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ПОТЕНЦІАЛ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ  
В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ 
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

THE POTENTIAL OF AUDIT SERVICES  
IN THE CONTEXT OF RESEARCH ON THE USE OF INVENTORY 
IN THE INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та систематизовано специфічні особ- 

ливості ринку інноваційних продуктів, які обумовлюють залучення аудиторів для виконання професійних 
послуг. Визначено сучасну структуру аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів контро-
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Здійснено порівняльних аналіз 
основних видів аудиторських послуг, об’єктом в яких можуть виступати запаси, що використовуються 
для інноваційної діяльності: завдань з аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості, завдань із вико-
нання супутніх послуг та інших (консультаційних) послуг. Доведено, що для оптимального використання 
потенціалу аудиторських послуг в процесі організації інноваційної діяльності в цілому та використання  
в процесі її здійснення запасів, важливим є правильне визначення в кожному конкретному випадку виду ау-
диторських послуг, які б відповідало очікуванням та інформаційним потребам користувачів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, аудиторські послуги, запаси, завдання з аудиту, завдання  
з огляду, інші завдання з надання впевненості, супутні послуги, консультаційні послуги.

Проанализировано современное состояние инновационной деятельности в Украине и системати-
зированы специфические особенности рынка инновационных продуктов, которые обусловливают при-
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влечение аудиторов для выполнения профессиональных услуг. Определена современная структура ау-
диторских услуг в соответствии с Международными стандартами контроля качества, аудита, обзора, 
прочего предоставления уверенности и сопутствующих услуг. Осуществлен сравнительный анализ ос-
новных видов аудиторских услуг, объектом в которых могут выступать запасы, которые используются 
для инновационной деятельности: задания по выполнению аудита, обзора, прочие задания по предостав-
лению уверенности, задания по выполнению сопутствующих услуг и других (консультационных) услуг. 
Доказано, что для оптимального использования потенциала аудиторских услуг в процессе организации 
инновационной деятельности в целом и использования в процессе ее осуществления запасов, важным 
является правильное определение в каждом конкретном случае вида аудиторских услуг, которые бы  
соответствовало ожиданиям и информационным потребностям пользователей.

Ключевые слова: инновационная деятельность, аудиторские услуги, запасы, задачи аудита, задача, 
учитывая, другие задачи по предоставлению уверенности, сопутствующие услуги, консультационные 
услуги.

The formation of theoretical and practical principles of the strategy of innovation activity and innovation develop-
ment is the direction that forming the innovative approach to professional activity in the spheres of economics, ac-
counting, finance, management, and control. It is substantiated that in modern conditions the issue of formation and 
effective use of inventory by enterprises actively involved in innovation activity is one of the determining factors in de-
veloping a strategy of the organization, management and regulation of innovation processes. The potential of audit 
services was investigated and the directions of their use in the process of inspection of inventory in innovation activ-
ity of enterprises were determined. The state of innovation activity in Ukraine was analyzed. The specific features of 
the market of innovative products that make auditors involved in professional services, namely: significant influence 
of integration and globalization processes, specific forms and methods of sales, a considerable variety of goods 
(works and services) that is associated with the uniqueness of innovative products, were systematized. The modern 
structure of audit services in accordance with International standards of quality control, audit, review, other assur-
ance and related services was determined. A comparative analysis of the main types of audit services, the object of 
which can be the inventory used for innovation activities: audit engagement, review engagement, other assurance 
engagement, related services and other (consulting) services. It is proved that for optimal use of the potential of audit 
services in the process of organization of innovation activity in general and the use of the inventory, it is important 
to correctly identify in each case the type of audit services that would meet the expectations and information needs 
of users. It is substantiated that there is a need for improvement the methodic of audit of inventory in order to bring 
them in full compliance with the requirements of specific International Standards in terms of organizational and meth-
odological provisions. It is substantiated that development of evaluation criteria (internal regulations, standards, etc.)  
is important for the development of other assurance engagements.

Keywords: innovation activities, audit services, inventory, audit engagements, review engagements, other as-
surance engagements, related services, consulting services.

Постановка проблеми. Сучасному етапу роз-
витку економічних процесів в Україні притаманний 
еволюційний характер, а в умовах загострення кон-
курентних відносин на світових і вітчизняних ринках 
ресурсів вагомим чинником, який визначає розвиток 
економічних суб’єктів, є їх орієнтація на інноваційний 
розвиток. Відмінною рисою сучасного розвитку є по-
ява високо інтегрованих (вертикального та горизон-
тального типу) структур, які відрізняються можливос-
тями спільного використання технологій, людських 
та фінансових ресурсів, які спроможні розвивати 
високотехнологічні виробництва, і така концентрація 
зусиль особливо важлива, коли декілька ідей пови-
нні поєднатися в одну життєздатну інновацію. В су-
часних умовах питання формування та ефективного 
використання сааме запасів підприємствами, які ак-
тивно залучаються до інноваційної діяльності, є од-
ним із визначальних факторів при розробці стратегії 
організації, управління та регулювання інноваційних 
процесів.

Разом з тим, формування теоретичних та прак-
тичних засад стратегії інноваційної активності та 
інноваційного розвитку є тим напрямом, який пови-
нен формувати в сферах економіки, обліку, фінансів, 
управління, контролю інноваційний підхід до профе-
сійної діяльності. В умовах ринкових відносин конку-
рентні переваги підприємств – виробників продукції, 
постачальників робіт та послуг знаходяться в тісному 

взаємозв’язку з обраною ними стратегією інновацій-
ного розвитку, результативністю її здійснення та за-
безпечення її постійного контролю шляхом залучення 
представників ринку інтелектуальних послуг – ауди-
торів. Останніми роками ринок аудиторських послуг 
в Україні розширився та диференціювався за на- 
прямами та інтересами замовників аудиту, що пев-
ною мірою відкри¬ває нові можливості як перед са-
мими суб’єктами аудиторської діяльності, так і перед 
замовниками їх послуг, в тому числі в сфері пере-
вірки та оцінювання запасів як важливого ресурсу 
інноваційної діяльності. Відповідно потребують по-
стійного удосконалення організаційні і методичні за-
сади ідентифікації, прийняття та виконання різних 
видів аудиторських послуг з урахуванням тенденцій 
ускладнення їх структури та необхідності дотриман-
ня вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-
путніх послуг (далі – Міжнародні стандарти), які при-
йняті в Україні як національні із 2003 р. та постійно 
переглядаються та редагуються Міжнародною Феде-
рацією Бухгалтерів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Питанням організації і методики аудиту запасів 
присвячено багато ґрунтовних досліджень провід-
них вчених України і можна констатувати наявність 
значної кількості напрацювань в цій сфері, оскільки 
практично в усіх навчальних посібниках та підручни-
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ках з аудиту виділено окремий підрозділ, присвяче-
ний аудиту запасів. Серед таких досліджень варто 
виокремити підручники, навчальні посібники та мо-
нографії Г.М. Давидова [6], Н.І. Дорош [8], О.А. Пе-
трик [3; 4], О.Ю. Редька [4], І.К. Дрозд [5], Г.Б. На-
зарової [5; 6], Л.П. Кулаковської та Ю.П. Пічи [10], 
Н.М. Проскуріної [9] та ін. Серед публікацій з питань 
обліку інноваційної діяльності вагомим внеском є 
дослідження Крупки Я. Д., Питель С. В., Мельничук 
І. В. [9]. Питання аудиту інноваційної діяльності та 
запасів представлено різноманітних наукових публі-
каціях [20; 7; 21; 18; 11]. Дослідження основних видів 
аудиторських послуг та їх порівняння пропонується 
Г.М. Давидовим [6, с. 81–84, 104–113] та І.І. Андро-
щук [1; 2; 23].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, запропоновані та використо-
вувані на практиці методики перевірки запасів зорієн-
товані в основному на розкриття змісту аудиторських 
процедур і потребують постійного удосконалення  
в частині організаційних положень задля повної від-
повідності вимогам сучасних Міжнародних стандар-
тів. Віддаючи належне представленим розробкам, 
слід відзначити, що дослідження питань умов при-
йняття, особливостей, організаційних та методичних 
аспектів виконання різних видів аудиторських послуг 
в контексті оцінювання запасів, які використовують-
ся в інноваційній діяльності підприємств, на даний 
час фрагментарні і не задовольняють попит на них 
ані з боку потенційних користувачів, ані з боку їх ви-
конавців – суб’єктів аудиторської діяльності.

Постановка завдання. Метою даного дослід-
ження є визначення потенціалу аудиторських по-
слуг та напрямів їх використання в процесі до-
слідження використання запасів в інноваційній 
діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу та результати. 
Офіційні статистичні дослідження [19, с. 85–147] 
свідчать, що упродовж 2014–2016 рр. частка підпри-
ємств, які займались інноваційною діяльністю, за ре-
комендованими видами економічної діяльності, ста-
новила 18,4%, у тому числі здійснювали технологічні 
інновації – 11,8% (5,7% – продуктові і 10,3% – про-
цесові), нетехнологічні – 13,4% (8,7% – організацій-
ні і 10,2% – маркетингові). Існує прямий зв’язок між 
розміром підприємства і його рівнем інноваційнос-
ті, оскільки для впровадження інновацій необхідно 
мати певну кількість персоналу, задіяного у виконан-
ні наукових досліджень і розробок, що призводять до 
впровадження інновацій. Відповідно найвища частка 
як технологічно активних, так і нетехнологічно актив-
них підприємств була серед великих підприємств 
(відповідно 31,4% і 28,1%). Щодо видів економічної 
діяльності, то протягом 2014–2016 рр. найвища част-
ка інноваційних підприємств була на підприємствах 
інформації та телекомунікації (22,1%), переробної 
промисловості (21,9%) і фінансової та страхової ді-
яльності (21,7%). При цьому вища за середню по 
країні частка підприємств із технологічними іннова-
ціями була серед підприємств переробної промис-
ловості (15,6%) та з постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря (12,6%); з нетехно-
логічними інноваціями – серед підприємств фінансо-

вої та страхової діяльності (18,0%) й інформації та 
телекомунікації (17,3%).

Отже, ринок інноваційний продуктів є сферою, в 
якій залучення аудиторів, є актуальним та іноді на-
віть необхідним, враховуючи його специфічні осо-
бливості, зокрема:

1. Значний вплив мають процеси інтеграції та 
глобалізації, оскільки в будь-якій країні лише незна-
чна частка інновацій є суто місцевим продуктом, 
найчастіше інновації мають глобальний характер, 
що зумовлює участь суб’єктів з різних країн, які ви-
магають підтвердження будь-якої інформації про-
фесійною особою (аудитором). Так, незважаючи на 
те, що у 2016 році витрати на інновації в основному 
здійснювались за рахунок власних коштів підпри-
ємств (89,5% загального обсягу фінансування), ви-
користовувались і кошти іноземних інвесторів (3,1%) 
та інших джерел (2,9%).

2. На даному ринку використовуються специфічні 
форми та методи продажів, його характерною рисою 
є відсутність певного «місця», де завжди представ-
лені інноваційні продукти або їх канали збуту, що та-
кож вимагає залучення аудиторів для підтвердження 
достовірності певної інформації. В Україні протя- 
гом 2014–2016 рр. 34,4% підприємств з технологіч-
ними інноваціями співпрацювали з іншими підпри-
ємствами та організаціями, у тому числі університе-
тами, науково-дослідними інститутами тощо. Упро- 
довж 2014–2016 років за географією розташування 
партнерів 32,4% інноваційних підприємств співпра-
цювали з підприємствами України, 5,7% – країн Єв-
ропи. У 2017 році 450 підприємств, які здійснювали 
інноваційну діяльність, реалізували інноваційної 
продукції на 17,7 млрд.грн. Серед таких підприємств 
39,8% експортували її на 5,5 млрд. грн. Майже кожне 
четверте підприємство реалізовувало нову для рин-
ку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд.грн (на 
експорт – 41,5%).

3. Водночас ринок інноваційних продуктів не мож-
на віднести до категорії «простих» об’єктів аудитор-
ських послуг, оскільки він характеризується значним 
різноманіттям товарів (робіт та послуг), що пов’язано 
з унікальністю інноваційних продуктів (рис. 1). Тому 
для суб’єктів аудиторської діяльності, розробляючи 
пропозиції щодо видів аудиторських послуг, доцільно 
враховувати класифікацію напрямів та видів іннова-
ційної діяльності в Україні.

Понад половину підприємств з технологічними 
інноваціями придбали машини, обладнання та про-
грамне забезпечення для виробництва нових або 
значно поліпшених продуктів та послуг. Майже тре-
тина здійснювали діяльність для запровадження 
нових або суттєво вдосконалених продуктів та про-
цесів, таку як техніко-економічне обґрунтування, 
тестування, розробку програмного забезпечення для 
поточних потреб, технічне оснащення, організацію 
виробництва тощо (інше). Крім упровадження техно-
логічних інновацій підприємства можуть бути актив-
ними в організаційних і/або маркетингових інноваці-
ях, які підтримують продуктові й процесові інновації, 
підвищують якість і ефективність роботи підприєм-
ства та поліпшують обмін інформацією і використан-
ня нових знань й технологій, а також можуть вплива-
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ти на продуктивність організації, вихід на нові ринки 
або сегменти ринку та розроблення нових способів 
просування продукції. Так, 72,8% інноваційно актив-
них підприємств займались організаційними та/або 
маркетинговими інноваціями: 47,4% – організацій-
ним, 55,4% – маркетинговими.

Отже, ринок інноваційних продуктів зумовлює 
зростання потреби на інші види аудиторських по-
слуг, не пов’язаних із фінансовою звітністю, її ком-
понентами, статтями та рахунками бухгалтерського 
обліку. На сьогодні склалися дві основні концепції 
розуміння того, що слід вважати аудитом: по-перше, 
аудит у вузькому значенні слова, під яким розу- 
міється головним чином лише перевірка дотримання 
бухгалтерських стандартів, а також правил подання 
бухгалтерської (фінансової) звітності; по-друге, ау-
дит в широкому значенні слова, під яким в епоху 
інформаційного (постіндустріального) суспільства 
стали розуміти не стільки аудит звітності, скільки ау-
дит всього бізнесу [17, с. 18]. Але розширення розу-
міння сутності аудиту призвели до того, що з 90-х рр.  
ХХ сторіччя широке визначення аудиту було посту-
пово замінено на термін «завдання з надання впев-
неності». Ці тенденції є, з одного боку, логічними та 
передбачуваними, оскільки інформаційне суспільство 
вимагає від аудиторів розширення кола послуг і вклю-
чення до їх об’єктів будь-якої інформації, але з іншо-
го – не надто легкими для сприйняття та зміни тра-
диційного уявлення про зміст та призначення аудиту.  
Як підкреслює E. Хіггінс, перефокусування аудиторів 
на завдання з надання впевненості можна навіть кла-
сифікувати як «аудиторську революцію» [22, с. 111].

Класифікація аудиторських послуг запропоно-
вана в Міжнародних стандартах контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-
путніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стан-
дартів аудиту та надання впевненості Міжнародної 

федерації бухгалтерів (МФБ): аудит історичної фі-
нансової інформації; огляд історичної фінансової 
інформації; завдання з надання впевненості, які не 
стосуються історичної фінансової інформації, а від-
повідно не є аудитом чи оглядом історичної фінансо-
вої інформації; супутні послуги, інші послуги, в тому 
числі консультаційні, відмінністю яких є те, що для 
них не розроблені відповідні стандарти [12; 13; 14]. 
Подібна класифікація наведена в Переліку послуг, 
які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) 
(редакція 2011 року [4]). Послуги типу «аудит ефек-
тивності використання запасів» є наслідком застосу-
вання класифікації аудиторських послуг відповідно 
до «широкого» тлумачення аудиту (аудит фінансової 
звітності, аудит ефективності та аудит відповіднос-
ті), яка не відповідає вимогам сучасних Міжнародних 
стандартів.

Відповідно запаси та операції з їх використан-
ня в процесі інноваційної діяльності можуть бути 
об’єктами різних аудиторських послугах (табл. 1). 
Так, при виконанні завдання з аудиту запасів ауди-
тор висловлює думку про відповідність інформації 
про запаси, яка відображена в обліку та звітності, за-
конодавчим та нормативними вимогам. Такі ж вимо-
ги стосуються і завдань з огляду, але з урахуванням 
того, що це завдання з надання обмеженої впевне-
ності. В сфері супутніх послуг можуть виконуватися 
завдання з виконання узгоджених процедур та зав-
дання з підготовки інформації стосовно запасів та 
операцій з ними в процесі здійснення інноваційної 
діяльності. З точки зору захисту інформаційних ін-
тересів та потреб учасників інноваційної діяльності 
доцільним є розширення ринку таких видів аудитор-
ських послуг, як завдання з надання впевненості, 
інші ніж аудит чи огляд сторичної фінансової інфор-
мації. До переваг таких завдань, які актуалізують 
перспективи їх розвитку, доцільно віднести те, що їх 

Рис. 1. Розподіл підприємств з технологічними інноваціями України  
за напрямами інноваційної діяльності

Джерело: представлено авторами за даними [19, с. 119]
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Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

Таблиця 1
Види аудиторських послуг, об’єктом в яких можуть виступати запаси,  

що використовуються для інноваційної діяльності
Вид завдання відповідно до Міжнародних 

стандартів Переваги Обмеження та недоліки 

Завдання з аудиту, яке виконується як 
відповідно до Міжнародного стандарту 
аудиту (далі – МСА) 805 «Особливі поло-
ження щодо аудитів окремих фінансових 
звітів та окремих елементів, рахунків або 
статей фінансового звіту» та інших МСА  
Завдання з аудиту запасів, які використовують-
ся в інноваційній діяльності підприємства

Предмет дослідження обме-
жений даними фінансової звіт-
ності та обліку. Можливість 
отримання офіційного звіту 
незалежного аудитора (з об-
ґрунтованої впевненості) із ви-
словленою думкою про те, чи 
представлена інформація про 
запаси в обліку та звітності в 
усіх суттєвих аспектах відповід-
но до застосовної концептуаль-
ної основи фінансового звіту-
вання та обліку. 
Звіт може бути використаний 
як підтвердження достовірності 
та якості інформації про запаси 
при взаємовідносинах із іншими 
суб’єктами в процесі інновацій-
ної діяльності.

Завдання аудитора обмежені від-
повідальністю та обов’язками, які 
викладені в Міжнародних стандар-
тах аудиту. З одного боку, аудитор 
не повинен виконувати процедури, 
які можуть цікавити користувача, 
але не передбачені як обов’язкові в 
МСА, наприклад, детальний аналіз 
ефективності використання запасів. 
З іншого боку, тривалість та трудо-
місткість завдання визначаються 
процедурами, які передбачені в 
МСА як обов’язкові, але які мо-
жуть не цікавити користувача, 
наприклад, оцінка операцій із 
пов’язаними сторонами, оцінка до-
тримання принципу безперервності 
діяльності, дослідження подій після 
звітної дати. Дослідження запасів 
обмежено рівнем суттєвості, вста-
новленим для даного завдання. 

Завдання з огляду, яке виконується відпо-
відно до Міжнародних стандартів завдань  
з огляду (далі – МСЗО) 
Завдання з огляду запасів, які використовуються 
для інноваційної діяльності підприємства

Можливість отримання офіційно-
го звіту аудитора (з обмеженою 
впевненості) щодо огляду фінан-
сової звітності або інформації 
про запаси у фінансовій звітності 
із висловленою думкою про те, 
чи представлена фінансова звіт-
ність/інформація про запаси в 
обліку та звітності в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до засто-
совної концептуальної основи 
фінансового звітування та обліку.

Завдання аудитора обмежені від-
повідальністю та обов’язками, які 
викладені в Міжнародних стан-
дартах завдань з огляду. Проце-
дури, які застосовує аудитор для 
отримання прийнятних доказів, 
обмежені запитами та аналітич-
ними процедурами. 

Завдання з надання (обґрунтованої або обме-
женої) впевненості, яке виконується в рамках 
Міжнародних стандартів завдань з надання 
впевненості (далі – МСЗНВ) 
Завдання з надання (обґрунтованої або обмеже-
ної) впевненості з питань ефективності викорис-
тання запасів в інноваційній діяльності підприєм-
ства. 
Завдання з надання (обґрунтованої або обмеже-
ної) впевненості з відповідності управління та ви-
користання запасів в інноваційній діяльності

Можливість отримання офіційно-
го звіту з надання обґрунтованої 
або обмеженої впевненості сто-
совно того, чи інформація про 
предмет завдання не містить 
суттєвих викривлень. Можли-
вість розгляду в якості предмету 
завдання прогнозної та нефінан-
сової інформації про запаси.

Для виконання завдання має 
бути інформація, яку можна ви-
користовувати в якості критеріїв 
оцінки (зовнішні або внутрішні 
документи). За відсутності таких 
критеріїв завдання не може бути 
прийняте як завдання з надання 
впевненості. Відповідальність 
та обов’язки аудитора обмежені 
МСЗНВ.

Завдання із виконання супутніх послуг, яке 
виконується відповідно до Міжнародних 
стандартів супутніх послуг (далі – МССП) 
Завдання з виконання узгоджених процедур 
щодо запасів, які використовуються для іннова-
ційної діяльності, як елементів фінансового звіту. 
Завдання з підготовки інформації про запаси для 
фінансової або управлінської звітності

Можливість отримання офіцій-
ного звіту про фактичні резуль-
тати, регламентованої структу-
ри, за підписом аудитора

Завдання та обов’язки аудитора 
обмежені МССП.

Інші (консультаційні) послуги 
Аналіз ефективності використання запасів в 
процесі інноваційної діяльності 
Прогнозування та планування потреб запасів в 
процесі інноваційної діяльності. 
Консультації з питань організації обліку опера-
цій із запасами в процесі здійснення інновацій-
ної діяльності. 

Можливість отримання докумен-
ту від сертифікованого аудитора. 
Можуть бути виконані в контексті 
будь-яких завдань і за відсутнос-
ті критеріїв оцінки. Обов’язки та 
відповідальність аудитора не об-
межені стандартами та можуть 
бути встановлені повністю за зго-
дою із замовником.

Не передбачають висловлення 
впевненості стосовно відповіднос-
ті предмета завдання критеріям, а 
звіти, складені за їх результатами 
не можуть розглядатися як підтвер-
дження достовірності інформації.

Джерело: розроблено авторами з використанням положень Міжнародних стандартів [12; 13; 14]
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предметами можуть виступати ті системи, процеси, 
операції, яким властиві нефінансові та/або прогнозні 
характеристики. В контексті запасів, які використо-
вуються для інноваційної діяльності, такі завдання 
можуть виконуватися для перевірки ефективності їх 
використання або організації управління, але за умо-
ви існування критеріїв оцінки. Право на виконання 
таких завдань мають лише сертифіковані аудитори, 
що якісно відрізняє їх від консалтингових послуг та 
підвищує цінність підготовлених звітів. Але для за-
безпечення ефективності інноваційної діяльності до-
цільним є використання потенціалу і інших послуг та 
консультаційних (консалтингових) завдань, незважа-
ючи на їх відмінності від завдань з надання впевне-
ності, які проаналізовані Андрощук І.І. [1, с. 75–81].

Процес консультування – це аналітичний процес, 
що в типових випадках вимагає комбінування дій, 
що відносяться до: вибору цілі, виявлення фактів, 
визначення проблем та можливостей, оцінки альтер-
натив, розробки рекомендацій, передачі результатів, 
реалізації та контролю виконання (в деяких випад-
ках). Звіти, якщо подаються, зазвичай пишуться опо-
відно (або в розповідному стилі), робота виконується 
тільки для використання та задля користі даного клі-
єнта, а природа та обсяг визначаються за згодою між 
аудитором та клієнтом.

Наведені в таблиці 1 переваги, обмеження та не-
доліки кожного із завдань доводять, що важливим є 
якнайповніше узгодження із клієнтом умов виконання 
завдання відповідно до його інформаційних потреб.

Висновки та перспективи подальших дослід-
жень. Проведене дослідження показало, що для 
оптимального використання потенціалу аудитор-
ських послуг в процесі організації інноваційної діяль-
ності в цілому та використання в процесі її здійснен-
ня запасів, важливим є правильне використання в 
кожному конкретному випадку виду аудиторських 
послуг, які б відповідало очікуванням та інформацій-
ним потребам користувачів: завдання з аудиту або 
огляду, завдання з надання впевненості, що не є ау-
дитом чи оглядом історичної фінансової інформації, 
супутні або консультаційні послуги. Незважаючи на 
розробку значної кількості методик перевірки запа-
сів, вони потребують удосконалення з метою приве-
дення їх у повну відповідність із вимогами конкрет-
них Міжнародних стандартів в частині організаційних 
та методичних положень, а для розвитку інших за-
вдань з надання впевненості необхідним є розробка 
критеріїв оцінювання (внутрішніх положень, стан-
дартів тощо), що, в свою чергу, виступає важливим 
напрямком подальших досліджень.
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