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Визначення ключових засад розвитку організації і методики виконання аудиторських 
послуг потребує глибокого аналізу історичного розвитку аудиту, визначення його 
подальшого розвитку з урахуванням історичних орієнтирів.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У фаховій літературі достатньо 
повно розглянуто розвиток аудиту. Врахування зміни мети і ролі аудиторів покладено в 
основу існуючих в науковій фаховій літературі класифікацій концепцій аудиту: 1) 
адекватності (теорія «сторожового пса»), контролінгу (теорія «собаки-шукача») та 
консалтингу (теорія «собаки-поводиря»; 2) підтверджуючий, системноорієнтований та 
аудит, який базується на ризику, або ризикоорієнтований [8, c. 30; 33, c. 105106]; 3) 
підтверджуючий, процедурний, системний аудит та аудит зон ризику [2, c. 7; 28, с. 18]. 
О.А. Петрик запропоновані критерії відмінностей «етапів розвитку аудиту» (функції та 
завдання аудиторів, замовники аудиту, користувачі інформації, ставлення суспільства 
до професії аудитора тощо) [28, с. 18], чітка градація послідовних та взаємопов’язаних 
головних етапів та елементів процесу створення інституту аудиту в Україні [29]. 
Ґрунтовне дослідження основних поглядів на поняття «аудит» у взаємозв’язку із 
такими категоріями, як перевірка, діяльність, контроль, консультація, проведено       
С.В. Івахненковим [9, с. 2740]. О.Ю. Редьком детально досліджені чинники 
становлення інституту аудиту в Україні та його специфіки [32]. В.В. Рядською 
розроблено інтегральну схему періодизації еволюційного розвитку аудиту та 
відповідних економічних теорій, що описують його зміст, в якій поєднані описані вище 
класифікації [34, с. 10]. І.М. Дмитренко пропонує систематизацію змістовних ознак 
етапів еволюційного розвитку світового аудиту [4, с. 341344]. Б.В. Мельничук 
обґрунтовує такі еволюційні етапи розвитку аудиту та підходи до його розуміння, як: 
процедурно-функціональний, професійний, інституційний [11, с. 53]. М.С. Пушкарем 
подано процес становлення і розвитку аудиту як науки [30, с. 3133]. Слід виділити 
праці Г.М. Давидова, в яких вченим здійснено ґрунтовне дослідження теорії аудиту [3], 
запропоновано механізм формування впевненості аудитора при наданні ним 
аудиторських послуг, розроблений на підставі теоретичної конструкції науки про аудит 
[3, с. 275285]. Варто відмітити дослідження еволюції процедур аудиту  
Н.М. Проскуріної [31]. Мета аудиту фінансової звітності, її становлення та розвиток 
розкрито в монографії з питань аудиту фінансових результатів за ред. І.К. Дрозд [1, с. 
4562].   

Але недостатньо уваги приділено саме історичному розвитку (періодизації) 
стандартизації завдань з надання впевненості, в цілому, та завдань з надання 
впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, зокрема. 
Важливим є аналіз становлення завдань з надання впевненості в міжнародній практиці 
аудиту, переходу від широкого визначення аудиту до терміну «завдання з надання 
впевненості» та виділення кола «завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації» або «завдань з надання впевненості, інших 
ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації».   

Постановка завдання. В якості мети дослідження поставлено систематизувати 
сучасні тенденції розвитку аудиту і завдань з надання впевненості,  дослідити тенденції 
нормативного регламентування завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи 
огляд історичної фінансової інформації, обґрунтувати напрями розвитку вітчизняної 
практики стандартизації їх виконання. 

Виклад основного матеріалу. Тенденції розширення розуміння сутності аудиту 
призвели до того, що з 90-х рр. ХХ сторіччя широке визначення аудиту було поступово  
замінено на термін «завдання з надання впевненості». Історія введення в аудиторську 
практику терміну «завдання з надання впевненості», яке фактично замінило «широке» 
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визначення аудиту, викладено в Стандартах аудиту та етики видання 2003 року [27, с. 
139143]. Фактично обговорення доцільності введення стандартів, присвячених 
завданням з надання впевненості, проводилося протягом 19971999 рр. і лише в червні 
2000 року Комітет з міжнародної практики аудиту видав МСА 100 «Завдання з надання 
впевненості», який згодом став основою для прийняття Концептуальної основи завдань 
з надання впевненості та окремих Міжнародних стандартів завдань з надання 
впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації (що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації). Ретроспективний огляд вимог 
Міжнародних стандартів стосовно введення поняття «завдання з надання впевненості» 
узагальнено в табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Історичні етапи введення в аудиторську практику поняття «завдання 

з надання впевненості»  
Період Етап Характеристика, відмінності 

 
До 1997 
року 

Широке тлумачення 
аудиту як виду 
діяльності  

 використання терміну «аудит» для позначення 
широкого кола завдань, в яких предметом виступають 
різноманітна інформація та об’єкти  

19972000 
рр. 

Обговорення 
Міжнародного стандарту 
завдань з надання 
впевненості  

 видання проекту «Надання висновку щодо 
достовірності інформації»;  

 введення поняття континууму рівнів впевненості, 
що їх можна забезпечити; 

 видання другого проекту: «Завдання з надання 
впевненості», в якому кількість рівнів упевненості 
обмежено двома: високим та помірним 

20012003 
рр. 

Прийняття 
Міжнародного стандарту 
із завдань з надання 
впевненості 

 введення МСА 100 «Завдання з надання 
впевненості», в якому встановлено, що аудит є лише 
частиною завдань з надання впевненості 

2004 р. Прийняття Міжнародної 
концептуальної основи 
завдань з надання 
впевненості та введення 
чіткішої структури 
стандартів 

 введено в дію Концептуальну основу завдань з 
надання впевненості та відкликано МСА 100 «Завдання з 
надання впевненості»; 

 в назві збірки стандартів вперше використано 
термін «надання впевненості»  

20142015  
рр. 

Перегляд Міжнародної 
концептуальної основи 
завдань з надання 
впевненості та 
основного стандарту для 
інших завдань з надання 
впевненості 3000  

 опубліковано переглянуту Міжнародну 
концептуальну основу завдань з надання впевненості, яка є 
чинною для завдань з надання впевненості з 15 грудня 2015 
року; 

 Міжнародна концептуальна основа завдань з 
надання впевненості суттєво розширена та доповнена 
пояснюючими параграфами 

2016-2021 
рр. 

Увага приділена Міжнародним стандартам аудиту, Міжнародним стандартам 
завдань з огляду та Міжнародним стандартам з контролю якості 

Джерело: систематизовано авторами 
 
З урахуванням ретроспективного огляду введення поняття «завдання з надання 

впевненості» можна виокремити основні історичні етапи введення в аудиторську 
практику  поняття «завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації (інше ніж аудит чи огляд історичної фінансової 
інформації)» та прийняття відповідних стандартів (табл. 2). Розглянемо детально 
виділені періоди, базуючись на строках перегляду та прийняття стандартів нової 
редакції:   
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Таблиця 2 – Історичні етапи введення в аудиторську практику завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної 
фінансової інформації  

 
Період Етап Стандарти  Характеристика, відмінності 

2 3 4 5 
20012003 

рр. 
Прийняття Міжнародного 
стандарту із завдань з 
надання впевненості 
  
 

Стандарти аудиту та етики. Видання 
МФБ 2001 року. Видані в Україні в 2003 
році [27]  

 введення МСА 100 «Завдання з надання впевненості», в якому 
встановлено, що аудит є лише частиною завдань з надання впевненості; 

 наявність невідповідностей в структурі стандартів (так, огляд 
фінансової звітності регламентувався МСА 910 «Завдання з огляду 
фінансових звітів», який був включений до блоку «Супутні послуги 
(стандарти 900999)»; 

 відсутність окремого блоку стандартів, які б регламентували 
порядок виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи 
огляд історичної фінансової інформації; 

 єдиний стандарт, який стосується інших завдань з надання 
впевненості, включений в блок «Спеціалізовані сфери» (МСА 810) 

2004 р. Прийняття Міжнародної 
концептуальної основи 
завдань з надання 
впевненості та введення 
чіткішої структури 
стандартів 
 
 

Міжнародні стандарти, аудиту, надання 
впевненості та етики: Видання 2004 року 
[12]  

 введено в дію Міжнародну концептуальну основу завдань з 
надання впевненості; 

 запропонована більш чітка класифікація завдань з надання 
впевненості; 

 переглянута класифікація стандартів і введено новий блок 
стандартів «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
фінансової звітності» (30003669), поділений на дві групи: стандарти 
30003399 «Застосовані до всіх завдань з надання впевненості» та 
стандарти 34003699 «Стандарти для спеціалізованих сфер»; 

 прийнято два Міжнародних стандарти завдань з надання 
впевненості: 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом фінансової звітності» та 3400 «Перевірка прогнозної фінансової 
інформації» 

20052012 
рр. 

Перегляд Міжнародних 
стандартів аудиту та 
розробка проектів нових 
стандартів завдань з 
надання впевненості, інших 
ніж аудит чи огляд 
історичної фінансової 
інформації. 
Введення нових 

Міжнародні стандарти аудиту, надання 
впевненості та етики: Видання 2006 року 
[13] 
Міжнародні стандарти аудиту, надання 
впевненості та етики: Видання 2007 року 
[14] 
Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 

 переглядаються Міжнародні стандарти аудиту, але Міжнародна 
концептуальна основа та раніше прийняті Міжнародні стандарти завдань 
з надання впевненості: 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом фінансової звітності» та 3400 «Перевірка прогнозної 
фінансової інформації»  залишені без змін;  

 введені нові Міжнародні стандарти завдань з надання 
впевненості 3402 «Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в 
організації, що надає послуги» (2010 р.); 3410 «Завдання з надання 
впевненості щодо звітів з парникових газів» (2012 р.), 3420 «Завдання з 
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Період Етап Стандарти  Характеристика, відмінності 
2 3 4 5 

Міжнародних стандартів 
завдань з надання 
впевненості, інших ніж 
аудит чи огляд історичної 
фінансової інформації  
 
 
 

2010 року [17; 18] 
Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 
2012 року [19; 20] 
Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 
2013 року [21; 22] 

надання впевненості щодо складання гіпотетичної фінансової інформації, 
яка включається в проспект емісії» (2012 р.) 

20132015  
рр. 

Перегляд Концептуальної 
основи завдань з надання 
впевненості та основного 
стандарту для інших 
завдань з надання 
впевненості 3000  
 

Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 
2014 року [6; 23; 24] 
 Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 
2015 року [7; 25; 26 ] 
 

 опубліковано переглянутий МСЗНВ 3000, який суттєво 
розширений та доповнений пояснюючими параграфами, набув чинності 
для звітів, які датуються 15 грудня 2015 р. або пізніше; 

 опубліковано переглянуту Міжнародну концептуальну основу 
завдань з надання впевненості, яка набула чинності після того, як набув 
чинності переглянутий МСЗНВ 3000   

2016-2021 
рр. 

Перегляд Міжнародних 
стандартів аудиту,  
Міжнародних стандартів 
завдань з огляду, 
Міжнародного стандарту з 
контролю якості. Перегляд 
Кодексу етики.     

Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості 2016-2017  року [5; 15; 16] 
Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 
2018 року [37; 38; 41] 
Міжнародні стандарти  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 
2020 року [35; 36; 40] 
Міжнародні стандарти 2018 та 2020 років 
не перекладені на українську мову  

 переглядаються Міжнародні стандарту аудиту, Міжнародні 
стандарти завдань з огляду, розробляються два нових Міжнародних 
стандарти з контролю якості, які будуть чинними з 15 грудня 2022 року; 

 Міжнародна концептуальна основа завдань з надання 
впевненості та МСЗНВ залишаються без змін; 

 Ускладнюється зміст Кодексу етики, який представлений 
Кодексом етики та Міжнародними стандартами з незалежності [39]      

Джерело: узагальнено авторами 
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1. Стандарти аудиту та етики: Видання Міжнародної Федерації Бухгалтерів 
2001 року [27]. 

В Передмові до Міжнародних стандартів аудиту та супутніх послуг зазначалося, 
що Міжнародні стандарти аудиту слід застосовувати в аудиторській перевірці 
фінансової звітності, але вони (адаптовані за потреби) можуть застосовуватися в 
аудиторській перевірці іншої інформації, а також при наданні супутніх послуг  (п. 9  
розділу «Статус Міжнародних стандартів аудиту») [27, с. 93]. Але залишились і 
невідповідності в структурі самих стандартів. Так, огляд фінансової звітності 
регламентувався МСА 910 «Завдання з огляду фінансових звітів», який був включений 
до блоку «Супутні послуги (стандарти 900999)». Блок стандартів, які б 
регламентували порядок виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи 
огляд історичної фінансової інформації, не був введений, тому стандарт, присвячений 
перевірці прогнозної фінансової інформації залишився в блоці «Спеціалізовані сфери» 
(МСА 810 «Перевірка прогнозної фінансової інформації»). 

2.  Міжнародні стандарти, аудиту, надання впевненості та етики: Видання 
2004 року (введені в дію в якості Національних стандартів аудиту згідно рішення АПУ 
№122 від 18 квітня 2003 року) [12]. 

Запропонована більш чітка класифікація завдань з надання впевненості, 
відповідно переглянута класифікація стандартів і введено новий блок стандартів:  
«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової звітності», 
який охоплює Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 
30003669. Цей блок поділений на дві групи: стандарти 30003399 «Застосовані до всіх 
завдань з надання впевненості» та стандарти 34003699 «Стандарти для 
спеціалізованих сфер». Також було прийнято два Міжнародних стандарти завдань з 
надання впевненості: 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації» та 3400 «Перевірка прогнозної фінансової 
інформації». Разом з тим, враховано існування різних видів завдань з надання 
впевненості в інших документах. Так, введено в дію переглянутий Кодекс етики 
професійних бухгалтерів, в якому окремо розглядаються ситуації, в яких виникають 
загрози незалежності при виконанні завдань з надання впевненості та інших видів 
аудиторських послуг, завдань з аудиту та завдань з надання впевненості, інших ніж 
аудит чи огляд історичної фінансової інформації 

4.  Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 
2006 року [13]; Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 
2007 року [14].  

Переглянуті більшість Міжнародних стандартів аудиту, але МСЗНВ 3000 
«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації» та 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» залишені без змін. 
Введений Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що 
виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання 
впевненості і супутні послуги», в якому деталізуються вимоги щодо окремих елементів 
системи контролю якості залежно від виду завдання, яке виконується: аудит чи 
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової звітності.  

5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 2010 року [17; 18]. 

Переглянуті більшість Міжнародних стандартів аудиту, але МСЗНВ 3000 
«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації» та 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» залишені без змін. 
Введений новий Міжнародний стандарт завдань з надання впевненості 3402 «Звіти з 
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надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги». Також 
введений в дію новий переглянутий Кодекс етики [10], в якому окремо виділено Розділ 
290, присвячений вимогам незалежності для завдань з аудиту та огляду, та Розділ 291, 
присвячений вимогам незалежності для завдань з надання впевненості, що не є аудитом 
чи оглядом історичної фінансової інформації.  

6.  Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 2012 року [19; 20]; Міжнародні стандарти 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: 
Видання 2013 року [21; 22]. 

Знову переглядається більшість з Міжнародних стандартів аудиту, але МСЗНВ 
3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації», 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації», 3402 
«Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги» 
залишені без змін. В квітні 2011 року були запропоновані зміни до МСЗНВ 3000 
«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової звітності», 
3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» та Концептуальної основи завдань 
з надання впевненості, які були розміщені на сайті для обговорення. Запропоновані 
проекти нових Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом фінансової звітності: 3410 (в оригіналі – «Assurance Engagements 
on Greenhouse Gas Statements») та 3420  (в оригіналі – «Assurance Engagements to Report 
on the Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a Prospectus»). Згодом 
були введені нові Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості: 3410 
«Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів», 3420 «Завдання з 
надання впевненості щодо складання гіпотетичної фінансової інформації, яка 
включається в проспект емісії». 

8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 2014 року [6; 23; 24]. Міжнародні стандарти 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: 
Видання 2015 року [7; 25; 26]. 

У виданні 2014 року опубліковані такі переглянуті документи, як Концептуальна 
основа завдань з надання впевненості та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, 
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», які суттєво розширені 
та доповнені пояснюючими параграфами. За вимогами РМСАНВ ці документи чинні 
для завдань з надання впевненості, які охоплюють періоди, що закінчуються 15 грудня 
2015 року або пізніше, а на Україні вони застосовуються в якості національних з 1 
лютого 2016 року.  

9. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Видання 2016-2017 рр. [5; 15; 16]; Видання 2018 р. [37; 
38; 41]; Видання 2020 р. [35; 36; 40]. Починаючи з 2016 року основна увага приділяється 
Міжнародним стандартам аудиту, завдань з огляду та Міжнародним стандартам контролю 
якості, які перейменовуються на Міжнародні стандарти з менеджменту якості. Також варто 
звернути увагу, що був суттєво переглянути Кодекс етики, який представлений самим 
Кодексом та Міжнародними стандартами незалежності [39]. 

Для розуміння розвитку нормативного регламентування організації і методики 
виконання завдань з надання впевненості, в цілому, та завдань з надання впевненості, 
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, проаналізуємо 
структуру Міжнародних стандартів, окремо розглянувши Міжнародну концептуальну 
основу завдань з надання впевненості та вимоги Міжнародних стандартів завдань з 
надання впевненості.  



ISSN 2663-1636                                             Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2021, вип. 6(39)  

 

 170

Порівняння структури Міжнародної концептуальної основи завдань з надання 
впевненості (чинної з 2005 року по 2015 рік та з 2015 року), результати якого наведені в 
табл. 3, показує, що в цілому їх структури є подібними, але в оновленій редакції 
Міжнародної концептуальної основи розширені окремі розділи або окремі питання 
виділені  в окремі розділи, а  саме:   

 

Таблиця 3 – Порівняння змісту Міжнародної концептуальної основи завдань з 
надання впевненості  

Інформація Концептуальна основа, 
яка чинна для 

висновків із завдань з 
надання впевненості, 
наданих з 1 січня 2005 
року або пізніше [24, с. 

118]   

Концептуальна 
основа, яка чинна для 
висновків із завдань з 
надання впевненості, 
наданих з 15  грудня 

2015 року або пізніше  
[5, с. 85-120]   

Вступ із зазначенням структури, обмежень + + 
Етичні принципи та стандарти контролю якості  + + 
Визначення та мета завдання з надання 
впевненості, в тому числі опис завдань, їх поділ на 
завдання з підтвердження та прямі завдання, з 
достатньої та обмеженої впевненості 

+  

Опис завдань з надання впевненості   + 
Завдання з підтвердження та прямі завдання   + 
Завдання з надання достатньої впевненості та 
завдання з надання обмеженої впевненості 

 + 

Сфера застосування Концептуальної основи + + 
Звіти із завдань, які не є завданнями з надання 
впевненості  

+ + 

Прийняття завдання з надання впевненості  + + 
Елементи завдань з надання впевненості  + + 
Тристоронні відносини + + 
Предмет перевірки, в тому числі критерії +  
Критерії  + 
Докази, в тому числі  + + 

професійний скептицизм, + + 
професійне судження,  + 

достатність і прийнятність доказів + + 
суттєвість + + 

ризик завдання + + 
характер, час та обсяг процедур збору доказів + + 

кількість та якість наявних доказів + + 
Звіт з надання впевненості + + 
Інші питання, в тому числі   + 
відповідальність за повідомлення іншої інформації  + 

документація  + 
Належне використання імені фахівця-практика + + 
Додаток «Відмінності завдань з надання достатньої 
впевненості від завдань з надання обмеженої 
впевненості» 

+  

Додаток 1 «Положення, видані РМСАНВ та їх 
взаємозв’язок між собою та з Кодексом етики» 

 + 

Додаток 2 «Завдання з підтвердження та прямі 
завдання» 

 + 

Додаток 3 «Сторони, задіяні у виконанні завдань з 
надання впевненості» 

 + 

Додаток 4 «Визначення предмета перевірки»  + 
Джерело: узагальнено авторами   
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 якщо в Міжнародній концептуальній основі (2005 року) визначення 
завдання, його класифікація містилося в одному розділі, то в Міжнародній 
концептуальній основі 2015 року окремо розглядається опис завдання, окремо дається 
опис завдань з підтвердження («attestation engagement») та прямих завдань («direct 
engagеment»), завдань з достатньої впевненості та завдань з обґрунтованої впевненості;  

 в окремий розділ в Міжнародній концептуальній основі 2015 року 
виділено матеріал, присвячений критеріям, тоді як в Міжнародній концептуальній 
основі 2005 року цей матеріал розглядався в межах предмета перевірки;  

 до Міжнародної концептуальної основи 2015 року додано розділ «Інші 
питання», який розглядає відповідальність за повідомлення іншої інформації і вимоги 
щодо документації; 

 змінено та суттєво розширено склад додатків до Міжнародної 
концептуальної основи 2015 року;  

 якщо в додатку до старої редакції Міжнародної концептуальної основи 
розглядалися лише відмінності між завданням з достатньої впевненості та завданням з 
обмеженої впевненості, то в новій редакції в додатках деталізована структура 
документів, виданих ISAAB, характеристика завдань з підтвердження та прямих 
завдань, характеристика сторін, задіяних у процесі виконання завдання,  
характеристика предмета перевірки. 

На даний час стандарти, які регламентують порядок виконання завдань з 
надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, 
представлені двома групами:  

 ті, що застосовуються до всіх завдань з надання впевненості (Міжнародна 
концептуальна основа завдань з надання впевненості, МСЗНВ 3000 «Завдання з 
надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», 
Кодекс Етики та Міжнародні стандарти з незалежності, Міжнародний стандарт з 
контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди 
фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги»);  

 ті, що застосовуються до завдань з надання впевненості, інших ніж аудит 
чи огляд історичної фінансової інформації з чітко визначеним предметом завдання 
(МСЗНВ 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації», МСЗНВ 3402 «Звіти з 
надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги», МСЗНВ 
3410 «Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів», МСЗНВ 3420 
«Завдання з надання впевненості щодо складання гіпотетичної фінансової інформації, 
яка включається в проспект емісії»).  

Суттєві відмінності в розробці Міжнародних стандартів завдань з надання 
впевненості від Міжнародних стандартів аудиту включають таке: якщо при розробці 
останніх основна увага концентрувалася на розробці стандартів з регламентації питань, 
які можуть бути використані і при проведенні аудиту фінансової звітності в цілому, і 
при проведенні аудиту окремих компонентів фінансової звітності, статей, рахунків, а 
окремі стандарти з перевірки конкретних об’єктів (компонентів фінансової звітності - 
балансу, звіту про фінансові результати тощо, статей, рахунків - основні засоби, 
нематеріальні активи, інші операційні витрати) практично не розроблялися, то дотепер 
при розробці стандартів для завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд 
історичної фінансової інформації, простежується протилежна тенденція. 
 Проаналізуємо детальніше зміст документів, які регламентують порядок 
виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної 
фінансової інформації. Результати порівняння наведені в табл. 4.  
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Таблиця 4 – Порівняння змісту Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, що не є аудит чи оглядом історичної  
фінансової інформації, щодо вимог по організації та методики їх виконання  

Застосовуються до всіх завдань  Застосовуються до завдань з чітко визначеним предметом завдання Інформація 
МСЗНВ 3000 
[24, с. 6478] 

 

МСЗНВ 3000 
(переглянутий) 
 [16, с. 157-255]   

МСЗНВ 3400 
[16, с. 256-267] 

МСЗНВ 3402 
[16, с. 268-328] 

МСЗНВ 3410 
 [16, с. 329-430] 

МСЗНВ 3420 
 [16, с. 431-471] 

чинний для звітів, які датуються  1 січня 2005 
р. або пізніше 

15 грудня 2015 р. 
або пізніше 

31 грудня 2001 
р. або пізніше 

15 липня 2001 
р. або пізніше 

30 вересня 2013 р. 
або пізніше 

31 березня 2013 р. 
або пізніше 

Сфера застосування та цілі аудитора + + + + + + 
Етичні вимоги + +  + +  
Письмові запевнення від управлінського персоналу + + + + + + 
Повідомлення управлінському персоналу  +  + +  
Узгодження умов завдання +    +  
Процедури прийняття та продовження завдання + + + + + + 
Планування  + +   +  
Оцінка відповідності предмета перевірки + +     
Процедури оцінювання належності критеріїв + +  + + + 
Суттєвість + +  + + + 
Процедури отримання розуміння організації, 
включаючи заходи контролю 

+ + + + +  

Процедури отримання доказів + + + + +  
Використання роботи експертів  + +   +  
Використання роботи іншого аудитора, того, хто 
вимірює або оцінює предмет завдання, або 
внутрішнього аудиту 

 +     

Процедури реагування на шахрайство, недотримання 
вимог законодавчих і нормативних документів 

    +  

Необхідність та процедури ознайомлення з іншою 
інформацією 

 +  + + + 

Процедури оцінки подальших подій  + +  + +  
Порівняльна інформація     +  
Документація + +  + +  
Зміст звіту з надання впевненості  + + + + + + 
Умови модифікації думки + + + + + + 
Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань  +   + + 
Відповідальність за повідомлення іншої інформації + +  + +  
Контроль якості  + +   +  
Джерело: узагальнено авторами   
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 Проведене порівняння змісту існуючих Міжнародних стандартів завдань з 
надання впевненості показує, що зміст стандартів поступово ускладнюється, оскільки 
увага починає приділятися більш детальним питанням, зокрема: врахування подальших 
подій; розгляд порівняльної та іншої інформації; розширення звіту за рахунок 
включення пояснювальних параграфів та параграфів з інших питань. Цей процес 
знайшов віддзеркалення в переглянутому МСЗНВ 3000 «Завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» [16, с. 
413499], який починає діяти для звітів, які датуються після 15 грудня 2015 року. Але і 
цей стандарт не охоплює всі питання, оскільки в ньому недостатньо висвітлені, 
зокрема, питання дослідження і реагування на шахрайство та недотримання вимог 
законодавства. В цілому аналіз тенденцій розробки цих стандартів показує, що всі вони 
є самодостатніми, оскільки предмети завдання суттєво відрізняються. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі дослідження 
історичного розвитку аудиту та ретроспективного аналізу вимог міжнародних стандартів 
конкретизовано такі тенденції розвитку завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи 
огляд історичної фінансової інформації: розширення кола предметів завдань, які може 
виконувати аудитор, та перехід від широкого тлумачення аудиту до запровадження поняття 
«завдання з надання впевненості»; розробка концептуальної основи завдань з надання 
впевненості, якою регламентуються різні за своїм складом завдання з поступовим 
ускладненням її змісту та структури; виділення в окремий блок Міжнародних стандартів 
завдань з надання впевненості; поглиблення змісту інших документів у сфері аудиторської 
діяльності, зокрема Кодексу етики, з метою деталізації вимог окремо для різних видів 
аудиторських послуг. 

Тенденції розробки нормативного забезпечення інших завдань з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, включають: 

 виділення в окремий блок стандартів для завдань з надання впевненості, 
інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації; 

 виділення в блоці стандартів завдань з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, двох додаткових блоків: 
стандарти, які стосуються всіх завдань, та стандарти для спеціалізованих сфер; 

  розробка стандартів для спеціалізованих сфер, тобто для конкретних 
завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової 
інформації, з чітко визначеним предметом завдання, які включають всі питання 
організації і методики доречні для даного предмету; 

 вибір для розробки стандартів для спеціалізованих сфер предметів 
завдання, які мають важливе значення для захисту суспільних інтересів та інтересів 
окремих осіб, наприклад, звітів, які готуються відповідно до вимог нормативних та 
законодавчих документів (звіти щодо парникових газів, звіти щодо прогнозної 
фінансової інформації, звіти щодо функціонування систем контролю); 

 відкладання розробки стандартів, які були б загальними для всіх завдань з 
надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, 
незалежно від предмету завдання і регламентували окремі питання (наприклад, 
планування завдань, порядок визначення суттєвості тощо); 

 ускладнення вимог інших документів, зокрема, Кодексу етики, з метою 
деталізації вимог окремо для завдань з аудиту та огляду історичної фінансової 
інформації, завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної 
фінансової інформації, супутніх та інших послуг.  

Відповідно, враховуючи складність інших завдань з надання впевненості, 
доцільно використати підхід, який застосований в Міжнародній практиці, – розробка 
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окремих стандартів для окремих об’єктів, які базуватимуться на попередньо 
визначених етапах виконання завдання. Вказаний висновок визначає перспективні 
напрями подальших досліджень: розробка внутрішніх стандартів для окремих об’єктів, 
базуючи на вимогах Міжнародних стандартів.  
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Assurance Engagements and Assurance Engagements Other than Audit or Review of 
Historical Financial Information: Trends of Introduction in Audit Practice and the 
Development of Standardization Processes 

The problem of modern audit development is the trend of using classical approaches to the 
classification of audit in determining the areas of improvement of organizational and methodological foundations 
of the engagements in which the subject matter are various objects. Determining the key principles of 
development of the organization and methods of performing audit services requires an in-depth analysis of the 
historical development of the audit, determining its further development, taking into account historical 
landmarks. 

The aim of the study is to systematize current trends in audit development and assurance engagements, 
to investigate trends in regulation of assurance engagements as a whole and assurance engagements other than 
audit or review of historical financial information, to justify the development of national practice of 
standardization of their implementation. 

Trends in the development of auditing in the historical context are systematized in accordance with the 
processes of using the term "assurance engagement". The historical stages of introducing the concept of 
"assurance engagement" into audit practice are revealed. The trends in the formation of assurance engagements 
other than audit or review of historical financial information, in International Standards of Quality Control, 
Auditing, Other Assurance, Related Services are specified. A comparative analysis of the structure of the 
International Conceptual Framework of Assurance Engagements is presented. A comparative description of the 
content of International Standards of Assurance Engagements regarding the requirements for the organization 
and methodology of their fulfilling is proposed. The differences in the development of International Standards of 
Assurance Engagements from the International Standards on Auditing are specified, the directions and targets for 
the development of the national system of regulation and standardization of assurance engagements other than 
audit or review of historical financial information are substantiated. 
auditing, auditing, assurance engagements, assurance engagements other than auditing or reviewing 
historical financial information, international standards 
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