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ТЕМА 7 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
 
 
 
Контрольні питання 

1. Дайте визначення аудиторському висновку. 
2. У чому полягає структура аудиторського висновку? 
3. Що включає в себе вступна частина аудиторського висновку? 
4. Яка інформація повинна бути відображена у розділі аудитор-

ського висновку  “Масштаб перевірки”? 
5. Яким є порядок підписання і затвердження аудиторського 

висновку? 
6. Які є види аудиторських висновків? 
7. Від чого залежить вибір виду аудиторського висновку? 
8. Укажіть причини “непевності”. 
9. Укажіть причини “незгоди”. 
10. При виконанні яких умов аудитор може дати позитивний ви-

сновок? 
11. В яких випадках “непевність” та “незгода” оцінюються як 

фундаментальні? 
12. За наявності яких обставин аудитор надає негативний висновок? 
13. Наявність якої обставини дає підставу аудитору відмовитись 

від надання аудиторського висновку? 
14. Хто повинен підписати аудиторський висновок при 

обов’язковому аудиті? 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 7.1 
Зміст завдання 
Укажіть і поясніть, які з нижченаведених відповідей є вірними. 
Вихідні дані 

1. Аудиторський висновок стосовно фінансової звітності клієн-
та являє собою: 
а) підтвердження аудиторською фірмою вірності та точності 

розрахунку усіх показників фінансової та статистичної звітності; 
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б) акт перевірки фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства; 

в) погляд аудиторської фірми на достовірність фінансової 
звітності;  

г) погляд аудиторської фірми на достовірність фінансової і 
статистичної звітності; 

д) рекомендації стосовно усування недоліків у веденні бух-
галтерського обліку? 
2. Аудиторський висновок подається  аудиторською фірмою 

обов’язковим чином: 
а) тільки клієнту; 
б) клієнту і місцевій податковій інспекції; 
в) клієнту і всім користувачам звітності клієнта на їх вимогу; 
г) клієнту і в Аудиторську Палату України? 

3. Аудиторський висновок підписує: 
а) тільки керівник аудиторської фірми і аудитор, який очо-

лював перевірку; 
б) особи, зазначені в п. а), а також керівник підприємства-

клієнта; 
в) особи, зазначені в п. б), а також головний бухгалтер під-

приємства-клієнта; 
г) тільки аудитор, який очолював аудиторську перевірку та 

має сертифікат; 
д) усі аудитори, які брали участь у перевірці, а зміст виснов-

ку затверджується керівником аудиторської фірми? 
4. Зобов’язане чи ні підприємство надати зацікавленим особам 

аудиторський висновок з результатів перевірки? 
а) так (надається тільки підсумкова частина аудиторського 

висновку); 
б) тільки керівник аудиторської фірми і аудитор, який очо-

лював перевірку; 
в) особи, зазначені в п. а), а також керівник підприємства-

клієнта; 
г) особи, зазначені в п. б), а також головний бухгалтер підпри-

ємства-клієнта; 
д) тільки аудитор, який очолював аудиторську перевірку та 

має сертифікат; 
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е) усі аудитори, які брали участь у перевірці змісту висновку, 
затверджуються керівником аудиторської фірми. 
5.  Зобов’язане чи ні підприємство надати зацікавленим особам 

аудиторський висновок з результатів перевірки? 
а) так (надаються усі матеріали аудиторської перевірки); 
б) не зобов’язане; 
в) так (надається тільки підсумкова частина аудиторського ви-

сновку). 
 

ЗАВДАННЯ 7.2 
Зміст завдання 

1. Визначити, який вид аудиторського висновку повинен скласти 
аудитор, враховуючи перелічені нижче обставини. 

2. Скласти аудиторські висновки, дотримуючись усіх вимог до їх 
складання. 
Вихідні дані 
Суть обставин і обмежень, виявлених аудитором у ході пере-

вірки: 
1. Підприємство займається реалізацією будівельних матеріалів, 

20% яких продається за готівку населенню. На підприємстві 
відсутній внутрішній контроль за їх реалізацією і в процесі ау-
диту не були проведені аудиторські процедури з перевірки 
правильності обліку реалізації за готівковим рахунком. 

2. У даний момент на підприємстві закінчується дія довгостро-
кових будівельних контрактів-договорів. Наслідком можуть 
бути збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, 
оскільки діють фактори (підвищення продуктивності праці), 
що можуть значно зменшити їх суму. 

3. Звітність акціонерного товариства неточно відображає стан 
справ на 31 грудня 200Х р., оскільки не враховані можливі 
збитки, не створені резерви їх покриття, невірно обчислені й 
сплачені податки. 


