.
посіб. / М. П. Войнаренко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 484 с.
6.Верига Ю. А. Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Ю. А. Верига. –
К.: ЦУЛ, 2015. – 315 с.
7.Давидов Г. М. Звітність підприємств: навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н.С.
Шалімова. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011. – 623 с.
8.Стельмах В. С. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд:
монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – Суми: Університетська
книга, 2015. – 432 с.
9.Смоляр

Л.

Г.

Облік

і

аудит:

навч.

посіб.

/

Л.

Г.

Смоляр,

Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.
10.В.И. Подольский, Г.Б. Поляк. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский,
Г.Б. Поляк, А.А. Савин и другие; Под ред. Проф. В.И. Подольского – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 655 с.
11.Кулаковская Л.П. Пича Ю.В. Основы аудита: Учебное пособие. /
Кулаковская Л.П. Пича Ю.В. – К.: Каравелла, 2009. – 496 с.

12.Серпенінова Ю.С. Аудит: навч. посіб. / Ю.С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І.
О. Макаренко; за заг. ред. Ю.С. Серпенінової. – Суми: Університетська книга, 2015.
– 336 с.

