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Отже, дослідивши інструмент Due Diligence та його 
взаємодію з внутрішнім аудитом на підприємстві, ми дійшли 
висновку, що процедура має хороші тенденції розвитку на ринку 
аудиторських послуг. Due Diligence на відміну від аудиту 
охоплює більше областей діяльності підприємства та може бути 
спрямований на глибоке дослідження певних фінансових питань. 
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Запровадження з кінця квітня 2020 року положень нового 
закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму в України [2] несуттєво розширило само регулювання 
аудиторської діяльності, тільки у двох статтях (6 та 18) є 
згадування про неї. Між тим з’явились певні новації, які 
відповідають європейським вимогам. 

Суб’єкти аудиторської діяльності за ст.6 належать до  
спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу. За ними відповідно до ст.18 здійснюється  державне 
регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії відмиванню 
коштів та фінансуванню тероризму. Новацією Закону є те, що 
відповідно до ст.8 суб’єкт первинного фінансового моніторингу 
зобов’язаний проводити в порядку, встановленому суб’єктом 
державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього 
Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за 
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відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу, 
внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії або незалежний аудит 
своєї діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері.  

Отже, в аудиторів з’являється двоїста роль: з одного боку 
вони самі є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а з 
іншого – можуть бути незалежними аудиторами саме в  перевірці  
дотримання вимог законодавства у сфері фінансового 
моніторингу. Тут вони можуть використати власний досвід 
організації системи внутрішнього фінансового моніторингу в 
аудиторській діяльності відносно інших осіб. 

Такий  аудит потрібен суб’єктам первинного фінансового 
моніторингу для переконання в тому, що установа-клієнт  та 
особи, відповідальні за внутрішні процеси фінансового 
моніторингу  належним чином захищені від накладення 
збільшених за Законом [2] адміністративних штрафів та 
уникнення кримінальної відповідальності. 

За Національною оцінкою ризиків (2019) ризик 
використання аудиторських послуг з метою відмивання коштів 
оцінено як середній, а з метою фінансування тероризму – як 
низький, між тим аудитори не надіслали жодного повідомлення 
щодо клієнтів до Держфінмоніторингу [1]. Отже, аудиторська 
діяльність є певним чином ризикованою щодо фінансового 
моніторингу, тому розширення її можливостей не зменшує 
ризики, а тільки їх посилює. 

Новації з використання незалежного аудиту у фінансовому 
моніторингу  стосуються європейських вимог до рівня контролю 
за його організацією у визначених установах. Польський досвід 
свідчить [3,4], що використовувані методи аудиту аналогічні тим, 
які застосовує наглядовий орган у складі його контролю. При 
аудиті дотримання протидії відмиванню коштів перевіряється 
документація, внутрішні положення, процеси, ринкова практика, 
процедури ідентифікації клієнтів та ін. 
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В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій 

особливого значення набуває автоматизація аудиту. Слід 
зауважити, що застосування комп'ютерної техніки не змінює 
мети проведення аудиторських процедур проте суттєво впливає 
на способи і порядок проведення цих процедур, а отже, на 
методологію аудиту.  

Розрізняють аудит поза комп’ютерним середовищем і 
аудит в середовищі комп’ютерних інформаційних систем. При 
цьому аудиторська перевірка може здійснюватися як без 
використання спеціалізованих комп’ютерних програм, так і з їх 
використанням. У зв’язку з широким застосуванням 
обчислювальної техніки і комп’ютерних інформаційних мереж та 
систем у бізнесі та бухгалтерському обліку перед аудиторами 
постало завдання пристосування технології своєї роботи або її 
зміни з використанням спеціальних методів і комп’ютерних 
програм при проведенні аудиту фінансової звітності 
підприємств, які застосовують автоматизовані фінансово-
облікові системи. 

Проведення аудиту в умовах використання комп’ютерних 
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