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Дисертація присвячена комплексній розробці методологічних та 

організаційних засад контролю якості аудиторських послуг в умовах трансформації 

діяльності вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності у відповідності до 

міжнародних стандартів. 

У роботі розкрито особливості методології та організації контролю якості 

аудиторських послуг, уточнено об’єкт та предметна галузь контролю якості 

аудиторських послуг. Розширено понятійно-категоріальний апарат теорії аудиту 

та контролю якості професійних аудиторських послуг за рахунок авторського 

уточнення дефініції «якість аудиту». Досліджено та удосконалено методологічні 

та організаційні засади аудиту, що забезпечило умови визначення сутнісних 

характеристик й обґрунтування логічної структури параметрів якості аудиту. 

Доведено, що одним з критеріїв якості аудиторської перевірки є наявність 

достатніх аудиторських доказів, які слугують інформаційною базою для 

оцінювання якості аудиторських послуг. Визначено, що під якістю аудиторських 

послуг доцільно розуміти здатність задовольняти встановлені та перспективні 

потреби замовника щодо впевненості у якості отриманих ним аудиторських 

послуг. 

За результатами дослідження з’ясовано, що найважливішим кроком у 

забезпеченні якості аудиту є забезпечення незалежності аудитора та дотримання 

усіх етичних норм професії. Обґрунтовано основні умови надання якісних 

аудиторських послуг через визначення та узагальнення чинників якості аудиту 

для суб’єктів суспільного інтересу та інших суб’єктів господарювання, а саме: 

дотримання аудитором етичних принципів; організаційне забезпечення аудиту; 
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професійні навички та досвід аудиторів; методичне та процедурне забезпечення 

аудиту, які дають можливість стверджувати, що контроль якості забезпечує 

координацію роботи трудового потенціалу, ключових підрозділів аудиторської 

фірми та можливість подальшого визначення критеріїв якості аудиторських 

послуг. Встановлено, що забезпечення якості аудиторських послуг можливе 

шляхом запровадження нормативних вимог і внутрішніх стандартів та 

формування системи управління якістю в аудиторських фірмах. 

Сформована організаційна структура контролю якості аудиторської 

діяльності, що побудована у відповідності до новітніх законодавчих вимог. 

Запропоновані зміни до концепції системи забезпечення якості аудиторських 

послуг дозволяють в подальшому розглядати та удосконалювати методичні та 

організаційні засади забезпечення якості аудиту, забезпечувати інформаційні 

потреби користувачів аудиторських звітів. Запропонований індикатор значущості 

у процесі тестування системи внутрішнього контролю якості забезпечить 

проведення тестування системи внутрішнього контролю якості та оцінювання її 

ефективності. Доведено провідну роль ключового партнера у забезпеченні якості 

аудиту через впровадження процедур нагляду із застосуванням оціночних 

показників, що дозволяє на рівні аудиторської фірми впевнитися у доказовості 

робочих документів, адекватності проведених аудиторських процедур та 

достовірності висновків. Розроблений тест оцінки відповідності системи 

контролю якості нормам міжнародних стандартів забезпечує універсальний підхід 

до оцінки системи контролю якості щодо аудиту, огляду та супутніх послуг. 

Проведена актуалізація питань практики контролю якості за аудиторською 

діяльністю дала можливість визначити, що в більшості європейських країн 

визнається ефективним саморегулювання аудиторської діяльності з передачею 

аудиторським професійним організаціям поряд з іншими функціями й функцій 

публічного нагляду. Розроблено організаційне та методичне забезпечення 

контролю якості аудиторських послуг на рівні державних органів та професійних 

організацій. Доведено, що умовами забезпечення якості аудиторських послуг є 

розробка національних стандартів щодо якості та визначення її критеріїв, 
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запровадження методик оцінки якості аудиторських послуг та посилення 

контролю за сертифікацією аудиторів. В рамках законодавчих вимог щодо 

формування критеріїв оцінки ефективності системи внутрішнього контролю 

розроблено Внутрішньофірмовий стандарт «Політики та процедури системи 

контролю якості аудиторської діяльності», що забезпечить якісне надання послуг 

та потенційне зростання конкурентних можливостей окремих аудиторських 

професійних послуг.  

Уточнена класифікація загроз незалежності та процедур щодо їхнього 

виявлення, мінімізації або повного усунення, запропоновано застережні заходи 

забезпечення якості аудиторських послуг. Так, загрози незалежності доповнені 

загрозами: розкриття конфіденційної інформації; слабкості внутрішнього 

контролю аудиторської фірми-підрядника; компетентності; демпінгу; ігнорування 

законодавчих норм. 

Розроблені: декларація етичних принципів співробітників аудиторських 

фірм; процедурне забезпечення щодо річного підтвердження незалежності; 

журнал інструктажу персоналу аудиторської фірми щодо завдання та загроз 

незалежності забезпечують документальне підтвердження фактів виконання 

процедур забезпечення професійних етичних принципів усіма задіяними 

працівниками аудиторської фірми.  

Удосконалено класифікацію корупційних ризиків для суб’єктів 

аудиторської діяльності, що забезпечить подальші протидії, у тому числі ризикам, 

пов’язаним із стажуванням претендентів на отримання сертифіката аудитора та 

аудиторів, що вже практикують. Розроблено план стажування осіб, порядок 

безперервного професійного навчання аудиторів та визначено критерії відбору 

юридичних осіб, що будуть задіяні у професійному навчанні аудиторів. 

Розроблені процедури стажування аудиторів та оцінки ризиків суб’єктів 

аудиторської діяльності захищатимуть соціальні та професійні права аудиторів, 

сприятимуть підвищенню їх професійного рівня та поінформованості. 

Розроблено організаційне забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг, що сприятиме належному рівню гарантій достовірності результатів 
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аудиторської перевірки та підвищенню якості аудиту. Удосконалено 

організаційне забезпечення аудиту через розробку: тестів компетенції та 

незалежності ключового партнера; наказу про створення аудиторської групи; 

контрольних журналів; особових справ замовників; організаційної моделі 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, що дає змогу забезпечити якість 

комплексу послуг, що надаються аудиторською фірмою. 

Розроблена модель обов’язкового аудиту фінансової звітності надає змогу 

забезпечити якість аудиту та задовольнити очікування користувачів аудиторських 

звітів. Удосконалено структуру рекомендацій щодо перевірки якості 

аудиторських послуг зовнішніми контролерами, що забезпечить якість виконання 

аудиторських завдань та охоплює: дотримання міжнародних стандартів аудиту, 

вимог щодо незалежності, у тому числі забезпечення достовірності інформації, 

поданої для включення до Реєстру; кількість та якість використаних ресурсів, у 

тому числі дотримання вимог щодо безперервного навчання аудиторів; 

дотримання вимог стосовно винагороди за аудиторські послуги, якщо вони 

встановлені; ефективність системи внутрішнього контролю якості суб'єкта 

аудиторської діяльності; достовірність інформації у звіті про прозорість щодо 

оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості суб'єкта 

аудиторської діяльності. Визначено найбільш прийнятні процедури контролю 

якості, ідентифіковані загрози при наданні неаудиторських послуг та 

запропоновані заходи із запобігання таких загроз. Сформовано процедурне 

забезпечення зовнішнього контролю якості, зокрема розроблено уніфікований 

тест перевірки системи контролю якості зовнішнім контролером, розроблено 

лист-угоду, лист-планування, розрахунок бюджету часу та вартості завдання з 

аудиту фінансової звітності; документування процедур огляду партнерів щодо 

якості завдання, що сприятиме підвищенню кваліфікації аудиторів. 

Запропонована систематизація аудиторських процедур за видами послуг 

забезпечує досягнення мети аудиторської перевірки та якості виконання 

аудиторських завдань. Розроблено процедурне забезпечення внутрішнього 

контролю якості, що полягає у розробленні робочих документів: огляд партнера 
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щодо якості завдання; контроль якості завдання на завершальному етапі. 

Визначене процедурне забезпечення контролю сприятиме підвищенню 

достовірності інформації, викладеної у аудиторському звіті. 

Розроблено Програму внутрішньофірмового контролю якості аудиту 

«Моніторинг системи контролю якості», що включає: заходи з контролю якості 

аудиту; дотримання етичних вимог; політику і процедури системи контролю 

якості.  

Використання наведеної програми передбачає встановлення аудиторськими 

фірмами процесу моніторингу, який надає достатню впевненість у тому, що 

політика і процедури системи контролю якості відповідні, адекватні та працюють 

ефективно. Розроблені та впроваджені у практику аудиторськими фірмами 

внутрішньофірмові стандарти забезпечать підвищення ефективності їх роботи у 

відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та покращення 

внутрішньофірмового контролю якості аудиту.  

Розроблено та запропоновано структуру системи внутрішньофірмового 

контролю якості аудиту для САД, яку представлено як просту ієрархічну 

послідовність у розрізі трьох центрів відповідальності: керівник аудиторської 

фірми; контролер з якості; внутрішні аудитори. Запропоновано структуру системи 

управління якістю аудиторських послуг, що забезпечує відповідність вимогам 

стандартів ІSO 9000 у розрізі організаційно самостійних та взаємопов’язаних 

елементів. Застосування системного підходу до оцінювання якості аудиту дало 

змогу довести, що у сучасних умовах господарювання аудиторських фірм 

механізм управління якістю аудиторських послуг повинен функціонувати  у 

режимах: стратегічному – з метою виявлення нових потреб кон'юнктури ринку, 

визначення необхідності й можливості освоєння нових аудиторських послуг, 

тобто механізм управління якістю пов'язаний з вибором перспектив розвитку 

організації й формування плану з якості послуг; оперативному – у рамках 

реалізації встановленого плану якості аудиту, тобто механізм управління якістю 

аудиторських послуг пов'язаний із забезпеченням послуг заданої якості. 
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Запропонована модель внутрішньої системи управління якістю 

аудиторських послуг з урахуванням очікувань Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю та Аудиторської палати України відображає системний 

підхід та ідею замкнутості процесу управління якістю аудиторських послуг, 

забезпечує незалежний і професійний контроль якості аудиту.  

Розроблена матрична модель зовнішнього оцінювання якості аудиторських 

послуг забезпечує реалізацію запропонованого методичного підходу до оцінки 

якості аудиторських послуг на основі обраних стратегій гри та запропонованих 

критеріїв оцінки якості аудиторських послуг. Систематизовано основні методи 

оцінювання якості ресурсного потенціалу аудиторських фірм через застосування 

трьох груп оцінки: якісна (методи біографічного опису, ділової характеристики, 

спеціального усного відгуку, еталону, дискусії); кількісна (методи з числовою 

оцінкою рівня якості працівників); комбінована (методи експертної оцінки 

частоти прояву певних якостей працівників). 

Встановлено, що застосування внутрішньофірмового контролю в системі 

забезпечення якості аудиторських послуг дозволяє аудиторським фірмам перейти 

від статичного контролю до динамічного покращення якості через: структурну 

компоненту внутрішньофірмового контролю (відповідну організаційну ієрархію, 

що забезпечує ефективне функціонування внутрішнього контролю якості аудиту); 

інформаційно-методичну компоненту внутрішньофірмового контролю якості 

(нормативні акти, що визначають процедуру здійснення контролю якості; 

програми навчання персоналу аудиторських фірм щодо оцінювання якості 

аудиту); мотиваційну компоненту внутрішньофірмового контролю якості 

(мотиваційні важелі для персоналу щодо проведення внутрішнього контролю та 

підвищення якості аудиторського обслуговування). 

Запропоновано поетапний процес оцінювання результатів контролю якості 

аудиторських послуг, що включає: поточний контроль якості; періодичне 

оцінювання результатів контролю; встановлення недоліків у процесі оцінювання 

результатів контролю та поліпшення якості аудиторських послуг.  
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Розроблено анкету опитування працівників «Оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг», що забезпечить збір необхідної інформації шляхом 

проведення регулярних опитувань серед працівників щодо оцінки якості аудиту 

та аудиторських послуг, удосконалить процедурне забезпечення побудови 

ефективної системи управління якістю аудиту та забезпечить реалізацію 

комплексу заходів оцінки якості аудиторських послуг для різних суб’єктів аудиту. 

Запропонована модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг, у 

тому числі з урахуванням потреб аудиторів, що провадять аудиторську діяльність 

як фізичні особи – підприємці. Модель дозволить підвищити ефективність 

здійснення контрольних заходів, відповідальність їх виконавців, зацікавленість 

аудиторів у результатах роботи.  

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, якість аудиту, система 

контролю якості аудиту, моніторинг системи контролю якості, стандартизація 

аудиту, процедури внутрішнього контролю якості.  

 

SUMMARY 

M.M. Vasylyuk, Organization and methodology of quality control of 

auditing services. - Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for obtaing the Doctor of Economics scientific degree in 08.00.09 

specialty - Accounting, Analysis and Auditing (on types of economic activity). - 

National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the complex development of methodological and 

organizational bases of quality control of auditing services in the conditions of 

transformation of activity of domestic subjects of auditing activity in accordance with 

international standards. 

The peculiarities of methodology and organization of quality control of auditing 

services have been revealed in the work; the object and the subject area of quality 

control of auditing services have been revealed. The conceptual and categorical 

apparatus of the theory of auditing and control of quality of professional auditing 

services at the expense of author's clarification of the definition “the quality of auditing” 
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have been revealed in the work. The methodological and organizational principles of 

auditing have been researched and improved which provided conditions for determining 

essential characteristics and substantiation of the logical structure of parameters of 

auditing quality. It has been proved that one of the criteria for audit quality is the 

availability of sufficient auditing evidence to serve as a basis for evaluating the quality 

of auditing services. It has been determined that under the quality of auditing services it 

is reasonable to understand the ability of meeting the established and prospective needs 

of a customer concerning the confidence in the quality of the obtained auditing services. 

According to the results of the research it has been determined that the most 

important step in provision of quality of auditing services is provision of independence 

of an auditor and observance of all ethical norms of the profession. The basic conditions 

for rendering of qualitative auditing services via defining and generalizing the factors of 

quality of auditing for subjects of public and other economic entities have been 

grounded, and namely: observance of an auditor's ethical principles; organizational 

support of auditing; professional skills and experience of auditors; methodological and 

procedural provision of auditing that give a possibility to assert that quality control 

provides coordination of work of working potential, key subdivisions of audit firms and 

possibility of further determination of quality criteria of auditing services. It has been 

determined that provision of auditing services is possible by introducing regulatory 

requirements and internal standards and formation of the system of quality management 

in audit firms. 

The organizational structure of quality control of auditing activity which is built 

in accordance with the latest legislative requirements has been formed. The proposed 

changes to the concept of the system of provision of quality of auditing services allow 

to consider and improve methodological and organizational principles of provision of 

quality of auditing in the future, to provide information needs of users of auditing 

reports. The proposed indicator of significance in the testing process of internal quality 

control system will ensure conducting of the test of internal quality control system and 

its evaluation of effectiveness. The leading role of the key partner in ensuring the 

quality of auditing through implementation of control procedures with the use of 
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evaluation indicators has been proved, which allows at the level of an audit firm to 

convince in demonstrability of working documents, adequacy of performed auditing 

procedures and reliability of conclusions. The developed test of assessment of 

conformity of quality control system with international standards provides a universal 

approach to evaluation of the quality control system for auditing, inspection and 

accompanying services. 

The actualization of issues of practice of quality control in auditing have been 

conducted, and as a result of which it has been determined that in most European 

countries self-regulation of auditing activity with transfer among other functions also 

functions of public control to auditing professional organizations is recognized as an 

effective tool. The organizational and methodological provision of quality control of 

auditing services at the level of state bodies and professional organizations has been 

developed. It has been proved that the conditions for provision of quality of auditing 

services are the development of national standards on quality and determination of its 

criteria, introduction of methods of quality assessment of auditing services and 

strengthening of control over certification of auditors. In the framework of the 

legislative requirements concerning formation of criteria for evaluating the effectiveness 

of the internal control system, the "Policies and Procedures for Quality Control of 

Auditing Activity" Inter-firm Standard has been developed, which will provide 

rendering of quality services and potential increase of competitive opportunities of 

certain auditing professional services. 

The classification of threats of independence and procedures concerning their 

identification, minimization or complete elimination have been specified, the 

precautionary measures of quality assurance of auditing services have been suggested. 

Thus, threats to independence have been complemented by such threats as: disclosure of 

confidential information, weaknesses in the internal control of an audit firm-contractor; 

competence; dumping; ignoring of legal norms. 

The developed documents are: the declaration of ethical principles of employees 

of auditing firms; procedural support concerning annual confirmation of independence; 

instructing register of personnel of an audit firm on the tasks and threats to 
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independence that provide documented evidence of facts of conducting procedures of 

provision of professional ethical principles by all audit firm employees involved. 

The classification of corruption risks for auditing entities has been improved 

which will provide further counteractions, including the risks associated with internship 

of applicants for obtaining a certificate of an auditor and auditor-practitioner. The plan 

of internship of persons, the procedure of continuous professional training of auditors 

has been developed and the criteria for selection of legal entities which will be involved 

in professional training of auditors have been determined. The procedures of internships 

and assessment of risks of auditing activity entities have been developed which will 

protect social and professional rights of auditors, and will assist in increase of their 

professional level and awareness. 

The organizational provision of quality control of auditing services has been 

developed, which will assist in an appropriate level of adequacy of auditing control 

results and increase in quality of auditing. The organizational provision of auditing 

through the development of the following has been improved: tests of competence and 

independence of the key partner; order for creation of an audit team; control logs; 

personal files of customers; an organizational model of obligatory auditing of financial 

statements that allows to ensure the quality of a range of services provided by an audit 

firm. 

The model of obligatory auditing of financial statements has been developed 

which gives the possibility to provide quality of auditing and to meet expectations of 

customers of auditing reports. The structure of recommendations concerning control of 

quality of auditing services by external controllers has been developed which will 

ensure the quality of conducting auditing tasks and will include: observance of 

international auditing standards, demands concerning independence, including ensuring 

reliability of information submitted for inclusion into the Register; the amount and 

quality of resources used, including observance of requirements concerning continual 

training of auditors, observance of requirements concerning awards for auditing 

services, if they were determined; the effectiveness of internal quality control system of 

an entity of auditing activity; the reliability of information in a report on transparency 
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regarding the assessment of the efficiency of the system of internal quality control of an 

entity of auditing activity. The most acceptable procedures of quality control have been 

determined, the threats during rendering of non-auditing services have been identified, 

and the measures to prevent such threats have been suggested. The procedural provision 

of external control has been formed, in particular, a unified test for checking the system 

of quality control by an external controller has been developed, a letter-agreement, a 

letter-planner, a calculation of budget of time and cost of the task in auditing of 

financial statements; documenting of procedures of review on the quality of the task that 

will assist raising of the quality skills of auditors have been developed. 

The systematization of auditing procedures by types of service ensures 

achievement of a goal of auditing control and quality of accomplishment of auditing 

tasks. The procedural provision of internal quality control has been developed, which 

lies in development of working documents: review of a partner regarding quality of a 

task; quality control of a task at the final stage. The procedural provision of control will 

assist in raising the adequacy of information presented in an auditing report. 

The “Monitoring of the System of Quality Control” Inter-company Quality 

Control of Auditing Program has been developed, which includes: measures for quality 

control of auditing; compliance with ethical requirements; policies and procedures of 

quality control system. 

The use of the above program involves establishment of a monitoring process by 

audit firms that provides reasonable assurance that the policies and procedures of 

quality control system are appropriate, adequate and they work effectively. Inter-firm 

standards developed and put into practice by audit firms will provide increase in 

effectiveness of their work in accordance with International Standards of Auditing and 

improvement of inter-firm control of auditing quality. 

The structure of a system of inter-firm quality control of auditing for the GMS 

has been worked out which has been presented as a simple hierarchical sequence in 

terms of three centers of responsibility: the head of an audit firm; a quality controller; 

internal auditors. The structure of the system of quality management of auditing service 

has been proposed, which ensures conformity with the ISO 9000 standards in terms of 
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organizationally independent and interrelated elements. The use of a systematic 

approach to assessment of quality of auditing has made it possible to prove that in 

modern conditions of management of audit firms the mechanism of quality management 

of auditing services should operate in the following modes: strategic – in order to 

identify new needs of the market situation, to determine the need and possibility for 

developing new auditing services, i.e. the mechanism of management of quality 

connected with the choice of prospects for development of an organization and 

formation of a plan for quality of services; operational – within the framework of the 

established auditing quality plan, i.e. the mechanism of quality management of auditing 

services is associated with provision of services of a specified quality. 

The proposed model of internal system of quality management of auditing 

services taking into account the expectations of the Audit Chamber of Ukraine and the 

Public Control of Auditing Activity Body reflects the systematic approach and idea of  

seclusion of a process of management of quality of auditing services; it provides 

independent and professional quality control of auditing. 

The developed matrix model of external assessment of quality of auditing 

services provides implementation of the proposed methodological approach to the 

quality assessment of auditing services based on the selected game strategies and the 

proposed criteria for assessment of quality of auditing services. The basic methods of 

assessing the quality of the resource potential of audit firms through the use of three 

assessment groups have been systematized: qualitative (methods of biographical 

description, business characteristics, special oral response, standard, discussion); 

quantitative (methods with numerical assessment of the quality of employees); 

combined (methods of expert evaluation of the frequency of manifestation of certain 

qualities of employees). 

It has been established that the use of inter-firm control in the system of provision 

of quality of auditing services allows audit firms to move from static control to dynamic 

quality improvement through: structural component of inter-firm control (the 

corresponding organizational hierarchy that ensures effective functioning of internal 

control of quality of auditing); information and methodological component of inter-firm 
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quality control (normative acts that define quality control procedure; training programs 

for audit firms' personnel for conducting quality of auditing); motivational component 

of inter-firm quality control (motivational levers for staff to conduct internal control and 

raising the quality of auditing services). 

A step-by-step process for evaluating the results of quality control of auditing 

services has been proposed which includes: current quality control; periodic evaluation 

of control results; identifying disadvantages in the process of evaluating the results of 

control and improving the quality of auditing services. 

The questionnaire of inquiry of employees “Evaluation of quality of auditing and 

auditing services” has been developed which will ensure collecting of the necessary 

information through regular inquiry of employees on assessment of quality of auditing 

and auditing services, it will improve the procedural provision for building an effective 

system of management of auditing quality and ensure realization of a set of measures of 

assessment of quality of auditing services for different entities of auditing. 

The model of complex assessment of quality of auditing services, including those 

taking into account the needs of auditors conducting auditing activities as individuals – 

entrepreneurs has been proposed. The model will allow increasing the effectiveness of 

carrying out control measures, responsibility of their performers, and interest of auditors 

in the results of work. 

Keywords: auditing, auditing services, auditing quality, auditing quality control 

system, monitoring of the system of quality control, auditing standardization, 

procedures of internal quality control. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Процеси глобалізації та міжнародної інтеграції 

вимагають формування нових підходів до розвитку аудиторської діяльності та 

покращення якості її результатів. Проблема якості аудиту вкрай актуальна, 

особливо в контексті гучних міжнародних скандалів з об’єктами аудиту – від 

краху корпорації «Енрон» на початку поточного сторіччя до банкрутства 

міжнародної туристичної компанії «Томас Кук» у 2019 році. При цьому претензії 

до якості результатів аудиту стосуються як великих транснаціональних 

аудиторських кампаній, так і невеликих регіональних суб’єктів аудиторської 

діяльності (надалі – САД). 

Не оминули зазначені проблеми й Україну. В умовах сучасної фінансової 

кризи постійно зростають вимоги до якості аудиторських послуг, у тому числі при 

зміні влади. Ці проблеми існують на тлі суттєвих змін у підходах до аудиту в 

цілому. Сучасна доповідь сера Дональда Брайдона (Donald Brydon) щодо 

реформування аудиту у Британії містить, зокрема, такі положення, як відмова від 

принципів достовірності та неупередженості, професійного скептицизму (замість 

цього пропонується принцип професійної підозрілості), розширення предмета 

уваги аудитора на можливість шахрайства й обману користувачів звітності тощо. 

Для підвищення довіри до сучасного аудиту навіть запропоновано розділити 

бухгалтерсько-аудиторську професію та дві окремі. Усе це створює багато 

проблем щодо як організації контролю за якістю результатів аудиторської 

діяльності, так його методичного забезпечення на практиці. 

Проблему підвищення якості аудиту та створення системи контролю за 

наданням аудиторських послуг в Україні загострює ситуація, що склалася на 

світовому ринку аудиту й обумовлена специфікою відносин між користувачами 

інформації та аудиторськими фірмами. Ураховуючи те, що аудит ґрунтується на 

довірі зацікавлених осіб до професійності аудиторів, питання підвищення якості 

аудиторських послуг набувають першочергового значення.  

Проведені дослідження засвідчують, що беззаперечною основою для 

становлення професії незалежного аудитора є визнання ним відповідальності 
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перед суспільством. Сучасний процес надання аудиторських послуг є 

нерозривним із забезпеченням якості його організації та результатів. Саме якість 

на сьогодні є основоположною базою, зумовлюючи цінність і необхідність 

аудиторських послуг.  

Проблеми контролю якості професійних аудиторських послуг розглядались 

у наукових працях і публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних учених: 

Р.Адамса, Е. Аренса, С. Бичкової, Н. Голощапової, Е. Гутцайта, Р. Доджа, І.Дрозд, 

П. Камишанова, Л. Кулаковської, Т. Каменської, М. Корінька, Д. Лоббека, 

О. Лубенченко, Н.Малюги, Є. Мниха, Н. Проскуріної, О. Петрик, В. Пантелеєва, 

О. Редька, К. Редченка, Дж. Робертсона, В. Рудницького, Я. Соколова, В. Скобари, 

В. Сопко, В. Шевчука, Л. Шнайдермана та ін. Однак методологія й методика 

формування ефективної системи контролю якості професійних аудиторських 

послуг та їх пристосування до загроз і ризиків, що виникають у практичній 

діяльності, не висвітлені достатньо. Потребують поглибленого вивчення питання, 

пов’язані з подальшим розвитком та розробленням форм і методів організації 

робіт із формування системи управління якістю аудиторських послуг, 

дотриманням принципів загальної теорії управління, розробкою базових 

положень концепції формування системи управління якістю аудиторських послуг. 

Вибір напряму дослідження зумовлений його актуальністю на сучасному етапі 

розвитку аудиту, недостатньою розробленістю теоретичної бази якості аудиту й 

необхідністю ставлення до якості аудиту не як до набору окремих питань, а як до 

цілісної системи, що повинна охоплювати всі суттєві аспекти функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності. Подальших розробок потребують саме 

комплексний і системний підходи до побудови механізму контролю за якістю 

аудиторської діяльності.  

Невизначеність концептуальних засад, теоретичних і методичних основ 

контролю якості аудиторських послуг, відсутність теоретичних положень щодо 

реалізації механізму контролю якості аудиту спонукають до переосмислення 

основних принципів забезпечення якості аудиторських послуг. Водночас 

подальший розвиток аудиторської діяльності вимагає вирішення питань, 
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пов’язаних із підвищенням її якісного рівня. Особливості процесу розвитку ринку 

аудиторських послуг відповідно до інформаційних потреб суспільства та 

користувачів фінансової звітності суб’єктів господарювання стали передумовою 

дисертаційного дослідження та актуалізують його тему. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота містить результати дослідження за науково-дослідною 

темою Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) «Розвиток 

методології та організації сучасного аудиту» (номер державної реєстрації 

0113U005976), за якою автором обґрунтовано найбільш прийнятні процедури 

контролю якості, ідентифіковані загрози при наданні неаудиторських послуг та 

запропоновано заходи з попередження таких загроз, а також розроблено 

уніфікований тест перевірки системи контролю якості зовнішнім контролером. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (м. Івано-Франківськ) у рамках науково-дослідної теми «Розробка 

організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування 

виробничо-господарських структур регіону» (номер державної реєстрації 

0111U000875). Автором визначені особливості процедур формування 

внутрішньофірмових стандартів контролю якості аудиторських послуг, проведено 

аналіз сучасного стану контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, 

досліджено послідовність організації внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг у розрізі видів контролю.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методологічних, організаційних засад і практичних рекомендацій щодо контролю 

якості аудиторських послуг та комплексної системи оцінки якості аудиторських 

послуг. Відповідно до поставленої мети сформульовано теоретичні та прикладні 

завдання, які спрямовані на її досягнення: 

‒ систематизувати дефініції «якість послуг» у сучасному бізнес-середовищі 

та екстраполювати їх на якість аудиторських послуг; 

‒ ідентифікувати чинники впливу на якість аудиторських послуг; 
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‒ визначити структуру попиту на різні види аудиторських послуг; 

‒ ідентифікувати зміни в інституціональному середовищі аудиту, що 

впливають на якість аудиторських послуг; 

‒ дослідити практику контролю якості аудиторських послуг; 

‒ встановити основні тренди розвитку процедурного забезпечення 

професійних етичних принципів як чинників якості; 

‒ переглянути класифікацію ризиків аудиту з метою вдосконалення системи 

контролю якості; 

‒ провести ретроспективний аналіз стандартизації аудиту в Україні; 

‒ змоделювати організаційне забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг; 

‒ розвинути методологію зовнішнього контролю якості аудиторських 

послуг через розвиток його процедурного забезпечення; 

‒ визначити методологічні основи процедурного забезпечення 

внутрішнього контролю якості; 

‒ удосконалити процес документального забезпечення якості аудиту; 

‒ оцінити можливість застосування стандартів ІSО для цілей контролю 

якості аудиторських послуг; 

‒ розробити матричну модель оцінки якості аудиторських послуг 

зовнішніми контролерами; 

‒ розробити комплекс заходів оцінки якості аудиторських послуг для різних 

суб’єктів аудиту. 

Об’єктом дослідження є система контролю якості аудиторських послуг.  

Предметом дослідження є теоретичні, практичні та методичні аспекти 

дослідження процесу внутрішнього та зовнішнього контролю якості аудиторських 

послуг.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано широкий спектр 

загальнонаукових та спеціальних методів, що надали можливість вирішити 

завдання наукового дослідження, а саме: методи аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції (для уточнення понятійно-категоріального апарату); методи формалізації 
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(для структурування процесу контролю якості аудиторських послуг); статистичні 

методи (для проведення вибіркового спостереження, динамічного, порівняльного, 

структурного та фінансового аналізу); методи системного аналізу (для 

класифікації і систематизації видів послуг аудиту, у тому числі неаудиторських; 

для удосконалення класифікації корупційних ризиків для САД, що дозволяє 

виявити способи їх усунення шляхом моніторингу  системи контролю якості); 

прийоми і способи порівняльного вертикального, горизонтального та 

коефіцієнтного аналізу (для оцінки фінансової звітності та іншої інформації у 

процесі аудиторського контролю підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

інших суб’єктів, для яких аудит є обов’язковим); метод експертної оцінки, 

матричний метод (для розробки методичного підходу до оцінки якості 

аудиторських послуг на основі використання матричних ігор та запропонованих 

критеріїв оцінки якості аудиторських послуг); метод аналізу ієрархій (при 

розробці матричної моделі оцінки якості аудиторських послуг Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (надалі ‒ ОСНАД) та 

Аудиторською палатою України (надалі ‒ АПУ); моделі комплексної оцінки 

якості аудиторських послуг, у тому числі з урахуванням вимог до аудиторів, які 

провадять аудиторську діяльність як фізичні особи – підприємці; метод 

екстраполяції (для розробки положень організації і методики проведення 

контролю якості аудиторських послуг, для уточнення понятійного апарату); 

табличні та графічні методи (для наочного зображення статистичного матеріалу). 

Для забезпечення оперативності одержання результатів та їх достовірності окремі 

методи реалізовано в автоматизованому режимі з використанням пакетів 

прикладних програм. На основі методів системного аналізу та наукової абстракції 

сформульовано загальні висновки. 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є: наукові праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених; вітчизняні та міжнародні 

нормативно-правові акти, що регламентують практику аудиторської діяльності, 

оцінювання якості та контролю у сфері аудиту й аудиторських послуг; періодичні 

видання за напрямом дисертаційного дослідження; матеріали науково-практичних 
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конференцій; дані Державної служби статистики України, профільних міністерств 

і відомств; фактографічні дані аудиторських фірм – суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних, 

науково-методологічних і прикладних основ зовнішнього та внутрішнього 

контролю якості аудиторських послуг. Елементами наукового внеску є такі 

результати проведених досліджень:  

уперше:  

‒ окреслено шляхи застосування стандартів ІSО для цілей контролю якості 

аудиторських послуг, що сприятиме стандартизації контрольних заходів під час 

аудиту; 

‒ побудовано матричну модель оцінки якості аудиторських послуг 

зовнішніми контролерами, що підвищує інформативність оцінки; 

‒ розроблено комплекс заходів оцінки якості аудиторських послуг для 

різних суб’єктів аудиту, що забезпечує збалансованість дій зовнішніх і внутрішніх 

контролерів якості аудиту; 

удосконалено:  

‒ організаційні заходи щодо забезпечення якості аудиту та аудиторських 

послуг через визначені зміни інституціонального середовища, що підвищує 

об’єктивність оцінки якості; 

‒ напрями розвитку процедурного забезпечення професійних етичних 

принципів як чинників якості; 

‒ класифікацію ризиків аудиту, що сприяє удосконаленню системи 

контролю якості; 

‒ організаційне забезпечення контролю якості аудиторських послуг, що 

дозволяє враховувати новітні зміни законодавства щодо контролю якості; 

‒ методологію зовнішнього контролю якості аудиторських послуг через 

розвиток його процедурного забезпечення, що дозволяє систематизувати дії 

зовнішніх контролерів якості аудиту з огляду на оновлення законодавства; 
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‒ методологічні основи процедурного забезпечення внутрішнього контролю 

якості, що сприяє обґрунтуванню дій аудиторів при наданні різних видів послуг; 

‒ документальне забезпечення контролю якості аудиту, що уможливлює 

формулювання єдиних базових вимог до організації та методики 

внутрішньофірмового контролю якості аудиту; 

набули подальшого розвитку: 

‒ дефініція «якість послуг» у сучасному бізнес-середовищі, яка 

екстрапольована на якість професійних аудиторських послуг; 

‒ ідентифікація чинників впливу на якість аудиторських послуг, що сприяє 

уніфікації аудиторських процедур оцінки якості для суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

‒ систематизація найбільш запитуваних аудиторських та неаудиторських 

послуг, що дозволяє виокремити заходи щодо організації контролю якості для 

кожного з видів таких послуг;  

‒ дослідження процесу організації контролю якості зовнішніми 

контролерами, що надає можливість запропонувати зміни до процедурного 

забезпечення контрольних заходів; 

‒ стандартизація системи внутрішнього контролю через удосконалення 

внутрішніх стандартів «Політики та процедури системи внутрішнього контролю 

якості аудиторської діяльності» з урахуванням новітніх змін законодавства, що 

дало змогу забезпечити єдиний методичний підхід до організації контролю якості 

аудиту.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у їх доведенні до 

рівня прикладного використання аудиторськими фірмами ‒ суб’єктами 

аудиторської діяльності, що функціонують відповідно до вітчизняних та 

міжнародних нормативно-правових актів. До запропонованих автором і 

реалізованих на практиці організаційних і методичних підходів належать: 

‒ робочі документи: аудиторський лист-угода, огляд партнера щодо якості 

завдання, контроль якості завдання на завершальному етапі аудиту; 

внутрішньофірмові стандарти «Положення про стажування осіб в аудиторській 
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фірмі»; «Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності», порядок безперервного професійного навчання 

аудиторів у частині навчання практикуючих аудиторів (акт впровадження 

№ 2019-0618 від 18.06.2019 р., ТОВ «Ен Енд Ті Аудит»); 

‒ розроблені рекомендації: модель стандартизації аудиту в Україні, 

внутрішньофірмові стандарти щодо супутніх послуг та неаудиторських послуг; 

робоча документація: уніфікований тест перевірки системи контролю якості 

зовнішнім контролером; розрахунок бюджету часу аудиту; порядок безперервного 

навчання аудиторів; процедури огляду щодо якості завдання (акт впровадження 

№ 298/2019 від 16.05.2019 р., Всеукраїнська громадська організація «Гільдія 

професійних внутрішніх аудиторів України»); 

‒ запропоновані рекомендації щодо застосування внутрішньофірмового 

стандарту «Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності», що сприяють стандартизації процесу контролю якості 

аудиту (акт впровадження № 03-18/416 від 10.05.2019 р., ТОВ «Аудиторська 

фірма «БК Аудит»); 

‒ розроблений формат та зміст декларації етичних принципів співробітників 

аудиторських фірм, річне підтвердження незалежності; уточнена класифікація 

загроз не дотримання етичних принципів аудиту, з огляду на вимоги Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; процедури 

стажування аудиторів та оцінки ризиків суб’єктів аудиторської діяльності; робоча 

документація: тестування незалежності та компетентності ключового партнера; 

наказ про створення аудиторської групи; контрольні журнали; особові справи 

замовників, організаційна модель обов’язкового аудиту фінансової звітності (акт 

впровадження № 60-1 від 14.12.2018 р., ТОВ «Аудиторська компанія 

«Надійність»); 

‒ розроблений внутрішньофірмовий стандарт «Політики та процедури 

системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності» та 

внутрішньофірмовий стандарт «Положення про стажування осіб в аудиторській 
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фірмі» (акт впровадження № 585-Д/16 від 25.11.2018 р., ТОВ АФ «Бухгалтер-

Лугань»); 

‒ сформована організаційна структура контролю якості аудиторської 

діяльності, внутрішньофірмовий стандарт «Робочі документи аудитора», 

запропоновані зміни до концепції системи забезпечення якості аудиторських 

послуг, що дозволяють забезпечити інформаційні потреби користувачів у 

якісному аудиті; удосконалено класифікацію корупційних ризиків суб’єктів 

аудиторської діяльності, що забезпечує ефективне визначення шляхів їх усунення 

через моніторинг в системі контролю якості (акт впровадження №05/08-1 від 

05.08.2019 р., ТОВ «Аудиторська компанія «Вектор аудиту»); 

‒ запропоновані внутрішньофірмовий стандарт, що включає політику та 

процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності, 

сприяє зниженню ризиків суб’єктів аудиторської діяльності, робочі документи 

для збору і оцінки аудиторських доказів та Програма внутрішнього контролю 

якості аудиту, що підвищує якість процедур внутрішнього аудиту (акт 

впровадження № 13-09-09-14/2365-2019 від 21.06.2019 р., Управління Західного 

офісу Державної аудиторської служби в Івано-Франківській області); 

‒ розроблені найбільш прийнятні процедури внутрішнього контролю якості, 

робочі документи, уніфікований тест перевірки системи контролю якості, лист-

угода та декларація з внутрішнього аудиту, що включає політику та процедури 

системи внутрішнього контролю якості аудиту (акт впровадження № 06.2-12/29-

235 від 27.06.2019 р., Головне управління Державної казначейської служби 

України в Івано-Франківській області). 

Окремі положення дисертації використано в освітньому процесі 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». При 

розробці навчально-методичного забезпечення та викладання лекційних курсів на 

практичних матеріалах та при складанні модулів з дисципліни «Аудит» 

використовуються доробки розділів «Якість аудиту як предмет контролю», «Стан, 

організація та регулювання ринку аудиторських послуг», «Розвиток контролю 

якості професійних аудиторських послуг». При викладанні курсу «Організація і 
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методика аудиту за видами економічної діяльності» застосовуються визначені 

автором особливості організаційного забезпечення контролю за якістю аудиту і 

аудиторських послуг та процедурного забезпечення зовнішнього контролю якості 

аудиту (довідка № 01-26/03/1061 від 03.07.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в 

роботі, виконано особисто здобувачем. У дисертації використано лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистої роботи здобувача та полягають у 

дослідженні комплексу питань, пов’язаних із організацією та методикою 

контролю якості аудиторських послуг. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження пройшли апробацію на 15-ти міжнародних та 4-х всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: «Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах глобалізації» (Київ, 2013 р.); «20-річчя аудиту. 

Досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (Сімферополь, 2013 р.); 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України» (Львів, 2013 р.); 

«Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах 

трансформації соціально-економічних відносин» (Севастополь, 2013 р.); «Облік, 

контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 2013 р.); 

«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях 

управління» (АР Крим, м. Судак, 2013 р.); «Стратегія інноваційного розвитку 

економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (Харків, 2013 р.); 

«Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах 

інформатизації та глобалізації економіки» (Івано-Франківськ, 2013 р.); 

«Економічний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку» 

(Ужгород, 2013 р.); «Проблеми та перспективи вдосконалення фінансової 

системи» (Чернівці, 2013 р.); «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий 

погляд» (Донецьк, 2013 р.); «Розвиток національної економіки׃ методологія та 

практика» (Івано-Франківськ, 2014 р.); «Розвиток національної економіки: теорія і 

практика» (Івано-Франківськ, 2015 р.); «Economics, Management, Law: Problems 
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and Prospects» (Coventry, United Kingdom, 2015); «Economics, Management, Law: 

Socio-economic aspect soft development» (Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016); 

«Ukraine-Bulgaria-European Union: contemporary state and perspectives» (Варна, 

Болгарія, 2016); «Innovative economy: processes, strategies, technologies» (Kielce, 

2017); «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні 

та політичні аспекти» (Ужгород, 2018 р.); «Сучасні міжнародні економічні 

відносини: становлення та особливості розвитку» (Одеса, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 47 наукових праць 

(41 одноосібно), з них 2 одноосібні монографії (49,22 друк. арк.), 2 колективні 

монографії (загальний обсяг ‒ 40,98 друк. арк., у тому числі належить автору 

1,18 друк. арк.), 24 статті (загальний обсяг ‒ 7,65 друк. арк., у тому числі 

належить автору 7,38 друк. арк.), у тому числі 18 статей – у наукових фахових 

виданнях, 6 статей – у наукових періодичних виданнях інших держав та у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 19 

публікацій за матеріалами конференцій (загальний обсяг ‒ 2,84 друк. арк., у тому 

числі належить автору 2,77 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій ‒ 100,69 друк. 

арк., у тому числі належить автору 60,55 друк. арк. Публікації повною мірою 

відображають основні результати дисертації.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 582 сторінки комп’ютерного тексту. Основний зміст дисертації 

викладено на 365 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 107 таблиць 

на 97 сторінках, 45 рисунків на 27 сторінках, 8 додатків. Бібліографічний список 

налічує 292 найменування на 34 сторінках. 

 



РОЗДІЛ 1 

ЯКІСТЬ АУДИТУ ЯК ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ 

 

1.1. Якість послуг у сучасному бізнес – середовищі 

 

Організаційно-економічний механізм надання якісних аудиторських послуг 

в умовах сучасного світового розвитку та інтеграції України у міжнародне 

співтовариство є спрямованим на забезпечення його використання відповідно до 

потреб конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках 

аудиторських послуг. Поглиблення трансформаційних процесів та структурних 

зрушень в аудиторській практиці зумовлюють необхідність розробки напрямів і 

механізмів розв’язання проблеми підвищення якості аудиторських послуг. 

Успішність на ринку суб’єкта господарювання залежить від його 

конкурентоспроможності. Найважливішим фактором, що забезпечує 

конкурентоспроможність товарів, робіт, послуг є якість [1].  

Поняття якості у широкому розумінні є універсальною філософською 

категорією, яка охоплює як явища зовнішнього світу, так і свідомість людини. 

Вважається, що першим проаналізував категорію якості давньогрецький філософ і 

вчений Арістотель (384 — 322 до р. х.). Він визначав її як «видову відмінність» 

однієї сутності від іншої, що належить до того ж виду, визначав якість, як 

змістовні властивості речей матеріального світу, як відповідність вимогам 

споживача (сукупність властивостей продукції, що визначають ступінь 

придатності до використання за призначенням). Ним виокремлено наступні її 

категорії: сутність речі; кількість; якість; відношення; дія; інерція; місце; стан; 

час; володіння [2]. 

Окрім філософського тлумачення якості, має місце також більш звужене 

значення дефініції «якість» - якість продукції, якість праці, ділові якості, якість 

виконавчої майстерності, якість життя тощо.  

Категорія якості продукції є однією з найскладніших серед тих, з якими 

спеціалістам доводиться мати справу. До категорії якості продукції звертаються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D1%8F
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під час вибору предметів для задоволення як виробничих, так і індивідуальних 

потреб, планування виробництва і оцінювання його результатів, визначення його 

складності і ефективності, організації праці, створення нових виробів. 

Послуга є результатом щонайменше одного виду діяльності, обов´язково 

здійсненого у взаємодії між постачальником і замовником, і як правило, 

нематеріальна. Надання послуги може охоплювати, наприклад: 

‒ дії з матеріальною продукцією, наданою замовником (автомобіль, що 

підлягає ремонту); 

‒ дії з нематеріальною продукцією, наданою замовником (декларація про 

доходи, необхідна для обчислення розміру податку); 

‒ надання нематеріальної продукції (інформації в контексті передавання 

знань); 

‒ створення сприятливих умов для замовника (у закладах дозвілля). 

Інтелектуальна продукція містить інформацію та є нематеріальною, може 

набувати форми підходів, ділових угод або методик. 

До категорії якості звертаються і тоді, коли виникає необхідність 

розібратися зі складом і характером властивостей створюваної чи виготовленої 

продукції. Цей перелік є не вичерпним. Однак цього достатньо для зрозуміння 

якості продукції ‒ надзвичайно різноманітної за своєю сутністю категорії. 

Водночас, якість є економічною категорією. За міжнародними стандартами 

в галузі менеджменту якість розглядається як ступінь, до якого сукупність 

притаманних властивостей продукції та послуг задовольняє загальнозрозумілі 

або обов'язкові сформульовані потреби чи очікування споживачів (стандарт ІSO-

8402) [3]. 

Існують різноманітні визначення поняття «якість продукції», серед яких 

найточніше сформульовано Європейською організацією з контролю якості: 

«продукція вважається хорошої якості, якщо при мінімальних витратах протягом 

усього її життєвого циклу вона максимально сприяє здоров´ю і щастю людей, які 

залучені до її проектування і відновлення (повторного використання) за умови 
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мінімальних витрат енергії та інших ресурсів і при допустимій (прийнятній дії на 

навколишнє середовище і суспільство)» [4].  

Якість розглядається через певні показники, що зумовлені потребою 

встановлення максимально можливої кількості корисних для споживачів 

властивостей продукції, кількісного оцінювання їх рівня, а також потребою 

порівняння окремих видів продукції між собою. Залежно від обраних цілей 

оцінювання рівня якості продукції показники якості можна класифікувати за 

певними ознаками (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Класифікація показників якості матеріальної продукції 

Ознака класифікації показників якості Групи показників якості 

1. За кількістю властивостей продукції, що оцінюються Одиничні та комплексні 

2. За формою представлення Абсолютні та відносні 

3. За видами властивостей продукції, що оцінюються Показники призначення 

Показники надійності 

Одиничні та відносні 

Ергономічні показники 

Естетичні показники 

Екологічні показники 

Показники безпеки 

Показники уніфікації 

Показники технологічності 

Патентно-правові показники 

Показники транспортабельності 

Джерело: розроблено за [3]. 

 

Міжнародна організація зі стандартизації (International Certification 

Organization (ISO)) є розробником міжнародних стандартів якості продукції серії 

ISO 9000. Підготовка проектів міжнародних стандартів покладалась на технічний 

комітет ISO/TC 176 «Управління якістю і забезпечення якості». На сьогодні 

застосовують наступні міжнародні стандарти щодо регулювання якості продукції 

(табл. 1.2) [4]. 

Створення стандартів ISO серії 9000 є наслідком формалізації та 

узагальнення практичного досвіду, нагромадженого за увесь післявоєнний період 

розвитку промисловості у світі та передбачає застосування систем якості у трьох 

ситуаціях: по – перше, отримання вказівок щодо управління якістю; по – друге, 

взаємодія між сторонами договору (постачальник-споживач); по – третє, 

затвердження, сертифікація або реєстрація, що проводить третя незалежна сторона.  
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Таблиця 1.2 – Міжнародні стандарти щодо регулювання якості продукції  
№ 
з/п 

Номер 
стандарту 

Назва стандарту 
Аналог, що діє в 

Україні 
Сутність стандарту 

1 ISO 9000  «Загальний менеджмент якості 
й стандарти із забезпечення 
якості. Провідні вказівки на 
вибір і застосування» 

ДСТУ ISO 
9000:2015 

Визначає сферу застосування стандарту (зацікавлених осіб, які можуть 
користуватися стандартом); розкриває основні положення системи 
контролю якості, заходи щодо побудови системи контролю якості 
через процесний підхід та методологічні прийоми 

2 ISO 9001  «Система якості. Модель 
забезпечення якості при 
проектуванні і/або розробці, 
монтажі і обслуговуванні» 

ДСТУ ISO 
9001:2015 

Стандарт ISO 9001 є однією з моделей управління діяльністю 
організації з метою забезпечення її результативності. 
Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством 
допомагає: 
– поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для 
ініціатив щодо сталого розвитку; 
– покращити якість продукції та послуг, задовольнивши очікування 
замовників; 
– стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках; 
– реалізовувати продукцію за світовими цінами; 
– налагодити співпрацю із закордонними партнерами (зокрема, щодо 
отримання інвестицій); 
– отримати переваги перед конкурентами у процесі участі у тендерах; 
– забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації; 
– запровадити механізм постійного покращення системи управління та 
підвищити ефективність роботи співробітників на усіх рівнях 

3 ISO 9002  «Система якості. Модель 
забезпечення якості при 
виробництві і монтажі» 

Не діє з 2000 року. 
Замінено на ДСТУ 
ISO 9001:2015 

 

4 ISO 9003  «Система якості. Модель 
забезпечення якості при 
остаточному контролі й 
випробуваннях» 

Не діє з 2000 року. 
Замінено на ДСТУ 
ISO 9001:2015 

 

5 ISO 9004  «Загальний менеджмент якості 
й елементи системи якості» 

ДСТУ ISO 9004-1-
95 

Вимоги ISO 9004 рекомендуються як керівництво для суб’єктів 
господарювання, які бажають перевищити вимоги ISO 9001 з метою 
вдосконалення та досягнення сталого розвитку: концепція ISO 9001 
спрямована на досягнення поставлених цілей, а виконання положень 
ISO 9004 дозволяє досягати поставлені цілі з більшою ефективністю 

 

Джерело: розроблено за [4].  
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Суб’єктам господарювання слід орієнтуватися на цілі: насамперед – якість, 

а не короткочасні прибутки; головне – споживач, тобто перебудова свідомості на 

точку зору іншої сторони; наступний етап виробничого процесу – споживач твоєї 

продукції; інформаційне забезпечення і застосування економіко-математичних 

методів; людина у системі управління – залучення всіх без винятку працівників до 

процесу управління якістю; функціональне управління.  

Основна ідея забезпечення якості продукції, послуг полягає у встановленні 

критеріїв якості та контролюванні застосування цих критеріїв на підставі 

процесного підходу, що передбачає розподіл діяльності суб’єкта господарювання 

на ряд взаємозалежних процесів, які функціонують як цілісна система. При цьому 

вихідні дані одного процесу слугують вхідними даними для наступного. 

Процесний підхід полягає в систематичній діяльності з визначення процесів, 

їхньої послідовності й взаємодії, управління процесами й зв'язками між ними. 

Процесний підхід потребує застосування ризик-орієнтованого мислення, яке 

дає змогу менеджменту визначати чинники, що можуть спричиняти відхилення 

процесів та системи управління якістю від запланованих результатів, щоб 

встановлювати запобіжні заходи контролю для мінімізації негативних впливів і 

максимального використання можливостей за ступенем їх виникнення. Усе це є 

не можливим без розуміння бізнес – середовища, визначення зацікавлених сторін 

та їх вимог. Тому, виокремимо елементи системи управління якістю продукції та 

послуг, що є наслідком проведеного аналізу стандартів ISO серії 9000: 

‒ середовище контролю (менеджменту необхідно визначити процеси, 

необхідні для системи управління якістю, та їх застосування в межах суб’єкта 

господарювання;  визначити послідовність і взаємодію цих процесів, їх 

запланований результат); 

‒ критерії та методи оцінки якості продукції та послуг (визначити та 

застосовувати критерії та методи, зокрема моніторинг, вимірювання та відповідні 

показники дієвості, необхідні для забезпечення результативності функціювання та 

контролювання процесів); 

‒ ресурси для створення та функціонування системи управління якістю 

продукції, послуг (призначити осіб із визначеними відповідальністю та 

повноваженнями щодо процесів); 
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‒ оцінка ризиків щодо функціонування системи управління якістю (розгляд 

ризиків та можливостей їх усунення; впровадження змін, необхідних для 

забезпечення досягнення очікуваних результатів); 

‒ моніторинг та поліпшення процесів й системи управління якістю. 

Управління якістю продукції, послуг будується на наступних принципах, 

що представлені в таблиці 1.3.  

Таблиця 1.3 – Принципи управління якістю продукції та послуг 

№ 
з/п 

Принцип Сутність принципу 
Вплив на систему управління 

якістю 

1 Орієнтація на замовника Продукція, послуги 
виробляються для 
задоволення потреб 
споживачів  

Якісна продукція та 
лідерство забезпечує 
конкурентоспроможність 
суб’єкта господарювання  

2 Лідерство 

3 Задіяність персоналу Спрямованість колективу 
суб’єкта господарювання на 
кінцевий результат  

В кінцевому результаті 
зацікавлені усі співробітники 
суб’єкта господарювання 
(матеріальна зацікавленість) 

4 Процесний підхід Розподіл всього процесу 
виробництва на елементи  

Можливість контролю якості 
продукції на усіх етапах 
виробництва  5 Поліпшення, прийняття 

рішень на підставі 
фактичних даних 

Виявлення відхилень, їх 
усунення та поліпшення 
системи управління якістю  

6 Керування зв’язками Наявність системи 
зворотного зв’язку у системі 
управління якістю  

Наявність інформаційного 
спілкування на усіх етапах 
виробництва та між усіма 
учасниками процесу 

Джерело: [3]. 

 

Наявність у світових економічних відносинах диференціації трудової 

діяльності, спеціалізації галузей виробництва привели до виділення з процесу 

виробництва процесів, пов’язаних з наданням послуг. 

Дефініція «послуга» охоплює певні, але різноманітні види економічної 

діяльності людини. У науковій літературі, як вітчизняній так і зарубіжній, існує 

значна кількість визначень поняття «послуга», іноді взаємовиключних, що 

свідчить про його складність і необхідність подальшого уточнення [5, с. 89]. 

Так, статистична класифікація продукції (СКП) є класифікацією, основний 

принцип якої полягає в описі та структуруванні продукції (товарів або послуг), 

яка була отримана в результаті здійснення усіх видів економічної діяльності. 

Основним призначенням СКП є забезпечення: 
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– гармонізації з модельною Класифікацією продукції за видами економічної 

діяльності Європейського Співтовариства (СРА-2008); 

– статистичного обліку підприємств і організацій за видами продукції 

(товарів або послуг); 

– проведення статистичних обстежень і аналізу статистичної інформації на 

макрорівні; 

– зіставлення національної статистичної інформації з інформацією 

Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату), ООН, статистичних 

служб окремих країн [6]. 

За статистичною європейською класифікацією розрізняють наступні види 

послуг, що представлені на рис. 1.1.  

 

Рис. 1.1. Види послуг за статистичною європейською класифікацією 

Статистична європейська класифікація послуг 

G. Послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

45. Послуги з оптової та 

роздрібної торгівлі, послуги 

з ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

46. Послуги з оптової 

торгівлі, крім послуг з 

торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

47. Послуги з роздрібної 

торгівлі, крім торгівлі 

автотранспортними засобами 

та мотоциклами 

H. Послуги з перевезення і зберігання, послуги поштові та кур’єрські 

49. Послуги наземного 

і трубопровідного 

транспорту 

50. Послуги 

водного 

транспорту 

51. Послуги 

авіаційного 

транспорту 

52. Послуги зі складування, 

послуги допоміжні у сфері 

транспорту 

53. Послуги 

поштові та 

кур’єрські 

I. Послуги з тимчасового розміщення та організації харчування 

55. Послуги з тимчасового розміщення 56. Послуги із забезпечення стравами та напоями 

J. Послуги у сферах інформації та телекомунікацій 

58. Послуги 

видавничі 

59. Послуги з 

виробництва кіно- 

та відеофільмів, 

телевізійних 

програм, видання 

звукозаписів 

60. Послуги у 

сфері радіо-

мовлення та 

телевізійного 

мовлення 

61. Послуги 

у сфері теле-

комунікацій 

(електро-

зв’язку) 

62. Послуги з 

комп’ютерного 

програмування, 

консультування 

та послуги 

супутні 

63. Послуги 

у сфері 

інформації 

K. Послуги фінансові та страхові 

64. Послуги фінансові, 

крім послуг у сфері 

страхування та 

пенсійного забезпечення 

65. Послуги у сфері страхування, 

перестрахування та недержавного пенсійного 

забезпечення, крім послуг у сфері 

обов’язкового соціального страхування 

66. Послуги 

допоміжні у сфері 

фінансових послуг 

і страхування 
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Рис. 1.1. Види послуг за статистичною європейською класифікацією (продовження).  

 

Джерело: [6]. 

Статистична європейська класифікація послуг (продовження) 
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7
7
. 
П

о
сл

у
ги

 з
 

о
р
ен

д
и

, 
п

р
о
к
ат

у
 т

а 

л
із

и
н

гу
 

7
8
. 
П

о
сл

у
ги

 з
 

п
р
ац

ев
л
аш

ту
в
ан

н
я
 

7
9
. 
П

о
сл

у
ги

 

ту
р
и

ст
и

ч
н

и
х
 

аг
ен

тс
тв

, 

ту
р
и

ст
и

ч
н

и
х
 

о
п

ер
ат

о
р
ів

, 

п
о
сл

у
ги

 

б
р
о
н

ю
в
ан

н
я
 т

а 

п
о
в
’

я
за

н
і 

з 
ц

и
м

 

п
о
сл

у
ги

 

 8
0
. 
П

о
сл

у
ги

 

о
х
о
р
о
н

н
и

х
 с

л
у
ж

б
 

та
 п

о
сл

у
ги

 з
 

п
р
о
в
ед

ен
н

я
 

р
о
зс

л
ід

у
в
ан

ь
 

 8
1
. 
П

о
сл

у
ги

 з
 

о
б

сл
у
го

в
у
в
ан

н
я
 

б
у
д

и
н

к
ів

 і
 

те
р
и

то
р
ій

 

8
2
. 
П

о
сл

у
ги

 

ад
м

ін
іс

тр
ат

и
в
н

і 
та

 

д
о
п

о
м

іж
н

і 
д

л
я
 

о
ф

іс
ів

 т
а 

п
о
сл

у
ги

 

д
о
п

о
м

іж
н

і,
 

к
о
м

ер
ц

ій
н

і 
ін

ш
і 

О. Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового 

соціального страхування 

84. Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового 

соціального страхування 

Р. Послуги у сфері освіти 

85. Послуги у сфері освіти 

 
Q. Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги 

86. Послуги у сфері 

охорони здоров’я людини 
87. Послуги з догляду із 

забезпеченням проживання 

88. Послуги у сфері соціальної 

допомоги без забезпечення проживання 

R. Послуги у сферах мистецтва, спорту, розваг і відпочинку 

 
90. Послуги у сферах 

творчості, мистецтва 

та розваг 

 

91. Послуги бібліотек, 

архівів, музеїв та інших 

закладів культури 

 

92. Послуги з 

організування 

азартних ігор 

 

93. Послуги у сфері спорту 

та послуги з організування 

відпочинку та розваг 

 
S. Послуги інші 

 
94. Послуги 

громадських організацій 

 

95. Послуги з ремонту комп’ютерів, побутових 

виробів і предметів особистого вжитку 

 

96. Послуги 

індивідуальні, інші 

T. Послуги домашніх господарств  

 
U. Послуги екстериторіальних організацій і органів 

 

M. Послуги професійні, наукові та технічні 

6
9
. 
П

о
сл

у
ги

 у
 с

ф
ер

ах
 

п
р
ав

а 
та

 

б
у
х
га

л
те

р
сь

к
о
го

 

о
б

л
ік

у
 

7
0
. 
П

о
сл

у
ги

 

го
л
о
в
н

и
х
 у

п
р
ав

л
ін

ь
 

(х
ед

-о
ф

іс
ів

);
 п

о
сл

у
ги

 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
ій

н
і 

з 

п
и

та
н

ь
 к

ер
у
в
ан

н
я
 

7
1
. 
П

о
сл

у
ги

 у
 с

ф
ер

ах
 

ар
х
іт

ек
ту

р
и

 т
а 

ін
ж

и
н

ір
и

н
гу

; 

п
о
сл

у
ги

 у
 с

ф
ер

і 

те
х
н

іч
н

и
х
 

в
и

п
р
о
б

о
в
у
в
ан

ь
 і

 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь 

7
2
. 
П

о
сл

у
ги

 з
 

н
ау

к
о
в
и

х
 д

о
сл

ід
ж

ен
ь
 

і 
р
о
зр

о
б

о
к
 

7
3
. 
П

о
сл

у
ги

 у
 с

ф
ер

і 

р
ек

л
ам

и
 т

а 
п

о
сл

у
ги

 з
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

к
о
н

’
ю

н
к
ту

р
и

 р
и

н
к
у

 

7
4
. 
П

о
сл

у
ги

 

п
р
о
ф

ес
ій

н
і,

 н
ау

к
о
в
і 

та
 т

ех
н

іч
н

і,
 і

н
ш

і 

7
5
. 
П

о
сл

у
ги

 у
 с

ф
ер

і 

в
ет

ер
и

н
ар

ії
 

L. Послуги, пов’язані з нерухомим майном 

68. Послуги, пов’язані з нерухомим майном 
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Тобто, в економічному розумінні під послугами розуміють функції або 

операції, на які є попит і, відповідно, ціна, що встановлюється на ринку. Послуги 

можливо визначити як нематеріальні блага, однією із характерних рис яких є 

споживання на місці їх надання. Послуги, як правило, не можуть передаватись 

іншим особам, тобто система перепродажу є достатньо складною і вимагає певних 

витрат на юридичне та інше обслуговування (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 – Визначення дефініції «послуга» 

№ Автор Визначення 

1 Диденко Н.И. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности в 

Российской Федерации. 

СПб: Политехника. 1997. 

- 470 с. [7, с. 32] 

«Послуги – підприємницька діяльність, направлена на 

задоволення потреб інших осіб, за винятком діяльності, що 

здійснюється на основі трудових правовідносин» 

2 Теоретическая экономика. 

Политэкономия: Учебник 

для вузов / Под ред. Т.П. 

Журавлевой, Н.Н. 

Мильчаковой. М.: Банки и 

биржи: ЮНИТИ, 1997. 

485 с. [8, с. 16] 

«Послуга – такий вид корисної праці, при якій виробництво 

корисного ефекту співпадає з часом її споживання» 

3 Услуги в системе мировой 

торговли: Научно-

аналитический обзор. М.: 

ИНИОН, 1990. 64 с. [9, с. 

181] 

«Послуга може бути визначена як зміна стану людини або 

предмета, що належить будь-якому учаснику економічних 

відносин, який досягається через свідомі дії іншого учасника 

даних відносин. При цьому вплив відбувається на основі їх 

попередньої домовленості»  

4 Международное 

предпринимательство: 

анализ зарубежного опыта 

/П.И. Хвойник, Ю.В. 

Аджубей, И.Е. Артемьев и 

др. - М.: Наука, 1992. 205 

с. [10, с. 114] 

«У ринковій економіці послуги купуються на основі вільного 

вибору, вони стають об'єктом купівлі-продажу і є товаром, 

хоча і досить специфічним: їх виробництво і споживання 

частіше співпадають за місцем і часом; як частина сфери 

нематеріального виробництва беруть участь паралельно з 

продукцією матеріальної сфери в сукупному процесі 

суспільного виробництва» 

5 ст. 4 Закону України «Про 

фінансові послуги та 

регулювання ринків 

фінансових послуг» від 

12.07.2001р №2664-ІІІ 

[11] 

«Фінансові послуги: випуск платіжних документів, платіжних 

карток, дорожніх чеків і/або їхнє обслуговування, кліринг, інші 

форми забезпечення розрахунків; довірче управління 

фінансовими активами; діяльність по обміну валют; залучення 

фінансових активів із зобов'язанням по наступному їхньому 

поверненню; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, у 

тому числі, на умовах фінансового кредиту; надання гарантій і 

порук; переказ грошей; послуги у сфері страхування і 

накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними 

паперами; факторинг; інші операції, що відповідають 

критеріям фінансової послуги» 

Джерело: сформовано за [7,8,9,10,11]. 
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В цьому аспекті є доречним твердження Оскара Ланге, що послуги 

представляють собою діяльність, пов'язану безпосередньо або опосередковано із 

задоволенням людських потреб, але безпосередньо не направлені на виробництво 

яких-небудь предметів [12, с. 31]. 

Таким чином, затребуваність послуг на ринку забезпечується їх 

споживчими характеристиками, серед яких провідною є якість.  

Аудиторські послуги є складовою сучасного ринку послуг. Обсяг послуг, 

наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2017 р. у розрізі регіонів за даними 

Аудиторської палати України (надалі – АПУ) представлено у таблиці 1.5.  

У 2017 році  944 суб’єкти аудиту уклали 34 428 угод на аудиторські послуги 

та виконали аудиторські завдання. Це в першу чергу угоди з тими суб’єктами 

господарювання, для яких аудит є обов’язковим. Закон України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» розширив перелік таких 

суб’єктів господарювання, що сприяє збільшенню аудиторських замовлень, 

починаючи з 2018 року (табл. 1.6).  

Порівняльна характеристика обсягу послуг, наданих суб’єктами 

аудиторської діяльності у 2016 – 2017 рр. у розрізі регіонів представлена на 

підставі даних АПУ у таблиці 1.7. 

Порівняння обсягу послуг, наданих САД у 2017–2018 рр. свідчить про 

зменшення кількості САД; у 2018 році до АПУ надійшло 889 звітів САД проти 

944 – у 2017 році. Кількість замовлень у 2018 році також зменшилася на 

1932 одиниці. У порівнянні із 2017 роком кількість САД у 2018 році зменшилася 

на 66 САД (у тому числі на 52 аудиторські фірми та 14 – фізичних осіб-

підприємців). Порівняльну характеристику обсягу послуг, наданих САД у 2017–

2018 роках, представлено у таблиці 1.8. 
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Таблиця 1.5 – Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2017 р.  

Регіон / область 

Кількість 

звітів, 

поданих 

до АПУ 

Кіль- 

кість 

замов-

лень, од. 

Частка у 

кількості 

виконаних 

замовлень, % 

Фактичний 

обсяг нада-

них послуг, 

тис. грн 

Частка у 

фактичному 

обсязі нада-

них послуг,% 

Середня 

вартість 

одного 

замовлення, 

тис. грн 

Кількість 

замовлень на 

одного 

суб'єкта, од. 

Середній 

дохід одного 

суб'єкта, 

тис. грн 

Вінницька обл. 14 286 0,8 6 495,7 0,3 22,7 20,4 464,0 

Волинська обл. 9 254 0,7 3 911,9 0,2 15,4 28,2 434,7 

Дніпропетровська обл. 66 2 895 8,4 96 980,0 4,6 33,5 43,9 1 469,4 

Донецька обл. 22 202 0,6 13 158,2 0,6 65,1 9,2 598,1 

Житомирська обл. 15 391 1,1 6 132,1 0,3 15,7 26,1 408,8 

Закарпатська обл. 10 235 0,7 8 798,0 0,4 37,4 23,5 879,8 

Запорізька обл. 37 1 601 4,7 25 602,1 1,2 16,0 43,3 691,9 

Івано-Франківська обл. 11 1 035 3,0 9 060,8 0,4 8,8 94,1 823,7 

м. Київ та Київська обл. 468 16 531 48,0 1 749 408,3 82,3 105,8 35,3 3 738,1 

Кіровоградська обл. 8 103 0,3 3 014,3 0,1 29,3 12,9 376,8 

Луганська обл. 6 60 0,2 733,3 0,0 12,2 10,0 122,2 

Львівська обл. 47 3 248 9,4 52 522,5 2,5 16,2 69,1 1 117,5 

Миколаївська обл. 15 260 0,8 6 076,0 0,3 23,4 17,3 405,1 

Одеська обл. 48 1 160 3,4 35 426,2 1,7 30,5 24,2 738,0 

Полтавська обл. 17 397 1,2 10 246,8 0,5 25,8 23,4 602,8 

Рівненська обл. 13 445 1,3 4 823,7 0,2 10,8 34,2 371,1 

Сумська обл. 12 445 1,3 4 312,4 0,2 9,7 37,1 359,4 

Тернопільська обл. 5 294 0,9 4 084,7 0,2 13,9 58,8 816,9 

Харківська обл. 70 2 839 8,2 59 359,5 2,8 20,9 40,6 848,0 

Херсонська обл. 7 469 1,4 6 480,0 0,3 13,8 67,0 925,7 

Хмельницька обл. 12 559 1,6 8 801,1 0,4 15,7 46,6 733,4 

Черкаська обл. 15 304 0,9 6 534,2 0,3 21,5 20,3 435,6 

Чернівецька обл. 8 235 0,7 2 822,6 0,1 12,0 29,4 352,8 

Чернігівська обл. 9 180 0,5 2 084,3 0,1 11,6 20,0 231,6 

Р а з о м : 944 34 428 100 2 126 868,7 100 61,8 36,5 2 253,0 

 Джерело: узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності у 2017 році: Офіційний веб-сайт Аудиторської палати України [13].  
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Таблиця 1.6 – Суб’єкти господарювання, на яких поширюється вимога щодо обов’язкового аудиту  

2018 рік  2019 рік  

Види юридичних осіб Обов'язковість аудиту На кого поширюється Обов'язковість аудиту 

1 2 3 4 

Емітенти цінних паперів, 

цінні папери яких 

допущені до біржових 

торгів, приєднали до групи 

під назвою «Підприємства, 

що становлять суспільний 

інтерес» 

Зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня 

року, що настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну фінансову звітність 

та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством 

На всіх зазначених у графі 1 юридичних 

осіб, незалежно від кількості найманих 

працівників, суми річного доходу та інших 

критеріїв 

У 2019 році зберігається 

той самий обов'язок 

Банки, страхові компанії, 

недержавні пенсійні 

фонди, інші фінансові 

установи, що належать до 

великих та середніх, 

приєднали до групи під 

назвою «Підприємства, що 

становлять суспільний 

інтерес» 

Зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня 

року, що настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну фінансову звітність 

та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством 

На всіх зазначених у графі 1 юридичних 

осіб, крім інших фінансових установ та 

недержавних пенсійних фондів, що 

належать до мікропідприємств та малих 

підприємств 

У 2019 році зберігається 

той самий обов'язок 

Інші фінансові установи, 

що належать до 

мікропідприємств та малих 

підприємств 
х х 

Зобов'язані не пізніше, ніж 

до 1 червня року, що 

настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну 

фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком 

на власній веб-сторінці (у 

повному обсязі) 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 

Публічні акціонерні 

товариства 

Зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня 

року, що настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну фінансову звітність 

та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством 

Всі публічні акціонерні товариства 
У 2019 році зберігається 

той самий обов'язок 

Підприємства, що 

здійснюють діяльність з 

видобутку корисних 

копалин 

загальнодержавного 

значення 

Зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня 

року, що настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну фінансову звітність 

та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством 

На підприємства, які здійснюють діяльність 

з геологічного дослідження, у тому числі 

дослідно-промислової розробки, родовищ 

корисних копалин загальнодержавного 

значення та/або видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення, 

та/або виконання робіт (здійснення 

діяльності), передбачених угодою про 

розподіл продукції щодо корисних копалин 

загальнодержавного значення, та/або 

транспортування трубопроводами (у тому 

числі з метою транзиту) вуглеводнів та 

хімічних продуктів 

У 2019 році зберігається 

той самий обов'язок 

Суб'єкти природних 

монополій на 

загальнодержавному ринку 

Зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня 

року, що настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну фінансову звітність 

та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством 

Зведений перелік суб'єктів природних 

монополій розміщується щомісяця до 20 

числа на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України 

У 2019 році зберігається 

той самий обов'язок 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 

Великі підприємства, які є 

емітентами цінних паперів 

Зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня 

року, що настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну фінансову звітність 

та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством 

Великі підприємства, в контексті Закону 

України «Про бухгалтерський обліку і 

фінансову звітність в Україні», які є 

емітентами цінних паперів 

У 2019 році зберігається 

той самий обов'язок 

Великі підприємства, які 

не є емітентами цінних 

паперів 

У 2018 році обов'язку проведення аудиту 

окремо не встановлено 

Великі підприємства, в контексті Закону 

«Про бухгалтерський обліку і фінансову 

звітність в Україні», які не є емітентами 

цінних паперів 

Зобов'язані не пізніше ніж 

до 1 червня року, що 

настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну 

фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у 

повному обсязі) 

Середні підприємства  У 2018 році обов'язку проведення аудиту 

окремо не встановлено 

Середні підприємства, в контексті Закону 

«Про бухгалтерський обліку і фінансову 

звітність в Україні» 

Зобов'язані не пізніше ніж 

до 1 червня року, що 

настає за звітним періодом, 

оприлюднювати річну 

фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці (у 

повному обсязі) 

Джерело: узагальнено та систематизовано на основі [15]. 
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Таблиця 1.7 – Порівняльна характеристика обсягу послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 2016 – 2017 рр. 

Регіон / область 
Кількість звітів, 

наданих АПУ Відхилення  

Кількість замовлень, 

од. Відхилення 

Фактичний обсяг наданих 

послуг, тис. грн  Відхилення 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Вінницька обл. 16 14 -2 328 286 -42 4 954,5 6 495,7 1541,2 

Волинська обл. 10 9 -1 329 254 -75 5 056,0 3 911,9 -1144,1 

Дніпропетровська обл. 74 66 -8 2 679 2 895 216 99 331,9 96 980,0 -2351,9 

Донецька обл. 27 22 -5 376 202 -174 11 792,9 13 158,2 1365,3 

Житомирська обл. 16 15 -1 417 391 -26 6 112,1 6 132,1 20 

Закарпатська обл. 11 10 -1 272 235 -37 9 072,8 8 798,0 -274,8 

Запорізька обл. 38 37 -1 1 298 1 601 303 16 909,8 25 602,1 8692,3 

Івано-Франківська обл. 12 11 -1 965 1 035 70 10 320,2 9 060,8 -1259,4 

м. Київ та Київська обл. 491 468 -23 18 009 16 531 -1478 1 634 543,8 1 749 408,3 114864,5 

Кіровоградська обл. 10 8 -2 116 103 -13 3 167,9 3 014,3 -153,6 

Луганська обл. 7 6 -1 71 60 -11 889,0 733,3 -155,7 

Львівська обл. 47 47 - 3 309 3 248 -61 40 785,3 52 522,5 11737,2 

Миколаївська обл. 16 15 -1 342 260 -82 3 269,5 6 076,0 2806,5 

Одеська обл. 49 48 -1 1 048 1 160 112 30 531,9 35 426,2 4894,3 

Полтавська обл. 16 17 1 345 397 52 6 836,5 10 246,8 3410,3 

Рівненська обл. 14 13 -1 388 445 57 4 477,6 4 823,7 346,1 

Сумська обл. 13 12 -1 287 445 158 3 893,8 4 312,4 418,6 

Тернопільська обл. 6 5 -1 300 294 -6 3 048,6 4 084,7 1036,1 

Харківська обл. 74 70 -4 2 869 2 839 -30 51 217,4 59 359,5 8142,1 

Херсонська обл. 8 7 -1 475 469 -6 6 081,3 6 480,0 398,7 

Хмельницька обл. 13 12 -1 512 559 47 8 882,4 8 801,1 -81,3 

Черкаська обл. 16 15 -1 349 304 -45 6 337,5 6 534,2 196,7 

Чернівецька обл. 8 8 - 250 235 -15 2 918,9 2 822,6 -96,3 

Чернігівська обл. 10 9 -1 218 180 -38 2 670,7 2 084,3 -586,4 

Р а з о м : 1002 944 -58 35 552 34 428 -1124 1 973 102,30 2 126 868,7 -153 766,4 
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Таблиця 1.7 – Порівняльна характеристика обсягу послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності  

у 2016 – 2017 рр. (продовження) 

Регіон / область 

Середня вартість 

одного замовлення,  

тис. грн  
Відхилення 

Кількість замовлень 

на одного суб'єкта, 

од. 
Відхилення 

Середній дохід 

 одного суб'єкта, 

тис. грн  
Відхилення 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Вінницька обл. 15,1 22,7 -7,60 20,5 20,4 0,10 309,7 464,0 -154,30 

Волинська обл. 15,4 15,4 - 32,9 28,2 4,70 505,6 434,7 70,90 

Дніпропетровська обл. 37,1 33,5 3,60 36,2 43,9 -7,70 1 342,3 1 469,4 -127,10 

Донецька обл. 31,4 65,1 -33,70 13,9 9,2 4,70 436,8 598,1 -161,30 

Житомирська обл. 14,7 15,7 -1,00 26,1 26,1 - 382,0 408,8 -26,80 

Закарпатська обл. 33,4 37,4 -4,00 24,7 23,5 1,20 824,8 879,8 -55,00 

Запорізька обл. 13,0 16,0 -3,00 34,2 43,3 -9,10 445,0 691,9 -246,90 

Івано-Франківська обл. 10,7 8,8 1,90 80,4 94,1 -13,70 860,0 823,7 36,30 

м. Київ та Київська обл. 90,8 105,8 -15,00 36,7 35,3 1,40 3 329,0 3 738,1 -409,10 

Кіровоградська обл. 27,3 29,3 -2,00 11,6 12,9 -1,30 316,8 376,8 -60,00 

Луганська обл. 12,5 12,2 0,30 10,1 10,0 0,10 127,0 122,2 4,80 

Львівська обл. 12,3 16,2 -3,90 70,4 69,1 1,30 867,8 1 117,5 -249,70 

Миколаївська обл. 9,6 23,4 -13,80 21,4 17,3 4,10 204,3 405,1 -200,80 

Одеська обл. 29,1 30,5 -1,40 21,4 24,2 -2,80 623,1 738,0 -114,90 

Полтавська обл. 19,8 25,8 -6,00 21,6 23,4 -1,80 427,3 602,8 -175,50 

Рівненська обл. 11,5 10,8 0,70 27,7 34,2 -6,50 319,8 371,1 -51,30 

Сумська обл. 13,6 9,7 3,90 22,1 37,1 -15,00 299,5 359,4 -59,90 

Тернопільська обл. 10,2 13,9 -3,70 50,0 58,8 -8,80 508,1 816,9 -308,80 

Харківська обл. 17,9 20,9 -3,00 38,8 40,6 -1,80 692,1 848,0 -155,90 

Херсонська обл. 12,8 13,8 -1,00 59,4 67,0 -7,60 760,2 925,7 -165,50 

Хмельницька обл. 17,3 15,7 1,60 39,4 46,6 -7,20 683,3 733,4 -50,10 

Черкаська обл. 18,2 21,5 -3,30 21,8 20,3 1,50 396,1 435,6 -39,50 

Чернівецька обл. 11,7 12,0 -0,30 31,3 29,4 1,90 364,9 352,8 12,10 

Чернігівська обл. 12,3 11,6 0,70 21,8 20,0 1,80 267,1 231,6 35,50 

Р а з о м : 55,5 61,8 - 35,5 36,5 - 1 969,2 2 253,0 - 

Джерело: Узагальнена та проаналізована інформація про стан аудиторської діяльності у 2017 році: Офіційний веб-сайт Аудиторської 

палати України [13].  
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Таблиця 1.8 – Порівняльна характеристика обсягу послуг, наданих САД у 2017 – 2018 роках, в розрізі регіонів 

Регіон / область Кількість 

звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень, од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг, тис. 

грн 

Середня 

вартість одного 

замовлення, тис. 

грн 

Кількість 

замовлень на 

одного 

суб'єкта, од. 

Середній дохід 

одного суб'єкта, 

тис. грн 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Вінницька обл. 14 15 286 310 6 495,7 10656,0 22,7 34,4 20,4 20,7 464,0 710,4 

Волинська обл. 9 10 254 265 3 911,9 5063,8 15,4 19,1 28,2 26,5 434,7 506,4 

Дніпропетровська обл. 66 59 2895 3023 96 980,0 131788,7 33,5 43,6 43,9 51,2 1 469,4 2233,7 

Донецька обл. 22 14 202 112 13 158,2 2984,1 65,1 26,6 9,2 8,0 598,1 213,2 

Житомирська обл. 15 15 391 436 6 132,1 8745,4 15,7 20,1 26,1 29,1 408,8 583,0 

Закарпатська обл. 10 9 235 203 8 798,0 8680,6 37,4 42,8 23,5 22,6 879,8 964,5 

Запорізька обл. 37 33 1601 1509 25 602,1 27455,2 16,0 18,2 43,3 45,7 691,9 832,0 

Івано-Франківська обл. 11 10 1035 952 9 060,8 10155,1 8,8 10,7 94,1 95,2 823,7 1015,5 

м. Київ та Київська обл. 468 440 16531 15051 1749408,3 1991214,5 105,8 132,3 35,3 34,2 3 738,1 4525,5 

Кіровоградська обл. 8 9 103 164 3 014,3 3372,6 29,3 20,6 12,9 18,2 376,8 374,7 

Луганська обл. 6 6 60 101 733,3 1304,2 12,2 12,9 10,0 16,8 122,2 217,4 

Львівська обл. 47 44 3248 3397 52522,5 59976,3 16,2 17,7 69,1 77,2 1 117,5 1363,1 

Миколаївська обл. 15 15 260 220 6 076,0 6340,6 23,4 28,8 17,3 14,7 405,1 422,7 

Одеська обл. 48 49 1160 981 35426,2 45019,1 30,5 45,9 24,2 20,0 738,0 918,8 

Полтавська обл. 17 16 397 398 10246,8 9477,0 25,8 23,8 23,4 24,9 602,8 592,3 

Рівненська обл. 13 13 445 325 4823,7 6109,6 10,8 18,8 34,2 25,0 371,1 470,0 

Сумська обл. 12 12 445 327 4312,4 6024,2 9,7 18,4 37,1 27,3 359,4 502,0 

Тернопільська обл. 5 5 294 289 4084,7 4404,9 13,9 15,2 58,8 57,8 816,9 881,0 

Харківська обл. 70 63 2839 2749 59 359,5 65632,4 20,9 23,9 40,6 43,6 848,0 1041,8 

Херсонська обл. 7 8 469 417 6 480,0 6809,9 13,8 16,3 67,0 52,1 925,7 851,2 

Хмельницька обл. 12 13 559 448 8 801,1 12537,4 15,7 28,0 46,6 34,5 733,4 964,4 

Черкаська обл. 15 13 304 271 6 534,2 8154,2 21,5 30,1 20,3 20,8 435,6 627,2 

Чернівецька обл. 8 7 235 353 2 822,6 3687,6 12,0 10,4 29,4 50,4 352,8 526,8 

Чернігівська обл. 9 11 180 195 2 084,3 2506,7 11,6 12,9 20,0 17,7 231,6 227,9 

Джерело: [13]. 
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Аналіз статистичних даних 906 аудиторських фірм та 53 аудиторів –

підприємців за 2017 рік свідчить про збільшення обсягів наданих аудиторських 

послуг та їх затребуваність. У 2018 році кількість САД дещо зменшилася у зв`язку 

із складністю переходу до впровадження аудиторської діяльності за новим 

законодавством, але вартість аудиторських послуг має тенденцію до збільшення 

(вартість аудиторських послуг в середньому збільшилась на 25,15%). Збільшення 

вартості аудиторських послуг зумовлене і об`єктивними умовами – справлянням 

внесків за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового 

аудиту до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та 

Аудиторської палати України. Наявність зовнішнього контролю покладає високу 

відповідальність на суб`єктів аудиторської діяльності за якість аудиту.  

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» аудиторські послуги це – аудит, огляд фінансової 

звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого 

надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту [16].  

Під іншими професійними послугами Міжнародні стандарти аудиту 

розуміють супутні послуги, що представлені МССП 4400 «Завдання з виконання 

узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» та МССП 4410 «Завдання 

з компіляції інформації» [17]. 

Затребуваність аудиторських послуг з боку користувачів потребує 

забезпечення їх якості. 

Якість аудиторських послуг не має однозначного трактування. Проведені 

дослідження свідчать про різні наукові підходи до визначення цієї дефініції. 

Науковою проблематикою, пов’язаною з оцінкою якості аудиторських послуг, 

займалися такі вчені як Ф. Бутинець, О. Редько, Н. Проскуріна, В. Коваленко, 

О. Лубенченко, В. Бондар, Ю. Бондар, С. Бичкова та інші (табл. 1.9). 
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Таблиця 1.9 – Підходи науковців щодо дефініції поняття «якість аудиту» 

№ 

з/п 
Виклад сутності поняття 

Джерело 

інформації 

1 

Якість послуг – це комплексна обробка аудитором власних досліджень, 

нових досягнень наукової думки з особливостями практичного досвіду 

конкретного підприємства, що перевіряється, забезпечує створення 

якісного продукту. 

Якість – максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів 

результатами виконаних аудитором робіт, послуг та супутніх робіт у 

відповідності до інтересів власника, суспільства та конкретного 

замовника в межах вимог чинного законодавства України, стандартів 

аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів 

Ф. Бутинець, 

[18, 19] 

2 

Якість аудиторських послуг – системне дотримання реальної професійної 

незалежності, вимог чинного законодавства та стандартів аудиту, 

Кодексу професійної етики і професійної діяльності у сфері аудиту. 

Якість аудиторських робіт і послуг – здатність задовольняти встановлені 

та перспективні потреби замовника в отриманні достовірного рівня 

впевненості в інформації та забезпечити достовірність цієї інформації. 

Якість аудиторських послуг – категорія, яка перманентно змінюється 

залежно від рівня суспільних відносин та господарської практики країни 

О. Редько, [20,21]  

3 

Основним критерієм якості аудиторських перевірок є дотримання вимог 

стандартів аудиту, але наявність лише одного критерію не дозволяє 

оцінити якість аудиту повною мірою. Якість аудиту необхідно 

розглядати з погляду, по-перше, чи є надання послуги із проведення 

перевірки аудитом і, по-друге, чи задоволені потреби замовника у 

встановленні об’єктивності фінансової інформації 

Н. Проскуріна, 

В. Коваленко, 

[22] 

4 

Якість аудиторських послуг, хоча і не має оціночного критерію, є 

конкурентною перевагою і залежить, у першу чергу, від кваліфікації 

персоналу аудиторської фірми, його обізнаності в технологіях перевірок і 

нормах чинного законодавства. Якість аудиторських послуг формує 

репутацію і діловий імідж аудиторської фірми 

О. Лубенченко, 

[23]  

5 

На сьогодні відсутні ґрунтовні методичні рекомендації з контролю якості 

та підтримання якості. Якість аудиторської перевірки вбачається у 

встановленні чітких вимог до такої перевірки з урахуванням потреб 

зовнішніх користувачів, а контроль за якістю аудиторських послуг – 

через систему зовнішнього нагляду 

В. Бондар, 

Ю. Бондар, [24, 

25, 26] 

6 
Якість є філософська і юридична категорія, якість є корисність, 

дотримання професійних стандартів 

С. Бичкова, 

Е. Ітигилова [27] 

 

Основні результати дослідження наукових попередників щодо контролю за 

якістю послуг аудиту викладені у наступних джерелах [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що дефініція «якість аудиту» 

потребує уточнення. Якість аудиту, як послуги, є якістю кінцевого результату в 

розрізі кожного етапу аудиту. Етапи аудиту в цьому контексті є предметом уваги 

аудитора щодо оцінки якості (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Якість результатів аудиту за його етапами 

Джерело: авторська розробка. 

 

Таким чином, якість аудиту, це функція відповідності результатів аудиту 

інтересам замовників, що залежить від таких факторів, як: зацікавленість 

користувачів аудиторських звітів, наявність кваліфікованого персоналу, 

внутрішньофірмових стандартів, системи внутрішнього контролю якості, 

наявність оцінювачів якості, як внутрішніх у структурі аудиторської фірми, так і 

зовнішніх, що діють в інтересах регуляторних органів і суспільства (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Інфографіка дефініції «якість аудиту» 

Джерело: авторська розробка. 
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Уточнення дефініції «якість аудиту» дозволяє у подальшому розглядати 

методичні та організаційні засади щодо її забезпечення.  

 

1.2. Зарубіжний досвід контролю якості аудиторських послуг  

 

Координацію діяльності професійних бухгалтерських та аудиторських 

організацій на міжнародному рівні здійснює недержавне професійне об'єднання 

аудиторів та бухгалтерів - Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) (International 

Federation of Accountants). МФБ під якістю аудиторських послуг визначає 

відповідність результатів роботи аудиторів вимогам чинного законодавства та 

стандартам аудиту. МСА 220 «Контроль якості під час аудиту історичної 

фінансової інформації», вказує на певні складові якості аудиторських послуг 

(рис.1.4). 

 

Рис.1.4. Складові якості аудиторських послуг за МСА 220 

Джерело: [85]. 
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У різних країнах, що мають професійні організації бухгалтерів і аудиторів 

існують певні підходи щодо перевірки контролю якості, виходячи із регіональної 

специфіки та вимог національних регуляторних органів. 

В Російській Федерації питання підвищення якості аудиторських послуг 

розглядаються на трьох рівнях: 

– державному;  

– безпосередньо аудиторською організацією; 

– саморегулюючими організаціями аудиторів. 

На державному рівні - розробляється та встановлюється система перевірки 

якості аудиту; федеральними органами здійснюються перевірки якості аудиту. 

Саморегулюючі організації, у свою чергу, здійснюють самостійно або за 

дорученням уповноваженого федерального органу контроль якості роботи 

аудиторських організацій та індивідуальних аудиторів, які є їхніми членами. На 

рівні самого суб’єкта аудиторської діяльності мають бути встановлені правила 

внутрішнього контролю якості, а керівництво фірми та безпосередні виконавці 

повинні забезпечити їх дотримання. Такий підхід встановлено статтею 10 

«Контроль якості роботи аудиторських організацій, аудиторів» Федерального 

закону «Про аудиторську діяльність» від 30.12.2008 року № 307-ФЗ (в редакції від 

23.04.2018 р.) [51]. 

Аудиторська організація або аудитор, що надає послуги індивідуально 

зобов’язані: 

1) пройти зовнішній контроль якості роботи, у тому числі надати всі 

необхідні для перевірки документи та інформацію; 

2) приймати участь: у здійсненні роботи саморегулюючої організації 

аудиторів, членами яких вони є; у проведенні зовнішнього контролю якості 

роботи інших членів цієї організації. 

Предметом зовнішнього контролю якості роботи є дотримання 

аудиторською організацією, аудитором вимог Федерального закону № 307-ФЗ, 
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стандартів аудиторської діяльності, правил незалежності аудиторів та 

аудиторських організацій, Кодексу професійної етики аудиторів. 

Зовнішній контроль якості роботи аудиторських організацій, 

індивідуальних аудиторів здійснюють саморегулюючі організації аудиторів: 

відносно своїх членів; контроль якості роботи аудиторських організацій, що 

проводять обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності організацій, 

цінні папери яких допускаються до організованих торгів, кредитних та страхових 

організацій, недержавних пенсійних фондів, організацій, у статутних капіталах 

яких частка державної власності складає не менше 25 відсотків, державних 

корпорацій, державних компаній, публічно-правових компаній, бухгалтерської 

(фінансової) звітності, включеної в проспект цінних паперів, та консолідованої 

фінансової звітності проводить уповноважений федеральний орган контролю та 

нагляду. 

Планова зовнішня перевірка якості роботи аудиторської організації, 

індивідуального аудитора здійснюється саморегулюючою організацією аудиторів 

починаючи з календарного року, наступного за роком внесення відомостей про 

аудиторську організацію та індивідуального аудитора до Реєстру аудиторів та 

аудиторських організацій: 

– щодо аудиторських організацій, які проводять обов'язковий аудит 

бухгалтерської (фінансової) звітності - не рідше одного разу на три роки, але 

частіше одного разу на рік; 

– щодо індивідуальних аудиторів та інших аудиторських організацій – не 

рідше одного разу на п'ять років, але не частіше одного разу на рік. 

У разі отримання скарг на дії (бездіяльність) аудиторської організації, 

індивідуального аудитора щодо порушення вимог Федерального закону, 

стандартів аудиторської діяльності, правил незалежності аудиторів та 

аудиторських організацій, а також Кодексу професійної етики аудиторів 

проводиться позапланова перевірка такого суб’єкта.  
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У 2016 році статус саморегулюючих організацій аудиторів в Російській 

федерації мали: «Російська Спілка аудиторів» (Асоціація) (РСА), Асоціація 

«Співдружність» (ААС), «Аудиторська палата Росії» (АПР), некомерційне 

партнерство «Інститут Професіональних Аудиторів» (ІПАР), некомерційне 

партнерство «Російська колегія аудиторів» (РКА). 

При цьому необхідно враховувати вимоги Федерального стандарту аудиту 

№ 7 «Внутрішній контроль якості аудиту» та рекомендацій Інституту 

професійних бухгалтерів та аудиторів Росії щодо проведення процедури 

контролю якості аудиторських послуг [52]. 

Зовнішнім контролером обов’язково мають бути перевірені: 

– загальний план і програма аудиту; 

– оцінка власного ризику та ризику внутрішнього контролю, включаючи 

результати перевірок засобів внутрішнього контролю та коригування (за їх 

наявності), що були внесені у загальний план та програму аудиту в результаті 

такої оцінки; 

– документальне відображення аудиторських доказів, отриманих в 

результаті процедур перевірки по суті та висновків, зроблених на їх основі, 

включаючи результати консультацій; 

– аудійована фінансова (бухгалтерська) звітність, запропоновані аудитором 

коригування та аудиторський звіт (висновок). 

Проведення контролю якості аудиту може включати також (особливо у 

випадку масштабних комплексних аудиторських перевірок) вимоги про те, щоб 

працівники, які не брали участі в аудиторській перевірці, виконували додаткові 

контрольні процедури до подання аудиторського висновку. 

Таким чином, в Російській Федерації значна частина перевірок контролю 

якості аудиторських послуг покладена на саморегулюючі аудиторські організації, 

а у випадках проведення обов’язкового аудиту – на уповноважений федеральний 

орган контролю.  
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В Республіці Білорусь регулятором аудиторської діяльності є Міністерство 

фінансів, про що свідчить низка законодавчих актів, а саме:  

– Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26 жовтня 

2000 року № 114 Національні правила аудиторської діяльності «Цілі та загальні 

принципи аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності»; 

– Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 19 грудня 2007 

р. № 189 Національні правила аудиторської діяльності «Професійна етика 

суб’єктів, що надають аудиторські послуги»; 

– Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 16 січня 2003 р. 

№ 4 Національні правила аудиторської діяльності «Вимоги, пред'явлені до 

внутрішніх правил аудиторської діяльності аудиторської організації або аудитора 

- індивідуального підприємця»; 

– Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 4 серпня 

2000 року № 81 Національні правила аудиторської діяльності «Документація 

аудиту»; 

– Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 23 січня 2002 

року № 8 Національні правила аудиторської діяльності «Внутрішній контроль 

якості роботи аудиторів» та ряд інших нормативів.  

Міністерство фінансів Республіки Білорусь здійснює контроль за 

дотриманням аудиторськими організація та аудиторами-індивідуальними 

підприємцями законодавства про аудиторську діяльність. 

За результатами проведених Міністерством фінансів Республіки Білорусь 

перевірок дотримання законодавства, що регулює аудиторську діяльність, в 

2017 році, а також під час інших контрольних заходів, проведених в I півріччі 

2018 року, були виявлені порушення Закону Республіки Білорусь від 12 липня 

2013 року «Про аудиторську діяльність» і національних правил аудиторської 

діяльності (табл. 1.10).  
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Таблиця 1.10 – Порушення Закону Республіки Білорусь  

від 12 липня 2013 року «Про аудиторську діяльність» і національних  

правил аудиторської діяльності [53] 

№ Нормативний документ Сутність порушення 

1 Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську 

діяльність»  

Відсутність шатної чисельності 

аудиторів  

2 Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську 

діяльність»  

Відсутність строків надання 

аудиторських послуг  

3 Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську 

діяльність» та національні правила 

аудиторської діяльності «Аудиторський 

висновок за спеціальним аудиторським 

завданням», затверджені постановою 

Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 

23.01.2002 № 8 

Відсутність аудиторського висновку  

4 Національні правила аудиторської діяльності 

«Заяви керівництва аудійованої особи», 

затверджені постановою Міністерства 

фінансів Республіки Білорусь від 11.03.2002 № 

35 

Відсутність письмових запевнень  

5 Кодекс професійної етики  Порушення принципу незалежності, 

надання викривленого аудиторського 

висновку, порушення кваліфікаційних 

вимог до керівника суб’єкта 

аудиторської діяльності 

6 Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь 

від 18.12.2013 р. № 1098 « Про де – які 

питання аудиторської діяльності» 

Здійснення інших видів 

підприємницької діяльності; не надання 

документального підтвердження щодо 

проведених перевірок; систематичне 

порушення законодавства про 

аудиторську діяльність (два і більше 

рази протягом 12 місяців поспіль)  

7 Указ Президента Республіки Білорусь від 

16.10.2009 р. № 510 « Про удосконалення 

контрольної (наглядової) діяльності  

Не надання інформації контролюючому 

(наглядовому) органу 

Джерело: складено на підставі [53]. 

 

Таким чином, зовнішній контроль якості аудиторських послуг покладено 

виключно на Міністерство фінансів. Внутрішній контроль якості здійснюють 

САД відповідно до Постанови Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 23 

січня 2002 року № 8 Національні правила аудиторської діяльності «Внутрішній 

контроль якості роботи аудиторів» через створення системи контролю якості. 

Елементами системи внутрішнього контролю якості є: 
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– професійні вимоги та професійна компетентність; 

– порядок виконання завдання; 

– контрольні повноваження та консультування; 

– робота з суб’єктами, фінансова звітність яких аудіюється; 

– оцінка і аналіз ефективності контрольних процедур (необхідно постійно 

здійснювати нагляд за ефективністю застосованих аудитором контрольних 

процедур). Звертає увагу той факт, що елементи системи контролю якості аудиту, 

визначені Міністерством фінансів Республіки Білорусь відрізняються від вимог 

МСКЯ 1 [17]. 

Питання контролю якості аудиту в Латвійській Республіці регламентується 

Законом «Про присяжних ревізорів» (стаття 35). Відповідно до Закону 

впроваджена трирівнева система контролю якості аудиту: 

– державний контроль з боку Міністерства фінансів; 

– контроль професійної організації Латвійської асоціації присяжних 

ревізорів; 

– контроль з боку суб’єктів аудиторської діяльності. 

Таблиця 1.11 – Контроль якості аудиторських послуг у  

Латвійській Республіці [54] 

Форма 

контролю 
Суб’єкти контролю Об’єкт контролю Вид контролю 

Зовнішній 

контроль  

Міністерство 

фінансів  

Латвійська асоціація 

присяжних ревізорів, 

аудиторська фірма, 

присяжний ревізор 

Контроль на відповідність та 

ефективність  

Латвійська асоціація 

присяжних ревізорів 

аудиторська фірма, 

присяжний ревізор, 

окремі аудиторські 

завдання  

Контроль на відповідність і 

ефективність та процедури 

по суті 

Внутрішній 

контроль  

Аудиторська фірма, 

присяжний ревізор  

окремі аудиторські 

завдання 

Контроль на відповідність і 

ефективність та процедури 

по суті 

Джерело: складено на підставі [54]. 

 

Мета перевірки будь – якого суб’єкта аудиторської діяльності полягає у 

визначенні того, чи створено аудиторською фірмою внутрішню систему 

контролю якості, чи дотримується вона вимог професійних стандартів та етики 
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законодавства Латвійської Республіки. На практиці при визначенні суб’єкта 

для перевірки використовується часовий підхід або підхід, що базується на 

визначенні ризику (кількість проведених аудитів компаній, акції яких 

знаходяться в лістингу, соціально – значимих компаній, наявність порушень, 

встановлених при попередніх перевірках). Такі суб’єкти аудиторської 

діяльності мають бути перевірені один раз на три роки. Усі інші суб’єкти 

зобов’язані пройти зовнішній контроль якості один раз на п’ять років.  

Контроль якості аудиторських послуг проводиться на підставі положення, 

розробленого Латвійською асоціацією присяжних ревізорів та погодженого з 

Міністерством фінансів Республіки. Латвійська асоціація присяжних ревізорів 

забезпечує нагляд за виконанням суб’єктами аудиторської діяльності вимог 

професійних стандартів етичних норм, веде реєстр присяжних ревізорів та 

комерційних організацій присяжних ревізорів, забезпечує підготовку до здачі 

кваліфікаційних іспитів та постійне удосконалення професійних знань аудиторів. 

Міністерство фінансів здійснює державний контроль за діяльністю Латвійської 

асоціації присяжних ревізорів. Уповноважена особа Міністерства фінансів 

проводить не рідше одного разу на рік перевірку контролю якості аудиторських 

послуг та виконання своїх статутних завдань Асоціацією. Кабінет Міністрів 

створює ревізійно – консультаційну раду з метою підвищення якості 

аудиторських послуг, яка розглядає та погоджує документи, розроблені 

Латвійською асоціацією присяжних ревізорів, впроваджує міжнародні стандарти 

аудиту та інші законодавчі вимоги.  

Правила проведення зовнішнього контролю якості аудиторських послуг в 

Республіці Казахстан розробляються професійними організаціями (Професійне 

аудиторське об’єднання «Колегія аудиторів», Професійне аудиторське об’єднання 

«Палата аудиторів Республіки Казахстан», Професійне аудиторське об’єднання 

«Спілка аудиторів Казахстану») відповідно до Закону «Про аудиторську 

діяльність» та основних принципів зовнішнього контролю якості аудиту, 

визначених у «Правилах розробки порядку проведення зовнішнього контролю 
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якості», затверджених наказом Міністра фінансів Республіки Казахстан від 26 

вересня 2012 року [55].  

Контроль якості аудиту передбачає: 

– охоплення всіх аудиторських організацій; 

– оцінку професійної компетентності контролерів; 

– прозорість процедури призначення контролерів; 

– забезпечення усунення порушень і недоліків, встановлених у процесі 

перевірки. 

На теперішній час професійні аудиторські об’єднання Республіки Казахстан 

поряд із функціями підвищення кваліфікації, представлення інтересів, виконують 

функції атестації кандидатів в аудитори і контролю якості роботи аудиторів та 

аудиторських організацій, що охоплюють: 

– питання щодо організації процедур зовнішнього контролю якості; 

– підстави відводу (самовідводу) контролера або інших осіб, які беруть 

участь у процедурі зовнішнього контролю якості; 

– програму та етапи проведення зовнішнього контролю якості; 

– перелік документів аудиторської організації, що підлягають перевірці в 

процесі зовнішнього контролю якості, який охоплює установчі та 

правовстановлюючі документи, ліцензії, кваліфікаційні свідоцтва аудиторів, 

документи щодо підвищення кваліфікації аудиторів, документи щодо кадрового 

складу;  

– внутрішньофірмові документи з контролю якості аудиту, робочу 

документацію за виконаними аудиторськими завданнями; 

– критерії відбору проектів з аудиту, що підлягають зовнішньому контролю 

якості; 

– питання щодо дотримання вимог Закону Республіки Казахстан від 28 

серпня 2009 року «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», а також дотримання вимог 

законодавства про аудиторську діяльність; 

– питання перевірки якості окремих аудиторських завдань; 
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– заходи щодо забезпечення захисту інформації, доступ до якої отримано 

професійною організацією в процесі проведення зовнішнього контролю якості; 

– звітність контролерів і оформлення результатів проходження 

аудиторською організацією зовнішнього контролю якості. 

Таким чином, в Республіці Казахстан в контексті загальносвітових 

тенденцій простежується посилення механізму саморегулювання аудиторської 

професії. Відбувається поетапна передача ряду контрольних повноважень від 

уповноваженого органу Міністерства фінансів професійним аудиторським 

об'єднанням.  

У Великобританії регулювання аудиторської діяльності здійснюється 

трьома провідними професійними об'єднаннями: Інститутом присяжних 

бухгалтерів Англії і Уельсу (TCAEW), Інститутом присяжних бухгалтерів 

Шотландії (ICAS) та Інститутом присяжних бухгалтерів Ірландії (ICAI), якими з 

метою здійснення контролю якості створений об'єднаний відділ моніторингу 

(JMO), що складається із 48 фахівців. 

У Німеччині нагляд за виконанням професійних обов'язків здійснює єдина 

Рахункова палата, яка має сім представництв в федеральних землях і об'єднує 

аудиторів, присяжних ревізорів, аудиторські фірми і товариства з ревізії. 

У Франції контроль за правильним здійсненням аудиторами своєї 

професійної діяльності покладено на Національну компанію комісарів по 

рахунках Франції (CNCC). 

Аудиторську діяльність в США регулює Американський інститут 

дипломованих громадських бухгалтерів, який в основному виконує три функції: 

встановлює професійні вимоги; здійснює дослідження і публікує матеріали з 

тематики, пов'язаної з бухгалтерським обліком, аудитом, податками, 

консультаційними послугами для адміністрації; провадить безперервне навчання 

[56]. 

Порівняльна характеристика системи контролю за аудиторською діяльністю 

у різних країнах представлена в таблиці 1.12.  
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Таблиця 1.12 – Порівняльна характеристика системи контролю за аудиторською діяльністю в різних країнах 
Критерій Російська 

федерація 

Республіка 

Білорусь 

Республіка Латвія Республіка 

Казахстан 

Німеччина Великобританія США 

Орган, що 

контролює 

аудиторську 

діяльність  

Міністерство 

фінансів, 

саморегулюючі 

організації 

аудиторів 

Міністерство 

фінансів 

Міністерство 

фінансів, 

саморегулююча 

організація 

аудиторів 

Саморегулюючі 

організації 

аудиторів 

Рахункова палата Професійні 

об'єднання 

Американський 

інститут 

дипломованих 

громадських 

бухгалтерів 

Завдання 

контролюючого 

органу  

Контрольні 

заходи з метою 

забезпечення 

якості аудиту  

Контрольні 

заходи з 

метою 

забезпечення 

якості 

аудиту 

Нагляд за 

виконанням 

суб’єктами 

аудиторської 

діяльності вимог 

професійних 

стандартів, етичних 

норм, ведення 

Реєстру присяжних 

ревізорів та 

комерційних 

організацій 

присяжних 

ревізорів, 

підготовка до здачі 

кваліфікаційних 

іспитів та постійне 

удосконалення 

професійних знань 

аудиторів 

Контрольні 

заходи з метою 

забезпечення 

якості аудиту, 

підвищення 

кваліфікації, 

представлення 

інтересів, 

узагальнення 

досвіду 

аудиторів, 

виконують 

функції 

атестації 

кандидатів 

Проведення 

іспитів і 

тестування 

державних 

аудиторів; 

проведення 

кваліфікаційного 

іспиту аудиторів; 

призначення 

аудиторів; 

призначення 

штрафних 

санкцій 

Нагляд за 

виконанням 

суб’єктами 

аудиторської 

діяльності 

вимог 

професійних 

стандартів, 

етичних норм 

Реєстрація публічних 

компаній (які готують 

аудиторський звіт для 

емітентів); 

встановлення 

стандартів якості, 

правил, етичних норм 

підготовки звіту 

емітентами; 

проведення 

інспекційних перевірок 

зареєстрованих 

публічних компаній; 

проведення судових 

розслідувань, 

застосування 

дисциплінарних 

заходів, встановлення 

санкцій  

Залежність 

контролюючих 

органів від 

державних 

структур  

Існує  Існує  Існує частково, 

контроль професії 

аудитора за 

Директивою 

2006/43/ЄС 

Існує частково  Контроль 

професії аудитора 

за Директивою 

2006/43/ЄС 

Контроль 

професії 

аудитора за 

Директивою 

2006/43/ЄС 

Не існує  

 

 

Джерело: розроблено автором.  
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Таким чином, проведено актуалізацію питання контролю якості за 

аудиторською діяльністю на підставі чого встановлено, що в більшості 

розвинених країн визнається ефективним саморегулювання аудиторської 

діяльності з передачею аудиторським професійним організаціям поряд з іншими 

функціями ще й функцій публічного нагляду.  

Прийняття нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» потребує розробки організаційного та методичного 

забезпечення контролю якості аудиторських послуг, як на рівні державних 

органів, так і на рівні професійних організацій. 

 

1.3. Аналіз чинників впливу на якість аудиту та аудиторських послуг 

 

Одним із ключових напрямків контролю аудиторської діяльності в Україні є 

якість надання аудиторських послуг, що підтверджується створеною суб’єктами 

аудиторської діяльності системою контролю якості аудиторських послуг. 

Законодавством України встановлена норма, відповідно до якої на Аудиторську 

палату України (АПУ) покладено повноваження, зокрема, щодо здійснення 

заходів із організації контролю якості аудиторських послуг в Україні. На 

виконання цієї норми з 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг.  

У 2017 році діяльність АПУ з питань контролю якості аудиторських послуг 

та професійної етики здійснювалася за такими напрямками: 

1) розробка та аналіз нормативних положень і методологічних документів, 

які стосуються системи контролю якості аудиторської діяльності; 

2) розробка нормативних положень щодо запровадження нагляду з боку 

АПУ за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону, актів 

АПУ, стандартів аудиту та норм професійної етики аудиторів; 

3) планування, проведення та розгляд результатів зовнішніх перевірок 

функціонування систем контролю якості аудиторських фірм; 

4) розгляд скарг, звернень, що надходять до АПУ.  
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Порядок проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості 

аудиторських послуг, який є обов’язковим для всіх суб’єктів аудиторської 

діяльності в Україні, визначений Положенням про зовнішні перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг, затвердженим рішенням АПУ від 

30.10.2014 р. № 302/9 (зі змінами). АПУ щорічно представляє дані щодо стану 

аудиторської діяльності та зовнішніх перевірок контролю якості аудиту [57]. 

На сьогодні можна відзначити, що рівень якості вітчизняних аудиторських 

послуг є дещо низьким, перевірку контролю якості у 2017 році не пройшли 23,20  

% суб’єктів аудиторської діяльності (табл. 1.13).  

Основними негативними явищами у даній сфері є викривлення думки 

аудитора щодо фінансової звітності, у тому числі, результатів аудиторської 

перевірки суб’єктів господарювання, що не підлягають обов’язковому аудиту 

шляхом корупційного стимулювання, а також неналежна регламентація 

виконання аудиторських завдань законодавчими та нормативно-правовими 

актами. Розглядаючи якість аудиторських послуг, доцільно враховувати рівні, на 

яких забезпечується якість аудиторських послуг (рис. 1.5). 

 

Рис.1.5. Рівні забезпечення якості аудиторських послуг 

Джерело: авторська розробка.

Забезпечення якості аудиторських послуг 

  
державний 

професійних організацій 

суб’єктів аудиторської діяльності 

окремої аудиторської 

перевірки  

професії окремої 

аудиторської фірми 
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Таблиця 1.13 – Результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, затверджені рішеннями АПУ у 2017 році  

Регіон / область 

Фактична 

кількість 

проведених 

зовнішніх перевірок 

суб'єктів 

аудиторської 

діяльності 

Пройшли перевірку 

системи контролю 

якості (пп.8.2.1 п.8.2 та 

керуючись п.8.4 

Положення) 

Пройшли перевірку 

системи контролю 

якості (пп.8.2.1 п.8.2 

та керуючись п.1.6. 

Положення) 

Не пройшли 

перевірку системи 

контролю якості 

Не пройшли 

перевірку системи 

контролю якості 

повторно 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

Вінницька обл. 1     1 100,0   

Волинська обл. 2 2 100,0       

Дніпропетровська обл. 5 2 40,0   2 40,0 1 20,0 

Запорізька обл. 3 3 100,0       

Івано-Франківська обл. 3 2 66,7   1 33,3   

м. Київ 43 30 69,8 1 2,3 11 25,6 1 2,3 

Київська обл. 2 2 100,0       

Кіровоградська обл. 3 3 100,0       

Львівська обл. 4 3 75,0   1 25,0   

Одеська обл. 5 5 100,0       

Полтавська обл. 4 3 75,0   1    

Сумська обл. 1     1 100,0   

Тернопільська обл. 3 2 66,7   1 33,3   

Харківська обл. 12 10 83,3   2 16,7   

Херсонська обл. 3 3 100,0       

Хмельницька обл. 3 3 100,0       

Черкаська обл. 2 2 100,0       

Разом:  99 75 75,8 1 1,0 21 21,2 2 2,0 

 Джерело:  cкладено за [57]. 
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Міжнародна практика аудиту засвідчує, що забезпечення якості 

аудиторських послуг можливе через запровадження нормативних вимог і 

внутрішніх стандартів та формування системи управління якістю в аудиторських 

фірмах. Нормативна база формується на перших двох рівнях регулювання 

аудиторської діяльності: на першому рівні – законодавче регулювання 

(державний рівень); на другому рівні – нормативно-методичне регулювання та 

контроль (рівень професійних організацій), розробка і запровадження системи 

управління якістю; на третьому рівні – внутрішнє регулювання аудиторських 

організацій (рівень суб’єктів аудиторської діяльності).  

Політика, методи і процедури повинні відповідати кожному із 

взаємозалежних елементів системи контролю якості, які доцільно формувати на 

основі трьох груп (рис.1.6).  

 

Рис. 1.6. Групування елементів системи контролю якості 

Джерело: авторська розробка. 

Якість роботи аудиторської фірми забезпечується завдяки виконанню вимог 

стандартів, що надає впевненість користувачів у прийнятній якості аудиторських 

послуг та створює основу для довіри до висновку аудитора. Однак орієнтація 

аудиторської фірми на відповідність стандартам знижує її стратегічні переваги, 

тобто професійна діяльність аудиторської фірми може відповідати стандартам 

аудиторської діяльності і не відповідати стандартам якості, встановленим 

Елементи системи контролю якості  

Якість роботи аудиторської фірми - наявність внутрішніх стандартів і 

процедур забезпечення якості аудиту, дотримання законодавства 

України та принципів етики, відповідальність керівництва за 

організацію контролю якості на фірмі, моніторинг 

Якість окремої перевірки - надійність документування всіх стадій 

аудиту, прийняття і виконання завдання та продовження співпраці з 

клієнтом, виконання специфічних завдань, консультування клієнта  

Якість кадрової політики - наявність процедур щодо найму, навчання, 

підвищення кваліфікації, оцінки персоналу, організації роботи з 

працівниками  
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потенційними клієнтами та іншими зацікавленими користувачами. До критеріїв 

якості аудиту потенційні замовники аудиторських послуг відносять:  

– максимальну точність, обґрунтованість аудиторських висновків та 

консультацій;  

– встановлення аудиторами максимальної кількості помилок чи будь-яких 

інших невідповідностей, викривлень тощо;  

– унеможливлення (після аудиторської перевірки) накладення на суб’єктів 

господарювання штрафних санкцій з боку фіскальних органів;  

– оцінку якості знань та ефективності роботи управлінського персоналу;  

– виявлення фактів шахрайства з боку персоналу;  

– надання консультацій (або здійснення конкретних заходів), які б 

гарантовано безпечно сприяли зменшенню розміру сплати податків;  

– терміни та вартість надання послуг, які мають бути мінімальними;  

– повну конфіденційність щодо виявлених недоліків або невідповідностей у 

роботі замовника та його управлінського персоналу, захист інтересів замовника у 

судових органах [21].  

З такою позицією можна погодитися лише частково, оскільки новий Закон 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» вніс певні 

корективи в процес контролю якості на рівні держави, професії та аудиторської 

фірми.  

Якість окремої перевірки досягається повним документуванням усіх етапів 

її проведення наступним чином:  

1) укладання договору на проведення аудиту;  

2) планування аудиту;  

3) здійснення аудиторської перевірки і документування процесу аудиту;  

4) документування результатів аудиту.  

Документування етапів аудиту створює умови для контролю своєчасності і 

повноти виконання аудиторських процедур, дозволяє своєчасно виявити недоліки 

у контрольних діях аудитора (нелогічна послідовність планування аудиторських 

процедур, порушення порядку застосування запланованих методів перевірки, 

використання неадекватних процедур контролю тощо) [58]. 
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Якість аудиторської послуги залежить від творчого особистого потенціалу 

аудиторів, ефективності організації та мотивації праці. Отже, головним фактором 

успіху роботи аудиторської фірми є ефективна кадрова політика управління 

творчим, високоінтелектуальним персоналом.  

Узагальнюючи досвід роботи провідних аудиторських фірм можемо 

стверджувати, що їх головною конкурентною перевагою є унікальний кадровий 

потенціал та культура бізнесу. Високий рівень культури робить аудиторську 

фірму привабливою для талановитих працівників, утримує їх в організації, а 

результати їх праці, в свою чергу, створюють відповідну репутацію фірми, 

залучають нових замовників послуг та висококваліфікованих співробітників. 

Головним завданням аудиторських фірм є сприяння зростанню професійної 

компетенції аудиторів та розвитку їх навичок і вмінь. 

Забезпечення якості аудиторських послуг є можливим у процесі надання 

сукупності професійних послуг, які повинні відповідати вимогам стандартів, 

потребам замовника, вартості наданої послуги, професійній підготовці персоналу. 

Окрім того, незважаючи на старанно побудовану систему сертифікації аудиторів, 

в Україні прослідковується відтік кваліфікованих кадрів зі сфери аудиту. 

Виходячи з даного твердження, пропонуємо вирішити завдання щодо розробки 

заходів підвищення якості аудиторських послуг, серед яких пріоритетними є: 

– впровадження системи контролю з боку органів влади в контексті нового 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

– формування відповідної законодавчої регуляторної бази – розробки та 

прийняття законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема Концепції 

забезпечення якості аудиту суб’єктів суспільного інтересу; 

– особисте добросовісне ставлення аудиторів до своєї роботи, що 

забезпечується через заходи внутрішнього і зовнішнього контролю. Лише за 

умови належної професійності та об’єктивності аудиторів якість аудиторських 

послуг буде високою, аудиторські висновки достовірними та повними; 

– створення суб’єктами господарювання системи вимог щодо правильності, 

достовірності та повноти проведення аудиту. За умови впровадження наведених 

заходів, шляхом тестування роботи виконавців та їх результатів забезпечується 
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зацікавленість аудиторів та аудиторських фірм до належного  виконання своєї 

роботи. 

Вбачаємо, також, що умовами забезпечення якості аудиторських послуг є 

розробка національних стандартів щодо якості та визначення її критеріїв, 

запровадження методик оцінки якості аудиторських послуг та посилення 

контролю за сертифікацією аудиторів. Врахування перелічених пропозицій є 

запорукою покращення ефективності та якості аудиторських послуг, а, отже, 

сприятимуть розвитку аудиторської справи в цілому. За наведених обставин 

важливо враховувати можливу наявність конфлікту інтересів між власниками та 

найманим управлінським персоналом, між суб'єктом господарювання і 

суспільством, що не може не впливати на аудитора. У дослідженнях 

Кондратєва В.Є., Шевчук В.Р. зазначають, що система забезпечення якості аудиту 

є комплексом відповідних взаємопов'язаних елементів: кадрового потенціалу 

аудиторської фірми, автоматизованої інформаційної системи, діючої системи 

внутрішнього контролю якості аудиту, системи методології і внутрішньої 

стандартизації [59]. Основні результати дослідження наукових попередників 

щодо контролю за якістю послуг аудиту викладені у наступних джерелах [60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83]. 

Основу побудови системи забезпечення якості аудиту формують принципи, 

визначені МСКЯ 1 «Контроль якості фірм, що виконують аудит та огляд 

історичної фінансової інформації, а також інше надання впевненості, та надають 

супутні послуги» і МСА 220 «Контроль якості під час аудиту фінансової 

інформації» [84, 85, 17]. Їх доречно доповнити такими принципами: 

– принцип єдності – підпорядкованість усіх внутрішніх процесів системи 

забезпечення якості аудиту єдиній меті, а саме задоволенню вимог користувачів у 

якісній інформації; 

– принцип безперервності – корегування напрямів діяльності підприємства з 

урахуванням зміни зовнішніх умов; 

– принцип точності – конкретизація заходів щодо підвищення якості аудиту 

настільки, наскільки дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності 

аудиторської фірми; 
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– принцип гнучкості – надання процесу формування системи забезпечення 

якості аудиту здатності змінювати свою спрямованість через виникнення 

непередбачених обставин у внутрішньому й зовнішньому середовищі, що, як 

наслідок, потребує оцінки чинників, які впливають на якість аудиту. 

Також викладені законодавчі вимоги щодо контролю за якістю 

аудиторських послуг у джерелах [86, 87, 88].  

Сформульовані принципи визначили вимоги до формування системи 

забезпечення якості аудиту: 

– цілісність – єдиний напрям розвитку елементів системи, орієнтування на 

стратегію розвитку і цілі забезпечення якості; 

– збалансування окремих елементів системи між собою – завдання мають 

бути вибудовані таким чином, щоб реалізація одного з них забезпечувала успішну 

реалізацію інших. 

Дотримання зазначених принципів і вимог до формування системи 

забезпечення якості аудиту є гарантією раціональної організації процесу 

досягнення та підтримання якості аудиторських послуг на високому рівні. Втім, 

варто враховувати, що найефективніші управлінські рішення в галузі якості 

аудиту, підготовлені й реалізовані в аудиторській фірмі у попередньому періоді, 

не можуть надалі давати такий самий за рівнем ефективності результат через 

високу динаміку чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Крім того, у світовій та вітчизняній практиці аудиту розроблено ряд 

методик за оцінкою і аналізом систем забезпечення якості. Досвід роботи у цьому 

напрямі показує, що жодні епізодичні, розрізнені заходи не здатні забезпечити 

стійке поліпшення якості аудиторських послуг. Проблема може бути вирішена 

лише на основі впровадження чіткої системи постійно діючих заходів [21]. 

Категорія якості аудиторських послуг є залежною від рівня суспільних 

відносин та господарської практики країни. Тому підхід до якості аудиту через 

професійні організації вважаємо найбільш ефективним. При цьому критерії якості 

будуть визначатися членами професійних організацій, стаючи пріоритетними у 

конкурентній боротьбі на ринку професійних послуг. 
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В Україні однією з найбільш чисельних професійних організації є 

Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка аудиторів України», 

однак контроль за аудиторською діяльністю в Україні покладено на Аудиторську 

палату України, а із 01 жовтня 2018 року – на Міністерство фінансів України в 

частині аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Для забезпечення якості 

аудиторської практики у відповідності до Директиви 2006/43/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради, у питаннях здійснення контролю за аудиторською 

діяльністю можливі наступні підходи, визначені законодавством: 

– створення єдиного державного органу суспільного нагляду; 

– професійні організації виконують всі функції і підзвітні органу 

суспільного нагляду; 

– комбінація двох підходів. 

Аудиторська палата України в рамках нового Закону отримала 

повноваження: 

– ведення Реєстру аудиторів та аудиторських фірм;  

– здійснення контролю якості аудиторських послуг, що надані не суб’єктам 

суспільного інтересу; 

– контроль підвищення кваліфікації аудиторів; 

– організація системи розслідувань та санкцій.  

В свою чергу професійним організаціям необхідно надати повноваження: 

– методичного і методологічного забезпечення аудиторської діяльності; 

– проведення процедури сертифікації аудиторів; 

– організація та контроль за впровадженням ефективної системи контролю 

якості членами професійної організації; 

– захист членів професійної організації в процедурі розслідування та 

застосування санкцій Аудиторською палатою України. 

Для забезпечення якості аудиторських послуг повинна також бути 

приведена у відповідність вимогам ЄС й система освіти аудиторів. Відповідно до 

Міжнародних стандартів освіти МФБ № 8 «Вимоги щодо компетентності для 

професіоналів з аудиту» «Компетентність – це здатність виконувати роботу 
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відповідно до певного стандарту, згідно з реальними умовами праці». Тобто, 

компетентність аудитора визначається – рівнем знань та професійними 

навичками [89]. Водночас відповідно ст.11 Директиви ЄС визнаною аудитором 

може бути особа, що не має вищої освіти, але має достатній стаж (15 років, в 

окремих випадках 7 років) практичної роботи у сфері фінансів, права або 

бухгалтерського обліку за умови складання відповідних іспитів [90]. 

Таким чином, міжнародні вимоги до професійної компетенції аудитора в 

цілому базуються на наступних засадах: 

1. Наявність у особи-претендента теоретичних знань, визнаних органом, що 

регулює аудиторську діяльність; 

2. Рівень знань з певних дисциплін повинен відповідати рівню вищої освіти; 

3. Рівень знань з інших обов’язкових дисциплін має визначатися самим 

органом, що регулює аудит; 

4. Орган, що регулює аудит, має право звільнення від здачі окремих 

теоретичних іспитів; 

5. Особа, що претендує на право займатися аудитом, може не мати базової 

вищої освіти, але мати достатній стаж роботи та скласти відповідні іспити. 

Метою адаптації та регулювання процесу підготовки аудиторів в Україні 

має бути досягнення професійної компетентності аудиторів рівня країн ЄС. 

Реалізація ж такої мети може бути досягнута лише за умови організації в Україні 

навчального процесу та оцінки рівня знань у відповідності із процедурами, 

вимогами та стандартами, що прийняті у міжнародній і, насамперед, європейській 

практиці. 

Стосовно існуючої системи підготовки та оцінки знань аудиторів в Україні 

– вона не відповідає вищезазначеним міжнародним вимогам, а тому є об’єктом 

постійної критики з боку міжнародних фінансових інституцій, що працюють в 

нашій державі і, головне, не забезпечує достатню якість аудиторських послуг, що 

робить вітчизняний аудит недостатньо конкурентоспроможним з міжнародними 

аудиторськими фірмами, представленими на вітчизняному ринку аудиту.  
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Виходячи з вищевикладеного, можемо зробити висновок, що для 

забезпечення якості аудиту загалом, і якісних аудиторських послуг, зокрема, у 

напрямку підготовки професійних аудиторів на рівні міжнародних вимог 

Аудиторською палатою України необхідно: 

1. У навчальному плані визначити перелік нормативних дисциплін та 

кількості годин на підготовку з кожної з них (не меншому, ніж університетський 

рівень); 

2. Серед зазначеного переліку має бути визначений перелік дисциплін, які 

не підлягають звільненню від екзаменів; 

3. Повинен бути визначений перелік дисциплін, за якими допускається 

звільнення від екзаменів у залежності від кількості годин, форми підсумкового 

контролю знань у разі отримання випускником вищого навчального закладу 

економічної або юридичної освіти. 

Сучасні форми й методи управління на загальнодержавному рівні та рівні 

такого специфічного об’єкта управління, як аудиторська фірма не сприяють 

раціональному використанню наявного стратегічного потенціалу зі створення 

дієвої системи підвищення якості аудиторських послуг на вітчизняному ринку. 

Перед керівництвом аудиторських фірм постає завдання пошуку стратегічних 

можливостей і формування нових стійких конкурентних переваг, які в 

подальшому дозволять виявляти та реалізовувати не використані резерви 

підвищення органічності системи управління якістю послуг і довіри користувачів 

інформації до результатів аудиту. Якість роботи аудиторської фірми 

забезпечується завдяки виконанню вимог стандартів, що надає впевненість 

користувачів у прийнятній якості аудиторських послуг та створює основу для 

довіри до висновку аудитора. У практиці орієнтація аудиторської фірми на 

відповідність стандартам знижує її стратегічні переваги, тобто професійна 

діяльність аудиторської фірми може відповідати стандартам аудиторської 

діяльності і водночас не відповідати стандартам якості, встановленим 

потенційними клієнтами та іншими зацікавленими користувачами.  
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При забезпеченні якості аудиторської діяльності недостатньо обмежуватися 

процедурами контролю за виконавцями під час аудиту. Дії у сфері якості повинні 

виявляти не тільки порушення, а й запобігати їх, визначати й усувати причини, 

сприяти постійному вдосконаленню методик і процедур роботи аудиторів. 

Аудиторській фірмі слід запровадити політику і процедури контролю якості, що 

забезпечують виконання усіх аудиторських завдань відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту або професійних стандартів та національних регуляторних й 

законодавчих вимог. Відповідно, політика і процедури, прийняті окремими 

аудиторськими фірмами, будуть різними, однак будь-яка система контролю 

складається з певного середовища контролю, що представлено на рис. 1.7.  

Одним з основних чинників якості аудиторських послуг зараз визнається 

ступінь виконання вимог стандартів та інших нормативних документів, а також 

ступінь повноти і точності виконання плану та програми аудиту. Однак, 

відсутність конкретних методик виконання вимог до стандартів і критеріїв якості 

складання плану та програми аудиту призводить до використання щоразу 

однотипних методик та форм та до суб'єктивності їх оцінки як керівництвом 

аудиторської фірми, так і зовнішніми контролерами. Водночас кожна аудиторська 

перевірка є унікальною і вимагає певного обсягу і характеру аудиторських 

процедур, що в першу чергу залежить від особливостей діяльності клієнта. Отже, 

необхідно доповнити вимоги до стандартів і нормативних актів чітким порядком 

їх виконання, а також складання плану і програми аудиту. За результатами 

розгляду цих нормативних документів можна зробити висновки про те, що в них 

відсутні конкретні методики забезпечення якості та показники оцінки якості 

аудиторських послуг. Внаслідок цього кожна аудиторська фірма повинна 

самостійно розробити порядок застосування цих документів [91].  
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Рис. 1.7. Середовище контролю суб’єкта аудиторської діяльності 

Джерело: авторська розробка. 

Умови забезпечення якості послуг аудиту визначені МСА 220 «Контроль 

якості аудиторських послуг», метою якого є регламентація і представлення 

рекомендацій з контролю якості щодо: 

– політики і процедур аудиторської організації, що застосовуються до 

аудиторської роботи загалом; 

– процедур, спрямованих на контроль за роботою асистентів аудитора, що 

виконують окремі аудиторські перевірки. Таким чином, вимоги стандарту 

спрямовані не лише на застосування єдиної політики контролю якості 

аудиторських перевірок, але й на діяльність усіх учасників перевірок [85]. 

Характер, терміни і сфера застосування процедур контролю якості аудиту 

залежать від наступних основних чинників: 

1) розмір аудиторської організації і характер послуг, що надаються; 

Середовище контролю суб’єкта аудиторської діяльності 

підхід управлінського персоналу фірми до питань контролю 

формалізована організаційна структура фірми 

внутрішня система комунікацій між співробітниками 

внутрішня культура на фірмі 

внутрішньофірмові професійні стандарти 

положення про структурні підрозділи 

посадові інструкції 

політика та методи керівництва на фірмі 

кадрова політика 

компетентність персоналу, що здійснює контроль 

система мотивації підвищення якості 



80 

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповідно до статутних 

документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку. Виконують 

аудиторські послуги із залученням штатних і позаштатних працівників з 

погодинною оплатою або в порядку сумісництва на штатних посадах. 

2) організаційна структура; 

Організаційна структура невеликих аудиторських фірм може бути 

побудована за лінійним принципом, коли фірму очолює керівник, якому 

підпорядковані сертифіковані аудитори, які в свою чергу керують асистентами-

помічниками. В такій аудиторській фірмі створювати службу з ризик-

менеджменту, чи вводити до штату посаду ризик-менеджера, економічно 

недоцільно. Управління ризиками в ній повинно здійснюватися на двох рівнях: 

– рівні аудиторів – управління професійними ризиками (ідентифікація, 

оцінювання, вживання заходів щодо приведення їх до прийнятного рівня); 

– рівні керівника – управління іншими ризиками аудиторської діяльності, а 

також контроль якості управління аудиторами професійними ризиками. Тобто, 

керівник здійснює управління ризиками, як на координаційному рівні (управління 

професійними ризиками), так і на виконавчому (управління ризиками бізнесу 

аудиторської фірми). 

За наведеної організаційної структури аудиторської фірми передача 

інформації, що використовується в процесі управління ризиками, може 

здійснюватися за допомогою вертикальних (від аудитора до керівника, і навпаки) 

і горизонтальних (обмін інформацією між аудиторами) зв’язків. 

Матрична організаційна структура аудиторської фірми дасть змогу для кожної 

послуги з аудиту (перевірки, консультацій, ведення чи відновлення обліку тощо) 

сформувати групу працівників, яка включатиме фахівців різних галузей: 

– аудиторів, які безпосередньо проводитимуть аудит; 

– юристів, які вестимуть юридичний супровід аудиту; 

– консультантів, які надаватимуть поради аудиторам на предмет бізнесу 

клієнта та його регулювання з боку держави, галузевих чи інших особливостей 

організації та ведення бухгалтерського й податкового обліку тощо; 



81 

– ризик-менеджерів. При географічному розгалуженні аудиторської фірми 

виникає потреба управління територіально-відокремленими підрозділами. Цю 

потребу можна задовольнити шляхом використання змішаної структури 

управління, яка б охоплювала, крім елементів матричної структури, ще й 

елементи дієвої організаційної структури. 

3) співвідношення витрат і результатів; 

Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оподатковується відповідно до 

чинного законодавства. Витрати на проведення аудиту підприємства відносять на 

собівартість продукції, робіт, послуг. Більшість аудиторських фірм визначають 

вартість аудиторських послуг виходячи з витрат часу аудиторів, необхідного для 

якісного виконання певного виду робіт або послуг, їх складності та терміновості. 

Обсяг робіт залежить від складності завдання, виду та галузі діяльності суб’єкта 

господарювання, якості організації обліку та роботи його бухгалтерської служби, 

кількості первинних документів, наявності нетипових або специфічних 

господарських операцій тощо. Тобто витрати на аудиторські послуги повинні 

компенсуватися якісним результатом. 

4) кількість і географічне розташування офісів; 

Це означає, що якість аудиторських послуг зазвичай визначається 

особливостями ринку аудиторських послуг в регіоні, де створені аудиторські 

фірми. Береться до уваги рівень конкуренції на ринку, кількість замовлень на 

одного аудитора, потреба в аудиті.  

5) результати попередніх моніторингових процедур; 

Метою моніторингу відповідності політиці та процедурам контролю якості 

є забезпечення оцінки: 

а) дотримання вимог професійних стандартів, законодавчих та регуляторних 

органів; 

б) розроблення та ефективність впровадження системи контролю якості;  

в) правильності застосування політики та процедур контролю якості фірми, 

з метою відповідності наданих звітів фірмою або партнером і завдання, реальним 

обставинам. 
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6) ступінь повноважень, як персоналу, так і офісів (наприклад, право офісу 

провадити свої власні перевірки, чи перевірки може провадити лише головний 

офіс) [92]. Беручи до уваги те, що замовника цікавить якісний результат 

отриманих ним аудиторських послуг, визначимо чинники якості професійних 

аудиторських послуг (рис.1.8). 

 

Рис. 1.8. Чинники якості професійних аудиторських послуг 

Джерело: [92]. 

 

Таким чином, виявлені основні чинники, що впливають на якість 

аудиторських послуг дають можливість стверджувати, що контроль якості 

забезпечує координацію роботи трудового потенціалу, ключових підрозділів 

аудиторської фірми, тому важливо, щоб функція контролю якості була 

організована ефективно, економічно й охоплювала діяльність фірми на усіх 

рівнях управліннях. 

В сучасних умовах питання забезпечення контролю та підвищення якості 

надання аудиторських послуг для вітчизняного аудиту стають дедалі 

актуальнішими. Водночас процеси міжнародної інтеграції створення єдиного 

Вимоги чинного 

законодавства, 

положення МСА, 

вимоги Кодексу 

професійної етики, 

рішення АПУ 

  

Процедури 

отримання та 

виконання 

замовлення на 

аудиторські 

послуги 

Очікування 

замовником 

результату 

аудиторської 

послуги 

Результат надання 

аудиторських послуг 

Конфлікт 

інтересів 
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світового простору для користувачів фінансової звітності суб’єктів 

господарювання висувають нові вимоги до якісного розвитку аудиту.  

Сучасна практика професійного аудиту засвідчує, що проблемним питанням 

залишається контроль якості аудиту та послуг, що надаються приватними 

аудиторами. Проблему становить питання, як прослідкувати за порушеннями 

якості наданих послуг, якщо кількість приватно практикуючих аудиторів 

перевищує половину загальної кількості суб’єктів, що є негативним 

фактором [21]. Дмитренко І.М. зауважує, що лише застосовуючи відповідні 

процедури управління на кожному етапі процесу аудиту і документального 

підтвердження цих дій, можна розраховувати на високу якість роботи аудиторів 

загалом [93]. Відсутність певних форм роботи в аудиторській фірмі, 

незабезпечення їх документування не завжди буде свідченням не якісного 

проведення аудиту. 

Так, відповідно до Положення з національної практики контролю якості 

аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами 

системи контролю якості аудиторських послуг», якісною визнається аудиторська 

послуга, яка надається аудиторськими фірмами з дотриманням професійних 

стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську 

діяльність, та задовольняє потреби користувачів [94].  

У концептуальній основі контролю аудиторської діяльності [95], 

затвердженій рішенням АПУ від 27.09.2007 №182/3, визначені основні напрямки 

контролю аудиторської діяльності. 

Забезпечення якості аудиторських послуг можливе через запровадження 

нормативних базових вимог та внутрішніх регламентів до формування і 

запровадження системи управління якістю в аудиторських фірмах. Так, в країнах 

ЄС стали більшу увагу звертати на контроль якості аудиторських послуг з боку 

державних органів та громадськості (громадський нагляд). При цьому, 

громадський нагляд організовується не із представників професії, а з 

представників замовників аудиторських послуг та користувачів фінансової 

звітності. Так, новою редакцією директиви ЄС передбачено, що система 
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громадського нагляду має керуватися особами, що не є практикуючими 

аудиторами, але мають достатній рівень обізнаності в питаннях, що стосуються 

аудиту. Особи, що залучаються до громадського нагляду мають пройти прозору 

процедуру висування. Система громадського нагляду повинна нести остаточну 

відповідальність за нагляд у напрямку: 

1) видачі дозволів і реєстрації аудиторів та аудиторських фірм для 

проведення обов’язкового аудиту; 

2) прийняття стандартів з етики, внутрішнього контролю якості, як для 

аудиторських фірм, так і аудиторської діяльності загалом, а також постійного 

підвищення кваліфікації, системи забезпечення якості, професійних розслідувань 

та дисциплінарних стягнень.  

Зважуючи на виділені рівні регулювання аудиторської діяльності та, 

виходячи із тенденцій розвитку контролю якості аудиторських послуг в країнах 

ЄС підпорядкування чинників забезпечення високої якості можна зобразити у 

вигляді матриці, наведеної у табл. 1.14. 

Таблиця 1.14. Матриця підпорядкування чинників забезпечення  

якості аудиту 

Чинники 

якості аудиту 
Законодавство та стандарти Гарантія виконання стандартів 

Рівні 

регулювання 

Освіти 

(вимоги до 

професійної 

компетентно

сті) 

Етики 

(вимоги до 

не залеж-

ності) 

Стандарти 

аудиту 

(методика 

та техніка) 

Реєстрація Контроль за 

виконанням 

нормативів 

Відпові-

дальність, 

санкції 

Державний             

Професійних 

організацій 
            

Суб'єкти 

аудиту 
            

 

Джерело: авторська розробка. 

Освіта та вимоги до професійної компетентності є першим чинником 

забезпечення якості аудиторських послуг. Вимоги до професійної компетентності 
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встановлюються законодавством і потребують певних науково – практичних 

коментарів в межах ЗУ № 2258-VIII. 

Вважаємо, що найважливішим кроком у забезпеченні якості аудиту, який 

включається в систему контролю якості є забезпечення незалежності аудитора та 

дотримання усіх етичних норм професії. Незалежність аудитора забезпечується 

перш за все неухильним дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються 

на Кодексі професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів. У відповідності 

до вимог ЄС, до правил професійної етики необхідно додати наступні положення 

забезпечення незалежності та підвищення якості аудиторських послуг: 

– аудитор має дотримуватись незалежності у процесі аудиту та надання 

інших послуг; 

– аудитор повинен зважати на можливі загрози втрати незалежності та 

вживати необхідних заходів щодо зниження її ризику.  

Контроль якості аудиту повинен бути суспільно-орієнтований шляхом 

створення спеціалізованих органів нагляду. На даний момент у системі 

нормативного регулювання аудиторської діяльності закладені певні механізми 

контролю якості аудиту. Зокрема, під контролем якості аудиту розглядають 

сукупність методик та процедур, які застосовуються для визначення відповідності 

діяльності аудиторських фірм та аудиторів встановленим критеріям якості, а, 

відповідно, метою контролю якості аудиту вважають забезпечення відповідності 

діяльності аудиторських фірм та аудиторів встановленим критеріям якості [96]. 

Ринок аудиторських послуг, сформований на основі міжнародних стандартів 

аудиту та надання інших послуг, постійно еволюціонує, виходячи з інформаційних 

потреб суспільства та користувачів фінансової звітності суб’єктів господарювання. 

Провідною концепцією формування системи контролю якості аудиторських послуг 

є незалежність органів контролю, що базується на принципах компетентності, 

відповідальності, конфіденційності та суспільної корисності. 

Система контролю якості аудиторських послуг формується Аудиторською 

палатою України і охоплює: регулярну звітність суб'єктів аудиторської діяльності 

за затвердженою АПУ формою; моніторинг із питань якості аудиторських послуг, 
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додаткові процедури із забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за 

наслідками контролю; інформування суспільства про функціонування системи 

контролю якості аудиторських послуг [97]. Втім, існуюча система контролю 

якості аудиторських послуг знаходиться лише в процесі становлення, та з огляду 

на зміну законодавства, потребує методичних розробок, що не виключає 

подальшої її трансформації в бік посилення економічної відповідальності 

аудиторів. 

Новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», що вступив у дію з 01.10.2018 року встановлює нові правила 

контролю якості аудиторських послуг, окремо для аудиторських фірм, що 

перевіряють фінансову звітність суб’єктів суспільного інтересу, окремо для інших 

суб’єктів господарювання. Контроль якості аудиту фінансової звітності суб’єктів 

суспільного інтересу здійснює ОСНАД, функції якого представлені на рис. 1.9.  

 

Рис. 1.9. Функції Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

Джерело: авторська розробка. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

Рада нагляду за аудиторською діяльністю Інспекція із забезпечення якості 

нагляд за: 

реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

впровадженням міжнародних стандартів аудиту 

контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 

контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності ( виїзні перевірки суб’єктів 

аудиторської діяльності у частині виконання професійних обов’язків ) 

дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, 

застосуванням стягнень 

за виконанням Аудиторською палатою України (АПУ) делегованих 

повноважень 
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Контроль якості аудиту фінансової звітності суб’єктів, що не становлять 

суспільний інтерес проводить Аудиторська палата України, рис. 1.10.  

 

Рис. 1.10. Функції АПУ 

Джерело: авторська розробка. 

 

Виходячи з наведеного, суб’єкти аудиторської діяльності мають визначити 

та узагальнити чинники якості аудиту щодо фінансової звітності суб’єктів 

суспільного інтересу, інших суб’єктів господарювання (табл. 1.15). 

Крім того, з метою забезпечення ефективного контролю за професійністю 

наданих аудиторських послуг необхідно:  

– здійснювати планування потреби аудиторського персоналу;  

– обрати відповідальну особу за призначення персоналу для виконання 

послуг аудиту;  

– затверджувати графіки проведення аудиту та призначення персоналу. У 

напрямку делегування повноважень керівництво аудиторської організації повинно 

забезпечити: виконання процедур для планування перевірок; запровадження 

заходів для підтримки внутрішньофірмових стандартів якості при проведенні 

аудиту; навчання персоналу безпосередньо на робочому місці у процесі 

аудиторської перевірки.  

Функції АПУ 

реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

контроль за безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий 

аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 

здійснення дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів аудиторської діяльності, 

які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють аудит фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес 
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Таблиця 1.15 – Чинники якості аудиту для суб’єктів суспільного інтересу, інших 

суб’єктів господарювання відповідно до законодавства 

Чинники якості аудиту Сутність чинника 

Дотримання аудитором 

етичних принципів, у 

тому числі принципу 

незалежності 

Перед аудитом має бути проведена оцінка загроз незалежності за 

критеріями: 

– ідентифікація загрози незалежності (застережні заходи для 

зменшення ризиків щодо незалежності); 

– достатність кількості аудиторів та іншого персоналу, часу та 

ресурсів, необхідних для здійснення повного комплексу процедур 

для виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності; 

– відповідність ключового партнера з аудиту та аудиторів, які 

будуть залучені до виконання завдання з обов’язкового аудиту, 

вимогам законодавства (ст. 28 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», надалі ‒ 

ЗУ № 2258-VIII) та документування оцінки загроз незалежності 

Організаційне 

забезпечення аудиту 

Процедури призначення ключового партнера. 

Облік виявлених під час аудиту невідповідностей.  

Складання особових справ юридичних осіб, чия звітність 

аудіювалася. 

Документування письмових скарг щодо проведення обов’язкового 

аудиту.  

Документування результатів аудиту дочірніх та асоційованих 

підприємств.  

Встановлення обсягу робочих документів.  

Взаємодія з Інспекцією із забезпечення якості (ст. 24 ЗУ № 2258-

VIII) 

Професійні навички та 

досвід аудиторів 

Підтвердження високого рівня теоретичних знань та професійних 

компетенцій шляхом складання іспиту, постійного удосконалення 

знань як на рівні професії, так і на рівні аудиторської фірми (ст. 19 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність») 

Методичне та 

процедурне 

забезпечення аудиту 

Методичне та процедурне забезпечення аудиту потребує 

внутрішньофірмової стандартизації для забезпечення та 

підвищення якості аудиторських послуг відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту 

Джерело: авторська розробка. 

 

Що стосується державного аудиту, то нормативно-правовими актами, які 

регламентують діяльність органів Державної аудиторської служби України, є 

Бюджетний кодекс України [98], Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII 

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
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Україні» [99], Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 

43 «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу 

України» [100]. 

Державна аудиторська служба відповідно до покладених на неї завдань: 

– узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 

актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів 

України; 

– здійснює контроль у міністерствах, інших органах виконавчої влади, 

державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного 

сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які 

отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх 

рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який 

перевіряється) державне чи комунальне майно (далі – підконтрольні установи); 

суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності, які не 

віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, 

ухваленим у кримінальному провадженні; 

– реалізує державний фінансовий контроль шляхом здійснення державного 

фінансового аудиту, перевірки державних закупівель, тощо.  

Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України, та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю [100]. Державна аудиторська служба 

проводить свою діяльність виключно у межах законодавства. Чинники якості 

державного аудиту представлені у таблиці 1.16. 
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Таблиця 1.16 – Чинники якості державного аудиту 

Чинники 
якості аудиту 

Державний 
фінансовий 

аудит 

Перевірка 
державних 
закупівель 

Контроль за веденням 
бухгалтерського обліку, 
складанням фінансової і 
бюджетної звітності, 
паспортів бюджетних 
програм та звітів про їх 
виконання , кошторисів 
та інших документів, що 
застосовуються в процесі 
виконання бюджету 

Сутність чинника 

Незалежність 
внутрішніх 
аудиторів  

Наказ Міністерства фінансів України  
04.10.2011 № 1247 «Про затвердження Стандартів 
внутрішнього аудиту» 

Організаційна незалежність забезпечується через: 
– затвердження керівником установи положення про підрозділ  
внутрішнього аудиту та піврічного плану діяльності внутрішнього аудиту 
– інформування керівником підрозділу внутрішнього аудиту  
керівника установи про стан виконання плану діяльності  
внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність  
обмежень у проведенні внутрішнього аудиту чи ресурсах.  
Функціональна незалежність передбачає недопущення  
виконання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не 
пов'язаних із здійсненням внутрішнього аудиту 

Організаційне 
забезпечення 
аудиту 

Наказ Міністерства фінансів України  
04.10.2011 № 1247 «Про затвердження Стандартів 
внутрішнього аудит» 

Стандарти визначають єдині підходи до організації та проведення 
внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків та 
рекомендацій у міністерствах та інших центральних органах виконавчої 
влади, тощо 

Професійні 
надбання 
аудиторів  

Кваліфікаційні вимоги Міністерств і відомств до 
внутрішніх аудиторів  

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту повинні володіти 
необхідними знаннями та мати досвід роботи для виконання своїх 
функціональних обов'язків відповідно до вимог законодавства.  
Працівники підрозділу повинні постійно удосконалювати свої знання, 
підвищувати кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти. 
Підвищення кваліфікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту 
здійснюється шляхом їх направлення до установ, які організовують та 
проводять навчальні заходи з державного управління та аудиту 

Методичне та 
процедурне 
забезпечення 
аудиту  

Відповідність вимогам законодавства  Працівники підрозділу внутрішнього аудиту повинні здійснювати свою 
діяльність відповідно до вимог законодавства, розробленого методичного 
та процедурного забезпечення у сфері державного контролю 

Джерело: розроблено автором.   
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Таким чином, основними чинниками якості державного аудиту є 

кваліфікація аудиторів та відповідність організаційного і методичного 

забезпечення аудиту законодавчим вимогам у сфері державного контролю. 

Спільними чинниками якості незалежного і державного аудиту є кваліфікація 

персоналу та необхідність внутрішньофірмової стандартизації.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

За результатами дослідження доведено, що якість аудиту – це комплексне 

поняття, а існуючі підходи вирішують лише окремі завдання та не можуть надати 

комплексну уяву про об'єкт оцінювання. Слід зазначити, що під якістю 

аудиторських послуг доцільно розуміти здатність задовольняти встановлені та 

перспективні потреби замовника щодо впевненості у якості отриманих ним 

аудиторських послуг. З наведеного визначення доречно виділити основний 

професійний принцип аудиту – «забезпечення якості», який надає гарантію 

громадськості й спостережним органам, що аудитори та аудиторські фірми у 

своїй діяльності дотримуються встановлених стандартів аудиту й етичних норм. 

Таким чином, критерієм якості аудиторської перевірки є наявність достатніх 

аудиторських доказів, які слугують інформаційною базою для оцінювання якості 

аудиторських послуг.  

Поєднавши національний та міжнародний досвід слід визначити, що під 

«якістю аудиторських послуг» доречно розуміти сукупність певних рис та 

характеристик послуг, що дає їм можливість задовольнити потреби, які вже 

визначені чи очікуються споживачем послуг. Міжнародна практика аудиту 

засвідчує, що забезпечення якості аудиторських послуг є можливим шляхом 

запровадження нормативних вимог й внутрішніх стандартів та формування 

системи управління якістю в аудиторських фірмах. Забезпечення високої якості 

аудиту потребує: високого рівня професійної освіти та досвіду роботи від 

працівників в сфері бухгалтерського обліку; відповідних стандартів методології 
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аудиту; дотримання етичних норм професійної поведінки; створення гідного  

довіри дисциплінарного механізму, який реагує на скарги та проблемні питання; 

застосування систематичного та дієвого підходу для забезпечення якості 

аудиторської діяльності. 

Встановлені основні чинники, що впливають на якість аудиторських послуг 

дають можливість стверджувати, що контроль якості забезпечує координацію 

роботи трудового потенціалу, ключових підрозділів аудиторської фірми, тому 

важливо, щоб функція контролю якості була організована ефективно, економічно 

й охоплювала діяльність фірми на усіх рівнях управління.  

Узагальнення існуючих у літературі трактувань поняття якості аудиту, слід 

розглядати: з позицій його сутності і визначення того, чи є послуги із проведення 

перевірки конкретного клієнта аудитом (концепція - орієнтація на виробництво); з 

погляду задоволення потреб користувачів, зокрема, суспільства, у встановленні 

об'єктивності та достовірності фінансової інформації (концепція - орієнтація на 

користувача, з урахуванням концепції орієнтації на цінність). Таким чином, на 

основі логічних міркувань якість аудиту можна визначити як забезпечення 

необхідного та достатнього рівня впевненості аудитора у наданні належної якості 

аудиторських послуг замовникові. Водночас, використовуючи широке визначення 

аудиту та виділяючи його ключові терміни, під якістю аудиту розуміємо 

тотожність думки аудитора про рівень відповідності визначеним критеріям 

отриманих даних про економічні дії та події їхньому дійсному (реальному) рівню 

відповідності (викривлення).  

Дослідження вітчизняної практики діяльності аудиторських фірм доводить, 

що суспільна думка повинна відігравати важливу роль при визначенні якості 

роботи аудиторів, а дотримання професійних стандартів та етики є важливими 

умовами з точки зору підвищення ступеня довіри громадянського суспільства до 

професійного судження аудитора. З цією метою варто посилити роль 

національного законодавства у сфері аудиту із урахуванням можливих особливих 

вимог національних користувачів до результатів аудиторської роботи. Саме такі 
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підходи дозволять забезпечити належний рівень якості аудиту як з точки зору 

всього суспільства, так і з точки зору конкретних замовників.  

Міжнародна практика аудиту засвідчує, що забезпечення якості 

аудиторських послуг можлива через запровадження нормативних вимог і 

внутрішніх стандартів та формування системи управління якістю в аудиторських 

фірмах. Політику, методи і процедури слід формувати у відповідності до кожного 

елементу системи контролю якості: якості роботи аудиторської фірми, якості 

окремої перевірки, якості кадрової політики. Узагальнюючи досвід діяльності 

провідних аудиторських фірм можемо стверджувати, що їх головною 

конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал та культура бізнесу. 

Високий рівень культури робить аудиторську фірму привабливою для 

талановитих працівників, утримує їх в організації, а результати їх праці 

створюють відповідну репутацію фірми, залучають нових замовників послуг та 

висококваліфікованих співробітників. Однією із умов забезпечення якості 

аудиторських послуг є доцільність розробки національних стандартів щодо 

якості, реалізацію їх напрямків та елементів, запровадження методик якості 

аудиторських послуг та посилення контролю за сертифікацією аудиторів. 

Врахування перелічених пропозицій є запорукою покращення ефективності та 

якості аудиторських послуг, а, отже, сприятиме розвитку аудиторської справи 

загалом.  

Аналізуючи досвід вітчизняного професійного аудиту, можемо визначити 

низку критеріїв, які формуються замовником аудиторських послуг з метою 

отримання відповідності їх якості. Встановлено, що характер, терміни й сфера 

застосування процедур контролю якості аудиту залежать у тому числі від розмірів 

та характеру послуг аудиторських фірм. Лінійний принцип побудови 

організаційної структури є характерним для невеликих та середніх аудиторських 

фірм. Однак, застосування матричної організаційної структури забезпечить 

можливість аудиторським фірмам для кожної послуги з аудиту (перевірки, 

консультацій, ведення чи відновлення обліку та ін.) сформувати групу 
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працівників, яка охоплюватиме фахівців різних галузей (ризик-менеджерів, 

юристів, консультантів).  

З огляду на результати проведеного дослідження, відзначимо, що з метою 

забезпечення контролю за якістю аудиту керівництву аудиторської фірми слід: 

забезпечити планування кадрових потреб фірми, її підрозділів, а також окремих 

перевірок; визначити коло осіб, відповідальних за призначення персоналу для 

проведення аудиту; розробляти й затверджувати графіки проведення аудиту та 

призначення персоналу. Вважаємо, що найважливішим кроком у забезпеченні 

якості аудиту, який включається в систему контролю якості є забезпечення 

незалежності аудитора та дотримання усіх етичних норм професії.  

Таким чином, виявлені основні чинники, що впливають на якість 

аудиторських послуг дають можливість стверджувати, що контроль якості 

забезпечує координацію роботи трудового потенціалу, ключових підрозділів 

аудиторської фірми, тому важливо, щоб функція контролю якості була 

організована ефективно, економічно й охоплювала діяльність фірми на усіх 

рівнях управління. 

Основні результати дослідження за першим розділом опубліковані у працях: 

[101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108]. 



РОЗДІЛ 2  

СТАН, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

2.1. Оцінка стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг 

 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту, практичне виконання 

аудиторських перевірок та надання аудиторських послуг визначають на 

сучасному етапі напрями розвитку аудиторської діяльності загалом. Ринок 

аудиторських послуг набув функціонування починаючи із формування 

аудиторської справи Законом України «Про аудиторську діяльність» [109]. 

Становлення аудиторських послуг на етапі дії Закону «Про аудиторську 

діяльність» полягало у розв’язанні основних проблем, від яких залежав 

подальший розвиток ринкових відносин. Серед них:  

– зростання конкуренції з іноземними аудиторськими фірмами, що спонукає 

до зменшення кількості національних аудиторських фірм; 

– недостатня ефективність чинної системи сертифікації аудиторів (дані про 

сертифікацію свідчать або про підвищення якості знань кандидатів на 

сертифікацію, або про зниження вимог комісій з сертифікації, звідси й низька 

якість наданих аудиторських послуг); 

– не спостерігається бажання з боку державних органів підтримати 

незалежний аудит (про це свідчать такі дані: на один аудиторський сертифікат 

припадає по 60 одиниць, а на одного суб’єкта аудиту – по 129 одиниць 

бухгалтерських балансів та інших форм фінансової звітності); 

– немає належного попиту на професійні аудиторські послуги, оскільки 

більшість підприємств не обізнана з призначенням аудиторської діяльності.  

Частково не розв’язаними до 2018 року залишалися наступні організаційні 

та методичні завдання: 

– робота аудиторів з потенційними клієнтами для того, щоб останні 

розуміли необхідність аудиту; 
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– посилення контролю за аудиторськими компаніями; 

– формування правової культури управління суб’єктами господарювання 

паралельно із вдосконаленням податкової системи; 

– удосконалення внутрішньофірмової стандартизації аудиту; 

– впровадження рекламних заходів аудиторських фірм та їх послуг, що 

допоможе пропагувати та розширити поінформованість  підприємств стосовно 

аудиторської діяльності [110].  

Основними проблемами сучасного професійного надання аудиторських 

послуг є розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, 

що охоплює відповідальність аудиторів за неякісні аудиторські перевірки, 

страхування аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на 

ринку аудиторських послуг тощо. 

До впровадження нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» майже відсутніми були достатній законодавчий 

фундамент і досвід судового розгляду позовів щодо аудиторів (аудиторських 

фірм), методики оцінки розмірів збитку користувачів від не якісного аудиту. На 

сьогодні суди не завжди вирішують справи та впроваджують їх у практику, 

страхові фірми є не здатними та не підготовленими до масового страхування 

аудиторської відповідальності. 

У відповідності до викладеного вважаємо, що основним аспектом 

підвищення якості аудиту залишається професійний контроль за якістю 

аудиторських перевірок. Вітчизняні стандарти аудиту повинні базуватись на 

чинному законодавстві, однак це робить неприйнятним в окремих випадках 

застосування у вітчизняній практиці аудиту окремих положень МСА. Крім того, 

ряд положень МСА базується на західній загальноприйнятій системі 

бухгалтерських принципів, які часто суперечать діючим українським принципам 

обліку. Потребують вирішення важливі питання нормативно-правового 

регулювання і технології виконання аудиторських послуг. В Україні відчувається 

недостатня кількість аудиторських фірм, значна вартість аудиторських послуг, 
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відсутність необхідних регламентуючих положень про порядок надання послуг 

аудиторами. 

На рис. 2.1. наведена модель замовлення обов’язкового аудиту фінансової 

звітності. 

 

Рис.2.1. Модель замовлення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

Джерело: розроблено автором на підставі аналізу МСА (видання 2015, видання 2016-

2017р.) [111], [17]. 

 

На підставі проведених досліджень визначено чинники, що гальмують 

розвиток ринку аудиторських послуг в Україні: 

– якість аудиторських послуг – основними причинами скарг є ігнорування 

аудиторами вимог законодавства, втрата принципу незалежності та підміна 

аудиту ревізією; 

– ціновий чинник – незважаючи на те, що аудитори скаржаться на зниження 

вартості аудиторських послуг, офіційна статистика Аудиторської палати України 

свідчить про зворотне [112]; 

– методика перевірок – більшість аудиторів змушені виконувати перевірки, 

які практично нічим не відрізняються від звичайної документальної ревізії [113]. 
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Погодження листа-угоди на 
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аудиторської фірми загальними зборами 

учасників, органом управління, тощо  

Лист-замовлення 

1. Лист-угода 

  2. Договір про 

надання послуг  
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Зрідка здійснюється розрахунок суттєвості відхилень, практично не 

застосовується вибірка, аудиторський ризик зазвичай розраховується формально. 

Невід’ємним елементом супроводження сучасних управлінських процесів є 

аудиторська діяльність, яка реалізується шляхом надання аудиторських послуг. 

Види аудиторських послуг наведені на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Види аудиторських послуг 

Види аудиту та аудиторських послуг 

Аудит історичної фінансової звітності Обов’язковий 

Завдання з надання впевненості 

Огляд історичної фінансової звітності Ініціативний 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 

фінансової інформації 

Завдання з виконання погоджених процедур 

Супутні послуги 

Завдання з підготовки фінансової інформації 

Ведення бухгалтерського обліку 

Відновлення бухгалтерського обліку 

Консультаційні послуги 

Інші професійні послуги 

Представлення інтересів замовника 

Інші види послуг аудиту 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту 

Проведення тренінгів та розробка методичних матеріалів 

Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг 
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Джерело: сформовано автором на підставі аналізу даних АПУ (форма звітності 1 – 

аудит). 

Аудиторські послуги мають важливе значення для бізнесу та суспільства, 

адже вони покликані надавати впевненість у достовірності операцій суб'єктів 

господарювання та забезпечувати їх ефективність. Розвиток ринку аудиторських 

послуг в Україні відбувається паралельно із розвитком теоретичного 

обґрунтування особливостей його функціонування. Відповідно до офіційної 

інформації Аудиторської палати про стан аудиторської діяльності в Україні [113], 

саме завдання з надання впевненості має найбільший попит серед замовників 

аудиторських послуг. При цьому непохитну позицію займає ініціативний аудит 

фінансової звітності. 

Рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007р. № 182/5, 

відповідно до стандартів аудиту, визначено перелік послуг, які можуть надавати 

аудитори (аудиторські фірми) [114], прийняте рішення АПУ суттєво 

урізноманітнило професійні послуги аудиторів, що певною мірою відкриває нові 

можливості як перед самими аудиторами й аудиторськими фірмами, так і перед 

замовниками їх послуг.  

Для визначення рівня розвиненості ринку аудиторських послуг в Україні 

вчені часто порівнюють показники, надані Аудиторською палатою України. 

Проведені дослідження охопили період з 2009 по 2018 роки. Результати 

проведення аналізу кількості наданих послуг, їх вартості та доходів суб’єктів 

аудиту у розрізі 2009-2011 років наведені у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Динаміка основних показників аудиторської діяльності в 

Україні у 2009-2011 рр. 

Показники 
Роки 

Абсолютне 

відхилення 

Темп 

приросту 

2009 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість наданих звітів до 

АПУ, одиниць 
2307  2272 2048 -35 -224 98 90 

Кількість замовлень, одиниць 73147  60229 56471 -12918 -3758 82 93 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фактичний обсяг наданих 

послуг, млн. грн. 
1116,7  1280,2 1213,1 -163,5 67,1 14 4 

Середня вартість одного 

замовлення, тис. грн. 
15,3  21,3 21,5 6 0,2 139 100 

Кількість замовлень на одного 

суб’єкта аудиту, одиниць 
31,7  26,5 27,6 5,2 1,1 83 104 

Середній дохід на одного 

суб’єкта аудиту, тис. грн. 
484,1  563,5 592,3 79,4 28,8 116 105 

Джерело: сформовано автором на підставі [113]. 

 

Динаміка основних показників аудиторської діяльності за 2012 – 2018 роки 

представлена у додатку А, табл.2.2 та рис.2.3.  

Таблиця 2.2. – Обсяг ринку аудиторських послуг в Україні  

за 2011-2018 рр.  

 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг аудиторських 

послуг, млн. грн. 

1258,3 1266,8 1314,6 1291,8 1761,2 1973,1 2126,9 2438,1 

в т.ч. м. Києва та 

Київської області, 

млн. грн. 

959,5 954,3 982,6 1025,5 1464,8 1634,5 1749,4 2052,9 

в т.ч. м. Києва та 

Київської області, % 

76,3 75,3 74,4 79,4 83,2 82,8 82,3 84,2 

в т.ч. решта регіонів, 

млн. грн. 

298,8 312,5 332,0 266,3 296,4 338,6 377,5 385,2 

в т.ч. решта регіонів, 

% 

23,7 24,7 25,3 20,6 16,8 17,2 17,7 15,8 

Джерело: складено автором за даними [113]. 

 

Спостерігається зменшення кількості суб’єктів аудиторської діяльності з 

одночасним зростанням виручки від реалізації від аудиторських послуг, в період з 

2011 року по 2018 рік на 1180,1 млн. гривень, що складає зростання на 

93,8 відсотки. Це свідчить про зростаючий попит на аудиторські послуги.  

Новий Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 року № 2258 – VIII (надалі – Закон № 2258) надає дещо інше 

розмежування аудиторських послуг та неаудиторських послуг, що представлено 

на рис. 2.4. 
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Рис. 2.3. Обсяг ринку аудиторських послуг за 2011 – 2018 рр. (млн. грн.) 

Джерело: складено автором за даними [113]. 

 

Як видно з таблиці 2.1., протягом 2009-2011 рр. спостерігається зменшення 

кількості наданих звітів до Аудиторської палати України. Так, у 2010 році спад 

склав 2 %, а у 2011 році – вже 10 %. У 2011 році порівняно з 2009 роком відбулося 

зменшення кількості замовлень: у 2009 році кількість замовлень становила 73147 

од., у 2010 році – 60229 од., у 2011 році – 56471 од. Щодо фактичного обсягу 

наданих послуг, то даний показник характеризується зростанням і найбільше його 

значення становило у 2010 році – 1280,2 млн. грн. Також, слід зазначити, 

незважаючи на зменшення кількості замовлень, середня вартість одного 

замовлення з року в рік зростає і в 2010 році зросла на 6 тис. грн. або на 39 %.  

Кількість послуг, які можуть надавати клієнтові суб’єкти аудиту, зросла 

майже дванадцять разів за останні три роки. Але водночас, із зростанням кількості 

та різноманітності послуг, також збільшилася і середня вартість одного 

замовлення – майже у три рази [115]. Ринок аудиторських послуг має певні 

регіональні особливості. Аудиторська палата України, аналізуючи діяльність 
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аудиторів, розподілила усі регіони країни умовно на три зони: регіони-лідери, 

регіони реального аудиту та регіони-аутсайдери. 

 

Рис. 2.4. Класифікація послуг, що можуть надавати аудитори  

Джерело: узагальнено за Законом України № 2258-VIII від 21.12.17 р [16]. 

 

Послуги відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 

Аудиторські послуги  Неаудиторські послуги  

Аудит 

Огляд фінансової 

звітності 

Огляд консолідованої 

фінансової звітності 

Виконання завдань з 

іншого надання 

впевненості 

Інші професійні 

послуги, що надаються 

відповідно до 

міжнародних стандартів 

аудиту 

складання податкової звітності, розрахунку 

обов'язкових зборів і платежів, представництва 

юридичних осіб у спорах із зазначених питань 

консультування з питань управління, розробки 

і супроводження управлінських рішень 

ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності 

розробка та впровадження процедур 

внутрішнього контролю, управління 

ризиками, а також інформаційних технологій 

у фінансовій сфері 

надання правової допомоги у формі: послуг 

юрисконсульта із забезпечення ведення 

господарської діяльності; ведення переговорів 

від імені юридичних осіб; представництва 

інтересів у суді 

кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері 

бухгалтерського обліку, оподаткування та 

фінансів, у тому числі послуги з надання 

персоналу, що приймає управлінські рішення 

та відповідає за складання фінансової звітності 

послуги з оцінки 

послуги, пов'язані із залученням фінансування, 

розподілом прибутку, розробкою інвестиційної 

стратегії, окрім послуг з надання впевненості 

щодо фінансової інформації, зокрема проведення 

процедур, необхідних для підготовки, 

обговорення та випуску листів-підтверджень у 

зв'язку з емісією цінних паперів юридичних осіб 
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При цьому критеріями розподілу було обрано кількість замовлень та їх 

середню вартість. Порівняємо дані за 2008 - 2009 рр. (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 – Структура регіонального ринку аудиторських послуг 

Регіони Назва регіону 

Середня  

кількість 

замовлень, 

одиниць 

Середня 

вартість одного 

замовлення, тис. 

грн. 

2008 рік 

Лідери Київський, Дніпропетровський, Одеський Від 20 до 35 Від 10 до 30 

Реальний 

сектор 

Вінницький, Донецький, Запорізький, 

Львівський, Миколаївський, Закарпатський, 

Харківський, Херсонський, Черкаський 

Від 15 до 37 Від 5 до 10 

Аутсайдери Усі інші регіони Від 54 до 18 До 5 

2009 рік 

Лідери  Київський, Дніпропетровський, Одеський  Від 20 до 35 Від 10 до 45 

Реальний 

сектор 

Севастопольський, Вінницький, Донецький, 

Житомирський, Запорізький, Луганський, 

Львівський, Миколаївський, Полтавський, 

Закарпатський, Сумський, Харківський, 

Херсонський, Черкаський, Хмельницький, 

Чернігівський 

Від 15 до 37 Від 5 до 10 

Аутсайдери Усі інші регіони Від 51 до 18 До 5 

Джерело: [113] 

Аналізуючи наведений поділ регіонів бачимо, що суттєвих змін за  

2008–2009 рр. не відбувається, і стабільно лідируючими регіонами виступають: 

Київський, Дніпропетровський, Одеський. Значну частку в розподілі займають 

регіони «реального» сектора. До речі, розподіл по окремих позиціях умовний, 

оскільки існують такі регіони, що віднесено їх до «реального» сектора, однак за 

кількістю замовлень на одного суб’єкта аудиту можуть відноситися також і до 

групи лідерів. Проте середня вартість такого замовлення визначає цей регіон як 

аутсайдер. Прикладом може послужити Кримський регіон (м. Сімферополь), у 

якого 50,83 одиниць замовлень на одного суб’єкта аудиту і середня вартість одного 

замовлення 2,84 тис. грн. за 2009 р., а лідируючий Київський регіон має 25,79 

одиниць замовлень на одного суб’єкта аудиту із середньою вартістю одного 

замовлення 44,46 тис. грн. за 2009 р. Як бачимо, у середній кількості замовлень на 

аудиторські послуги і за середньою вартістю одного замовлення існує значна 

різниця: в два рази більше замовлень та майже у шістнадцять разів вища ціна. 

Тобто існує суттєва диференціація вартості послуг у різних регіонах, яка залежить 
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у більшості випадків від платоспроможності самих замовників аудиту або їхнього 

розуміння вартості аудиторських послуг. Також варто враховувати, що найбільший 

попит на аудиторські послуги маємо з боку підприємств економіки, енергетики, 

нафтогазової промисловості, металургії, харчової та хімічної промисловості. 

Основними споживачами аудиторських послуг традиційно виступають великі 

акціонерні компанії, хоча існує доволі багато невеликих платоспроможних 

підприємств, які регулярно виступають замовниками.  

Інформація щодо вартості одного замовлення протягом 2011 – 2018 року 

наведена у додатку А, у тому числі вартість одного замовлення у 2018 році за 

регіонами була наступною: Чернігівська область – 10, 4 тис. грн., Івано – 

Франківська область – 10, 7 тис. грн., Чернігівська область – 12, 9 тис. грн., 

Луганська область – 12,9 тис. грн., Тернопільська область – 15,2 тис. грн., 

Херсонська область – 16, 3 тис. грн., Львівська область – 17, 7 тис. грн., Запорізька 

область – 18,2 тис. грн., Сумська область – 18,4 тис. грн., Рівненська область – 18, 8 

тис. грн., Волинська область – 19,1 тис. грн., Житомирська область – 20,1 тис.грн., 

Кіровоградська область – 20, 6 тис. грн., Полтавська область – 23, 8 тис. грн., 

Харківська область – 23,9 тис. грн., Донецька область –26, 6 тис. грн., Хмельницька 

область – 28,0 тис. грн., Миколаївська область – 28, 8 тис. грн., Черкаська область – 

30,1 тис. грн., Вінницька область –34,4 тис. грн., Закарпатська область – 42,8 тис. 

грн., Дніпропетровська область – 43,6 тис. грн., Одеська область – 45, 9 тис грн., 

Київ і Київська область – 132,3 тис. грн. [113]. 

Середня вартість одного замовлення по регіонах у 2018 році коливається від 

10,4 тис. грн. до 132,3 тис. грн., що свідчить про значне розшарування серед 

вітчизняних аудиторських фірм. Вартість аудиторських послуг в Києві у 12,7 разів 

перевищує вартість послуг в такому регіоні, як Чернігівська область, та у 2,9 рази – 

Одеська область.  

Найбільшу частку аудиторських послуг в Україні займає ініціативний аудит 

(26,48%). Найбільшу частку послуг аудиторів займають саме консультаційні 

послуги – 29,17%. Доволі низьку частку займають в Україні такі послуги: огляд 

фінансової звітності – 3,46%, а також підготовка фінансової звітності – 2,13%. 
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Обов‘язковий та ініціативний аудит в Україні займають 38,6% загального обсягу 

послуг [116].  З узагальнюючого аналізу офіційних звітів аудиторських фірм видно, 

що окремі з них взагалі не займаються аудиторськими перевірками, а надають 

лише консалтингові та інші послуги. В Україні існують регіони, де аудиторські 

перевірки у загальному обсязі аудиторських послуг, займають близько 34%. Це 

Вінниця, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Запоріжжя та Луганськ.  

У більшості випадків причина таких показників – це диверсифікація, бажання 

утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні 

джерела доходів. Такий клієнт для аудитора є доволі вигідним, оскільки він 

відпрацьовує усі завдання в комплексі. Однак широта послуг призводить до 

виникнення загроз незалежності аудитора і, як наслідок, до зниження якості 

аудиторських послуг [117].  

Послугами, які характеризуються високим попитом з боку замовників, є 

відновлення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за 

міжнародними стандартами, модернізація діючої системи обліку, оптимізація 

оподаткування, захист інтересів третіх осіб у суді, консультування замовника та 

оцінка різноманітних аспектів його діяльності, регулювання податкових 

суперечок, проведення семінарів щодо підвищення кваліфікації бухгалтерів, 

видання методичних розробок з обліку, податків, аналізу і аудиту, автоматизація 

обліку. Враховуючи розмаїття аудиторських послуг, доцільно розглянути 

структуру замовлень на аудиторські послуги та середню вартість за видами 

послуг на основі даних АПУ (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 – Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2008–2009 рр. 

Показник 

Надано послуг, одиниць 
Середня вартість 
одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість замовлень 
на 1 суб'єкта, 

одиниць 

2008 
рік 

2009 
рік 

Відхи-
лення 

2008 
рік 

2009 
рік 

Відхи-
лення 

2008 
рік 

2009 
рік 

Відхи-
лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всього надано послуг, 
у тому числі: 

73147 60229 -12918 15,27 21,26 +5,99 31,71 26,51 -5,20 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-завдання з надання 

впевненості 
5548 22122 -3426 20,73 28,67 +7,94 11,07 9,74 -1,33 

-супутні послуги 5620 5127 -493 23,76 27,30 +3,54 2,44 2,26 -0,18 

-інші професійні 

послуги 
41760 32575 -9185 10,79 15,45 +4,66 18,10 14,34 -3,76 

-організаційне та 

методичне 

забезпечення аудиту 

219 405 +186 14,34 6,56 -7,78 0,09 0,18 +0,09 

Джерело: [113]. 

 

Структура замовлень та вартість послуг, яка сплачується замовником, 

фіксує факт, що інші професійні послуги майже у два рази перевищують послуги 

з надання впевненості у веденні обліку. Адже завдання з надання впевненості 

включають у себе послуги з обов’язкового аудиту, (кількість цих замовлень у 

2009 р. склала 16016 одиниць, що на 1435 одиниць менше, ніж у 2008 році) та 

ініціативний аудит (замовлено у 2009 р. 3683 одиниць, що було нижчим 

показником, ніж у 2008 р., на 1165 одиниць). Це може свідчити або про 

формальність обов’язкового аудиту (оскільки він здійснюється для державних 

регуляторних органів), або про початок змін у середовищі замовників стосовно 

розуміння корисності аудиту для управління. Наступні роки, починаючи із 2010 

року характеризувались коливанням попиту на аудит, а непередбачувані 

обставини, пов’язані з анексією автономної республіки Крим та проведенням 

операції об’єднаних сил в окремо взятих частинах Луганської і Донецької 

областей спричинили зменшення кількості САД (Додаток А та таблиця 2.5).  

Таблиця 2.5 – Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2016–2017 рр. 

Показник 

Надано послуг, 
одиниць 

Середня вартість 
одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість замовлень 
на 1 суб'єкта, 

одиниць 

2016 
рік 

2017 
рік 

Відхи-
лення 

2016 
рік 

2017 
рік 

Відхи-
лення 

2016 
рік 

2017 
рік 

Відхи-
лення 

Всього надано послуг, 
у тому числі: 

35552 34428 -1124 55,5 61,8 +6,3 35,5 36,5 +1,0 

-завдання з надання 
впевненості 

9089 8991 -98 93,2 110,1 +16,9 9,0 9,5 +0,5 

-супутні послуги 5001 2887 -2114 26,1 54,6 +28,5 5,0 3,1 -1,9 

Джерело: [113]. 
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Кількість САД у 2016 році складала за даними АПУ 1002 особи, у 2017 році 

– 944 особи. У 2017 році спостерігалось зниження кількості наданих 

аудиторських послуг, при цьому середня вартість одного замовлення зросла на 6,3 

тис. грн.  

2017 рік став для аудиторів роком прийняття Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», нових Міжнародних стандартів 

аудиту (видання 2015 року) та законодавчих змін щодо атестації аудиторів, 

постійного удосконалення їх професійних знань. Не зважаючи на зменшення 

кількості суб’єктів аудиторської діяльності, збільшується обсяг аудиторських 

послуг, кількість замовлень та середня вартість одного замовлення, середній дохід 

на одного суб’єкта аудиторської діяльності (Додаток А) [112]. 

Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком за інформацією, що наведена у Додатку А, свідчить про 

збільшення вартості при одночасному зменшенні суб’єктів аудиторської 

діяльності.  

Таблиця 2.6 – Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2017–2018 рр. 

Показник 

Надано послуг, 
одиниць 

Середня вартість 
одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість замовлень 
на 1 суб'єкта, 

одиниць 

2017 
рік 

2018 
рік 

Відхи-
лення 

2017 
рік 

2018 
рік 

Відхи-
лення 

2017 
рік 

2018 
рік 

Відхи-
лення 

Всього надано послуг, 
у тому числі: 

34428 32496 -1932 61,8 75,0 +13,2 36,5 36,5 – 

-завдання з надання 
впевненості 

8991 8500 -491 110,1 135,5 +25,4 9,5 9,5 – 

-супутні послуги 2887 2582 -305 54,6 73,6 +19,0 3,1 2,9 -0,2 

Джерело: [113]. 

Обсяг завдань з обов’язкового, ініціативного аудиту, інших завдань з 

надання впевненості за даними АПУ у 2018 році склав 1152593,9 тис. грн. [113].  

З урахуванням кількісних характеристик у розрізі вартості та видів наданих 

послуг, ринок аудиторських послуг в Україні суттєво розширився та 

диференціювався за напрямами та інтересами замовників – клієнтів (табл. 2.7). 

Спостерігається тенденція до збільшення запитів користувачів на супутні 

послуги.  
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Таблиця 2.7 – Задоволення потреб користувачів ( суб’єктів господарювання) в супутніх аудиторських послугах  

Назва показників 

Код рядка 

звітності за 

формою 1- 

аудит 

2008 2009 2010 2011 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізовани

х послуг 

(без ПДВ), 

тис. грн. 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

Супутні послуги, всього, в 

тому числі: 
120 5 620 133 508,1 5 127 139 966,8 5 321 127 194,1 4 601 133157,6 

Завдання з виконання 

погоджених процедур 
121 4 455 96 326,9 4 172 109 690,2 4 692 112 197,8 4 239 102700,9 

Завдання з підготовки 

фінансової інформації 
122 1 165 37 181,2 955 30 276,6 629 14 996,3 362 10456,7 

Консультаційні послуги, 

всього 
133 30 961 302 051,9 23 095 301 119,9 23 648 233 479,5 23570 273510,8 

Представлення інтересів 

замовника з питань 

обліку, аудиту, 

оподаткування в 

державних органах, 

організаціях або в суді 

134 631 6 127,9 744 9 893,9 1 737 8 778,7 777 12222,7 

Інші види аудиторських 

послуг 
135 2 633 48 261,4 1 977 84 211,8 1 971 76 530,0 2 889 50064,0 

Організаційне та 

методичне забезпечення 

аудиту, всього 

140 219 3 140,8 405 2 657,4 626 2 240,1 611 4 781,4 
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Таблиця 2.7 – Задоволення потреб користувачів ( суб’єктів господарювання)  

в супутніх аудиторських послугах (продовження)  

Назва показників 

Код рядка 

звітності за 

формою 1- 

аудит 

2012 2013 2014 2015 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

оди-

ниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

оди-

ниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

оди-

ниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замов-

лень 

(угод), 

оди-

ниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

Супутні послуги, всього, в 

тому числі: 
120 4904 127912,1 4991 165473,40 3156 128445,20 4998 125215,1 

Завдання з виконання 

погоджених процедур 
121 4314 119327,1 4366 132396,5 2901 122321,5 4504 110210,2 

Завдання з підготовки 

фінансової інформації 
122 590 8585,0 625 33076,9 255 6123,7 494 15004,9 

Консультаційні послуги, 

всього 
133 20786 257764,6 X 262582,8 Х 269304,60 Х 280520,0 

Представлення інтересів 

замовника з питань обліку, 

аудиту, оподаткування в 

державних органах, 

організаціях або в суді 

134 743 11340,6 X 18773,7 Х 11152,4 Х 28700,0 

Інші види аудиторських 

послуг 
135 2130 40785,3 X 56329,5 Х 107507,7 Х 361244,7 

Організаційне та методичне 

забезпечення аудиту, 

всього 

140 691 4426,8 X 1928,1 Х 852,60 Х 2902,7 
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Таблиця 2.7 – Задоволення потреб користувачів ( суб’єктів господарювання)  

в супутніх аудиторських послугах (продовження) [118] 

Назва показників 

Код рядка 

звітності за 

формою 1- 

аудит 

2016 2017 2018 

К-ть 

замовлень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замовлень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. 

грн. 

К-ть 

замовлень 

(угод), 

одиниць 

Обсяг 

реалізованих 

послуг (без 

ПДВ), тис. грн. 

Супутні послуги, всього, в 

тому числі: 
120 5001 130440,5 2887 157765,6 2582 189970,7 

Завдання з виконання 

погоджених процедур 
121 4418 126320,0 2684 146564,2 2411 177242,7 

Завдання з підготовки 

фінансової інформації 
122 583 4120,5 203 11201,4 171 12728 

Консультаційні послуги, 

всього 
133 Х 260201,0 Х Х Х Х 

Представлення інтересів 

замовника з питань обліку, 

аудиту, оподаткування в 

державних органах, 

організаціях або в суді 

134 Х 15114,4 Х Х Х Х 

Інші види аудиторських 

послуг 
135 Х 206510,2 Х 976076,90 Х 1091192,8 

Організаційне та методичне 

забезпечення аудиту, всього 
140 Х 1128,1 Х 2733,7 Х 4432,7 

Джерело: [118]. 
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У 2017 – 2018 роках кількість суб’єктів аудиторської діяльності 

зменшувалась, так станом на 31.12.2017 року їх кількість складала 944 суб’єкти, а 

станом на 31.12.2018 року – 889 суб’єктів. Разом із значним зменшенням кількості 

суб’єктів аудиторської діяльності у 2017 році (на 4,9% порівняно із 2016 роком), 

обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності загалом по країні 

збільшився порівняно з 2016 роком на 7,8% або на 153 766,4 тис. грн. Так, обсяг 

доходу від наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності у 2016 році 

становив 1 973 102,3 тис. грн, а у 2017 році – 2 126 868,7 тис. грн. 

Протягом 2018 року були надані аудиторські послуги на загальну суму 

2 438 100,1 тис. грн., при цьому кількість замовлень склала 32 496 угод. 

Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» у 

розділі V «Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» визначено 

правила ведення їх обліку через складання реєстрів. Так, реєстр аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності складається з чотирьох розділів:  

1) аудитори; 

2) суб'єкти аудиторської діяльності; 

3) суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності; 

4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес [16]. 

За даними Аудиторської палати України станом на 05 листопада 2018 року 

було зареєстровано 2707 аудиторів – фізичних осіб та 868 аудиторів – фізичних 

осіб-підприємців і юридичних осіб [119]. 

У суб’єкта аудиторської діяльності, що надає послуги з обов’язкового 

аудиту, за виключенням підприємств, що становлять суспільний інтерес, за 

основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. Попередній 

аналіз інформації, наданої в реєстрах наявних на сайті АПУ дає змогу 

стверджувати, що до розділу 3 реєстру можуть бути включені приблизно 400 

суб’єктів аудиторської діяльності, що складає 46% від загальної кількості.  
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У процесі надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім тих, що відповідають 

критеріям малого підприємства), за основним місцем роботи має працювати не 

менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих 

працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких 

щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до 

законодавства або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що 

підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Попередній аналіз інформації, наданої в реєстрах наявних на сайті АПУ 

дає змогу стверджувати, що до розділу 4 можуть бути включені приблизно 60 

суб’єктів аудиторської діяльності, що складає 7% від аудиторського загалу.  

Водночас станом на 15.11.2018 року не був сформовані третій і четвертий 

розділи реєстру:  

– суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності; 

– суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.  

Це пов’язано з неузгодженістю норм законодавства, а саме:  

– по – перше, відсутні форми договорів обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами, що мала розробити Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за погодженням з Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю). Водночас існує заборона 

надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності без чинного договору страхування цивільно-правової 

відповідальності перед третіми особами; 

– по – друге, затверджений Радою нагляду Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) 

яких свідчить про високий рівень відповідних знань має дискримінаційний 

характер, що виражається у виключенні ряду сертифікатів та обмеженні часу їх 

дії, визнанні сертифікатів, отримання яких можливе лише за кордоном [120]; 
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– по – третє, вимоги про проведення конкурсу з відбору суб’єкта 

аудиторської діяльності протирічать вимогам Закону України «Про публічні 

закупівлі» за умови збільшення обсягів аудиторських послуг понад порогове 

значення. За законодавством про публічні закупівлі послуг обсягом більше 200000 

грн. за тендером обирається лише один переможець, однак за Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» – дві особи – суб’єкти 

аудиторської діяльності [121]. 

Така неурегульованість надання аудиторських послуг з обов’язкового 

аудиту у жовтні – листопаді 2018 року призвела до повної зупинки укладання 

договорів на обов’язковий аудит за 2018 рік, звуження кола суб’єктів 

аудиторської діяльності, що можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту та 

обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, і 

відповідно потребує негайного вирішення та удосконалення механізмів 

регулювання аудиту в майбутньому. 

Проведений аналіз стану та розвитку ринку аудиторської діяльності 

дозволяє визначити наступні напрями розвитку вітчизняного ринку аудиту: 

– попереднє дослідження формування чотирьох розділів реєстру аудиторів 

та аудиторських фірм свідчать про те, що майже 47% суб’єктів аудиторської 

діяльності (більше 1200 аудиторів – фізичних осіб) не будуть залучені до 

проведення обов’язкового аудиту замовників, і саме тому аудиторські фірми 

мають надавати послуги в інших напрямах: у сфері обліку та оподаткування, у 

сферах специфічної діяльності замовника, зокрема залученні інвестицій, 

проведенні зовнішньоекономічної діяльності (чим ширший спектр послуг, що 

надає аудитор, тим більше шансів для фінансового успіху підприємств); при 

цьому, слід звернути увагу, що загроза одночасного надання послуг з 

обов’язкового аудиту та неаудиторських послуг буде усунена шляхом 

розмежування аудиторських завдань з одночасним забезпеченням якості; 

– впровадження аудиту на професійній основі, потребує наявності в 

аудиторських фірмах чисельності сертифікованих штатних аудиторів, фахівців з 

визнаними сертифікатами у сфері бухгалтерського обліку, а відповідно виникає 

необхідність розробки та впровадження національної сертифікації бухгалтерів; 
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– структуризація аудиторської фірми, до складу якої мають входити не 

тільки «універсальні» професіонали, а й «вузькі» фахівці з права, інформаційних 

технологій, маркетологи.  

На сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо 

широкий спектр послуг. Тому окреслення кола безпосередньо аудиторських 

послуг – це одна з найважливіших сучасних проблем теорії аудиту. Закон «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на жаль, не вніс чіткості 

визначення у це питання. 

Стан законодавства у сфері аудиторської діяльності залишається 

недостатнім для ефективного функціонування суб’єктів аудиту. Наявність 

значних суперечностей у регулюванні бухгалтерського обліку, вільне трактування 

податковими службами вітчизняного законодавства, недостатня розвиненість 

фінансового ринку в Україні, неналежна фахова підготовка бухгалтерів значно 

знижують можливості розвитку аудиту як професійної діяльності. З огляду на 

вказані причини, вважаємо, що основними напрямами розвитку аудиторської 

діяльності в Україні є: 

– розробка науково – практичного коментаря до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

– розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення 

до них коментарів до кожного стандарту; 

– використання узагальненого практичного досвіду роботи міжнародних і 

вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових методик аудиторської 

перевірки фінансової звітності підприємств;  

– поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з 

міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і 

аудиторів у частині розробки і впровадження національної сертифікації 

бухгалтерів;  

– розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги, 

використовуючи досвід міжнародної аудиторської практики.  
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2.2. Вплив інституціонального середовища на якість аудиту 

 

Світова практика засвідчує, що одним з головних чинників, який визначає 

рівень розвитку ринкових відносин, конкурентні позиції суб’єктів 

господарювання та гарантує їх економічну безпеку є інституціональне 

середовище. В Україні в перехідний період сформовано певну структуру цього 

середовища, яка наразі не привела до покращення економічного та соціального 

стану в країні. Ефективно сформоване інституціональне середовище є 

стимулюючим фактором розвитку підприємництва. Інституціональне середовище 

аудиту складає сукупність нормативних, політичних, соціальних, етичних, 

організаційних, економічних інститутів, які в процесі свого функціонування 

здійснюють прямий вплив на якість аудиторської діяльності в Україні. 

Сприятливе інституціональне середовище забезпечує стійкі правила 

поведінки для суб’єктів ринку. Це значно спрощує інформаційний та фінансовий 

обмін між суб'єктами ринку та зовнішнім середовищем. 

В економічній літературі існують різноманітні визначення 

інституціонального середовища, а саме: 

– інституціональне середовище – це сукупність основоположних 

соціальних, політичних та економічних правил, що обмежують людську 

поведінку [122]; 

– інституційне середовище – це чіткий упорядкований набір інститутів, що 

визначають рамкові умови функціонування й розвитку економічних 

суб'єктів [123]. 

Функціональним призначенням інституціонального середовища є 

забезпечення умов спільної життєдіяльності господарюючих суб’єктів. Сьогодні 

можна виокремити два підходи до створення бази регулювання аудиторської 

діяльності: 

– державна законодавча ініціатива та державне регулювання; 

– законодавча ініціатива громадських професійних організацій та 

регулювання спільно з державою. 



116 

Перший тип підходу до регулювання аудиторської діяльності характерний 

для країн континентальної Європи і Росії. Суть підходу в тому, що держава 

самостійно розробляє і затверджує законодавчі акти і нормативи аудиту, здійснює 

реєстрацію аудиторів і аудиторських фірм, а також контролює їх діяльність.  

Другого типу підходу дотримуються Англія, США та деякі інші країни, 

тому він одержав назву англо-американського підходу. Основною особливістю 

даного підходу є те, що процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи 

громадських організацій. В Україні регулювання аудиторської діяльності 

здійснюється у відповідності до англо-американського підходу. 

Розглядаючи вплив інституціонального середовища на якість аудиту, 

насамперед потрібно визначити поняття якості аудиту та аудиторських послуг. 

Отож, під якістю у аудиторській практиці слід розуміти максимальне задоволення 

інформаційних потреб користувачів результатами аудиторських робіт, послуг та 

супутніх робіт у рамках вимог чинного законодавства України, МСА та Кодексу 

професійної етики аудитора [124]. Забезпечення високої якості аудиту потребує: 

– високого рівня професійної освіти та досвіду роботи працівників сфери 

бухгалтерського обліку; 

– дотримання відповідних стандартів методології аудиту; 

– дотримання етичних норм професійної поведінки; 

– створення гідного довіри дисциплінарного механізму, який реагує на 

скарги та проблемні питання; 

– застосування систематичного і ефективного підходу для забезпечення 

якості аудиторської діяльності. 

Аналізуючи інституціональне середовище, слід виділити такі його складові, 

що впливають на якість аудиту, а саме [123]: 

– організація управління аудиторською діяльністю в Україні; 

– правове регулювання аудиторської діяльності, що відображає стан 

нормативно-законодавчої бази країни й розглядається з позиції розвитку 

законодавства, його стабільності та ефективності у регулюванні економічних 

відносин суспільства; 

– організація внутрішнього аудиту; 
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– професійне забезпечення аудиту. 

Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг й 

задоволення потреб суспільства потребує вдосконалення процесу регулювання та 

нагляду за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів. Важливою функцією 

регулювання та нагляду є здійснення зовнішнього контролю.  

Графічно структуру управління аудитом до 01.10.2018 року зображено на 

рисунку 2.5. 

 

Рис. 2.5. Структура управління аудитом до 01.10.2018 року.  

Джерело: авторська розробка. 

 

До 01.10.2018 року на Аудиторську палату України покладено 

повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням аудиторськими 

фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», 

професійних стандартів, норм професійної етики аудиторів, здійснення заходів із 

забезпечення незалежності аудиторів у процесі виконання аудиторських 

перевірок та організації контролю якості аудиторських послуг; регулювання 
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взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі провадження 

аудиторської діяльності та  разі необхідності застосування до них стягнень. 

Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України створює комісії 

із числа її членів. До роботи у комісіях можуть залучатись експерти, які не є 

членами Аудиторської палати України. Для виконання своїх повноважень і 

дотримання інших норм АПУ застосовує до усіх аудиторських фірм та аудиторів 

систему забезпечення якості аудиторських послуг (далі – система забезпечення 

якості). Елементи цієї системи забезпечують виконання визначених функцій з 

метою підвищення якості процесу надання аудиторських послуг (табл.2.8). 

Таблиця 2.8 – Організаційна структура системи забезпечення якості 

аудиторських послуг 

Елементи 

структури 
Функції 

1 2 

Аудиторська 

палата України 

– здійснює контроль за системою забезпечення якості; 

– розглядає та приймає (за поданням уповноваженої комісії АПУ) рішення 

щодо результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості 

аудиторських фірм та аудиторів; 

– вживає належні заходи для досягнення відповідності системи 

забезпечення якості вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», 

стандартів аудиту, норм професійної етики 

Комісія АПУ з 

контролю 

якості та 

професійної 

етики 

– здійснює контроль і координацію роботи Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг; 

– сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами норм професійної 

етики аудиторів; 

– здійснює моніторинг якості аудиту та супутніх послуг; 

– розглядає скарги, звернення щодо викладених у них фактів щодо 

дотримання суб'єктами аудиторської діяльності вимог законодавства, норм 

та стандартів аудиту і професійної етики 

Комітет з 

контролю 

якості 

аудиторських 

послуг 

– забезпечує планування й організацію проведення зовнішніх перевірок 

систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів;  

– проводить перевірку і моніторинг результатів зовнішніх перевірок систем 

контролю якості, аналіз порушень аудиторськими фірмами й аудиторами 

професійних вимог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові 

процедури, спрямовані на забезпечення якості; 

– узагальнює результати перевірок та надає загальні рекомендації щодо 

запобігання порушень у майбутньому 

Уповноважені 

контролери 

– незалежні фізичні особи, які уклали з Комітетом з контролю якості 

цивільно-правові договори про здійснення зовнішніх перевірок систем 

контролю якості аудиторських фірм та аудиторів відповідно до Положення 

про зовнішні перевірки системи контролю якості 

  



119 

Продовження табл. 2.8 

1 2 

Уповноважені з 

контролю 

якості 

організації 

– визнані АПУ громадські об’єднання та професійні організації, які уклали 

з Комітетом з контролю якості угоди про здійснення зовнішніх перевірок 

систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів відповідно до 

Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості 

Дисциплінарна 

комісія 

– розглядає матеріали дисциплінарного провадження за результатами 

зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів 

та фактами ухиляння від зовнішньої перевірки, результати розгляду скарг і 

звернень громадян до АПУ; 

– готує для АПУ відповідні проекти рішень про застосування стягнень до 

аудиторів (аудиторських фірм); 

– здійснює моніторинг допущених аудиторами (аудиторськими фірмами) 

порушень вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм 

професійної етики аудиторів і рішень АПУ; 

– узагальнює практику застосування АПУ стягнень до аудиторів 

(аудиторських фірм) за не належне виконання професійних обов’язків;  

– інформує про вимоги до якості аудиторських послуг, а також про 

результати роботи Комісії професійну спільноту та громадськість 

Джерело: [125]. 

 

Окрім АПУ, на діяльність аудиторів впливає Спілка аудиторів України 

(САУ) – громадська організація, що на добровільних засадах об’єднує аудиторів. 

З метою розвитку аудиторської діяльності САУ забезпечила підготовку 

нормативної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження у практику 

стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Отже, 

діяльність САУ прямо впливає на якість надання аудиторських послуг, шляхом 

внесення на розгляд АПУ проектів норм і стандартів аудиту. Водночас, особливу 

увагу САУ приділяє питанням забезпечення незалежності діяльності аудиторів, 

дотриманню аудиторами норм і стандартів аудиту та вимог Кодексу професійної 

етики аудиторів [126].  

Отже, в Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється у 

відповідності до англо-американського підходу, особливістю якого є те, що 

процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських 

професійних організацій.  

Забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства 

потребує вдосконалення процесу регулювання аудиторської діяльності, важливою 

функцією якого є здійснення контролю, а ключовим напрямком контролю 

аудиторської діяльності є контроль якості аудиторських послуг. Значний вплив на 
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якість аудиту та аудиторської діяльності здійснює нормативно-законодавча база 

країни у сфері аудиту, яка складається зі сукупності нормативних актів, що 

використовуються у процесі здійснення аудиторської діяльності. 

Сьогодні система нормативно – правового регулювання аудиторської 

діяльності в Україні знаходиться на стадії становлення, оскільки триває процес 

визначення прав і обов’язків органів, що регулюють аудиторську діяльність, 

визначення ролі й функцій громадських організацій.  

Система нормативно - правового регулювання аудиторської діяльності в 

Україні включає 4 рівні (рис. 2.6). 

 
 

Рис. 2.6. Рівні нормативно - правового регулювання аудиторської діяльності 

в Україні 

Джерело: [127]. 

 

До документів АПУ належать рекомендації, програми, інструкції, 

положення, зокрема: 

– Методичні рекомендації аудиторам на випадок залучення їх до 

процесуальних дій в якості свідків, експертів або спеціалістів [128]; 

– Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм постійного 

удосконалення професійних знань аудиторів [129]; 

– Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) [130]; 

Система нормативно-правового регулювання  
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1 рівень 

3 рівень 

2 рівень 

Закон України «Про аудиторську діяльність» 

Документи АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в Україні 

4 рівень 

Міжнародні стандарти аудиту 

Внутрішньофірмові стандарти аудиторської діяльності 



121 

– Положення «З національної практики контролю якості аудиторських 

послуг» [131]; 

– Положення «Про забезпечення незалежності аудитора» [132]; 

– Положення «Про зовнішні перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг» [133]; 

– Положення «Про Комісію Аудиторської палати України з контролю якості 

та професійної етики» [134]; 

– Положення «Про Комісію Аудиторської палати України з моніторингу та 

законодавчого регулювання аудиту» [135] 

– Положення «Про Комісію Аудиторської палати України з сертифікації та 

освіти аудиторів» [136]; 

– Положення «Про Комісію Аудиторської палати України зі стандартів та 

практики аудиторської діяльності» [137]; 

– Положення «Про сертифікацію аудиторів» [138]; 

– Порядок акредитації Аудиторською палатою України журналістів та 

працівників засобів масової інформації [139]; 

– Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів [140, 141]. 

Прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» суттєво змінило порядок організації та контролю якості аудиторських 

послуг.  

Так, Аудиторська палата України є юридичною особою, яка здійснює 

професійне самоврядування аудиторської діяльності і не є регуляторним органом. 

Її членами є аудитори і аудиторські фірми, що включені до відповідного Реєстру. 

Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в 

Україні є новостворений Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю – 

юридична особа публічного права. 

Однак, імплементація цього Закону розкрила значну кількість 

неврегульованих питань, які потребують негайного вирішення. Проведений аналіз 

норм ЗУ № 2258-VIII [16] щодо впровадження їх у практику аудиторських фірм, 

виявлення невідповідностей та протиріч, різнобічного трактування наведені у 

таблиці 2.9. 
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Таблиця 2.9 – Проблемні питання застосування Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

Стаття 
Закону  

Сутність статті Неврегульованість питання Пропозиції 

1 2 3 4 

Ст. 29  1) Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового аудиту: «На 
підприємствах, що становлять суспільний інтерес, 
проводять конкурс з відбору суб'єктів аудиторської 
діяльності, які можуть бути призначені для надання 
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 
цього підприємства. У конкурсі можуть брати участь 
суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають 
вимогам, встановленим цим Законом до суб'єктів 
аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес, включені до 
відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній 
річний звітний період сума винагороди від кожного з 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким 
надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової 
звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 
відсотків загальної суми доходу від надання 
аудиторських послуг та які не мають обмежень, 
пов'язаних з тривалістю надання послуг цьому 
підприємству 

Потребує пояснення:  
1) з якого моменту часу 
починається перебіг тривалості 
надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності 
підприємству, що становить 
суспільний інтерес, у випадку 
продовження відносин:  
– з моменту набрання чинності 
Законом (з 01.01.2018р.); 
– з дати введення в дію Закону 
(з 01.10.2018р.); 
– з початку прийняття клієнта 
при першому завданні з 
обов’язкового аудиту 

1) Пропонується визнавати перебіг тривалості 
надання послуг з 01 січня року, що передує року 
виконання аудиторського завдання 

2) Для проведення конкурсу підприємство, що 
становить суспільний інтерес, має розробити і 
оприлюднити порядок його проведення, однозначні 
прозорі та недискримінаційні критерії відбору 
щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності, 
які подаються на розгляд органів, що призначають 
суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності 

2) Чи може аудиторська фірма 
завершити виконання завдання 
за договором, що укладений до 
набрання чинності Законом без 
проведення конкурсу? 

2) Розробка та впровадження порядку відбору 
аудиторської фірми для суб’єктів, що 
становлять суспільний інтерес з відповідним 
врегулюванням зазначеного неврегульованого 
питання (договір завершується за умовами, що 
були в ньому викладені) 
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1 2 3 4 

 3) Суб'єктам аудиторської діяльності, які виявили 

бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно 

надається тендерна документація, яка розкриває 

інформацію про діяльність підприємства, що 

становить суспільний інтерес, та містить завдання з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності 

3) Потребує уточнення 

визначення «тендерна 

документація» та її склад, 

оскільки Закон не містить 

посилання на вимоги Закону 

«Про публічні закупівлі»  

Розробити перелік документів для проведення 

конкурсного відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності [121] 

4) Підприємства, що становлять суспільний інтерес, 

до підписання договору щодо аудиту фінансової 

звітності інформують про суб'єкта аудиторської 

діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний 

орган державної влади, до якого відповідно до 

законодавства подається фінансова звітність разом з 

аудиторським висновком. Форма повідомлення 

встановлюється органом державної влади 

4) Потребує розробки форма 

повідомлення органу державної 

влади, до якого відповідно до 

законодавства подається 

фінансова звітність разом з 

аудиторським висновком та 

уточнення термінів підписання 

договору на проведення аудиту 

Розробити форму повідомлення і запропонувати 

протягом трьох робочих днів з моменту 

надсилання форми органу державної влади, до 

якого відповідно до законодавства подається 

фінансова звітність разом з аудиторським 

висновком, підписати угоду із суб’єктом 

аудиторської діяльності 

Ч. 1 

Ст. 23 

Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг 

з обов'язкового аудиту фінансової звітності має 

забезпечити… При наданні послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес (крім тих, що 

відповідають критеріям малого підприємства), за 

основним місцем роботи має працювати не менше 

п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних 

кваліфікованих працівників, які залучаються до 

виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких 

щонайменше дві особи повинні підтвердити 

кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону 

або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень 

знань з міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

Потребує уточнення - чи 

включаються до загальної 

чисельності штатних 

кваліфікованих працівників 

особи, прийняті на роботу за 

сумісництвом  

Пропонується використовувати наказ Державного 

комітету статистики України 28.09.2005 № 6 

«Про затвердження Інструкції зі статистики 

кількості працівників»: «2.1. В облікову кількість 

штатних працівників включаються усі наймані 

працівники, які уклали письмово трудовий 

договір (контракт) і виконували постійну, 

тимчасову або сезонну роботу один день і більше, 

а також власники підприємства, якщо, крім 

доходу, вони отримували заробітну плату на 

цьому підприємстві. 2.2. Облікова кількість 

штатних працівників визначається на певну дату 

звітного періоду, наприклад, на перше або 

останнє число місяця, включаючи прийнятих 

працівників і виключаючи тих, які вибули у цей 

день» [142] 
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Ч. 3 
Ст. 4  

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися 
іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, 
видами підприємницької діяльності, що не 
виключає їхнього права отримувати дивіденди, 
доходи від інших корпоративних прав, доходи від 
оренди та відчуження рухомого та нерухомого 
майна, пасивні доходи. 

Потребує уточнення видів 
підприємницької діяльності, які 
заборонені для аудиторів  

Пропонується вважати сумісними з аудитом 
наступні види діяльності: надання 
консультаційних послуг, управлінської та 
організаційної підтримки компаніям та іншим 
організаціям з питань керування, корпоративного 
стратегічного й оперативного планування, 
визначення напрямів розвитку бізнесу, 
управління змінами, зниження собівартості та 
інших фінансових питань, маркетингових цілей і 
політики, кадрової політики, стратегії виплат 
компенсацій і пенсій, планування виробництва та 
контролю. Надання комерційних послуг може 
включати консультування, управлінську й 
організаційну підтримку компаній і громадських 
організацій відносно: 
– проектування методики бухгалтерського обліку 
та правил, програм ведення звітності, процедур 
контролю виконання кошторису; 
– консультування та підтримки компаній і 
громадських організацій у сфері планування, 
організаційних заходів, забезпечення 
ефективності та контролю, інформації з питань 
управління, крім надання цих послуг суб’єктам 
суспільного інтересу.  
Всі інші види діяльності, які не передбачені 
КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування та КВЕД 70.22 Консультування з 
питань комерційної діяльності й керування 

Ч. 3 
Ст. 6 

Аудиторська діяльність має обмеження щодо 
сумісності з підприємницькою та іншими видами 
діяльності 

Потребує уточнення - чи має 
право аудитор , який працює в 
аудиторській фірмі бути 
одночасно фізичною особою – 
підприємцем з видом 
діяльності КВЕД 70.22 
«Консультування з питань 
комерційної діяльності й 
керування» 

Ч. 1 
Ст. 36  

Суб'єкт аудиторської діяльності, який надає послуги 
з обов'язкового аудиту підприємству, що становить 
суспільний інтерес, зобов'язаний інформувати 
орган, який відповідно до законодавства здійснює  

Механізм реалізації цієї норми 
потребує уточнення  

Модифікація думки аудитора та його висновки 
щодо безперервності діяльності представлена в 
аудиторському звіті 



125 

Продовження табл. 2.9 
1 2 3 4 

 нагляд за таким підприємством про: 

1) порушення законодавства з питань, що належать 

до компетенції органу нагляду; 

2) суттєву загрозу або сумніви щодо можливості 

підприємства продовжувати діяльність на 

безперервній основі; 

3) відмову від висловлення думки або надання 

негативної чи модифікованої думки 

  

Ч.2  

Ст. 17  

До повноважень Інспекції належать: 

– проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг суб'єктів аудиторської 

діяльності 

Потребує уточнення - чи 

проводить Інспекція контрольні 

заходи щодо суб’єктів 

аудиторської діяльності, що 

проводять обов’язковий аудит 

(не суб’єктів суспільного 

інтересу)  

Ч.2 ст.17 має узгоджуватися з ч. 4 ст 40 -  

Контроль якості аудиторських послуг суб'єктів 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

проводиться Інспекцією. 

Контроль якості аудиторських послуг суб'єктів 

аудиторської діяльності, які надають послуги із 

обов'язкового аудиту фінансової звітності (крім 

суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес), 

проводиться Аудиторською палатою України 

Ч. 6 

Ст. 29  

Орган управління або наглядовий орган формують 

пропозиції для органу, зазначеного у частині першій 

цієї статті, про призначення суб'єкта (суб'єктів) 

аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають 

включати рекомендації аудиторського комітету або 

органу (підрозділу), на який покладено відповідні 

функції, а також обґрунтовані рекомендації щодо 

вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або 

групи суб'єктів аудиторської діяльності, які 

надаватимуть послуги з аудиту спільно. 

Аудит фінансової звітності 

суб’єктів суспільного інтересу 

може проводити не лише 

аудиторська фірма, а група 

суб’єктів аудиторської 

діяльності, в цьому контексті 

виникає необхідність 

удосконалення системи 

контролю якості групи 

компаній. 

Розробити систему контролю якості для групи 

компаній, що проводять аудит фінансової 

звітності суб’єктів суспільного інтересу спільно із 

акцентуванням на процедури виявлення ризиків, 

що пов’язані із збільшенням кількості залучених 

до перевірки суб’єктів аудиторської діяльності. 
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Статтями 42 та 45 Закону України про «Аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» передбачені фінансові санкції, що накладаються на 

суб`єкта аудиторської діяльності. Запропоноване розв`язання проблемних питань 

застосування законодавства у практиці дозволить суб`єктам аудиторської 

діяльності мінімізувати ризики застосування фінансових санкцій. 

У світовому масштабі аудиторську діяльність визначають Міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг – міжнародні професійні стандарти для здійснення аудиторської 

діяльності (МСА). 

МСА забезпечують по – перше, високий рівень гарантій щодо якості 

аудиторських послуг; та високий імідж професії аудитора; по – друге, 

взаємозв’язок між окремими елементами та процесами аудиторського циклу; по – 

третє вирішення спірних питань між аудиторами та замовниками послуг, 

встановлення рівня відповідальності аудиторів та розуміння користувачів 

аудиторської інформації процесу аудиторської перевірки. 

Структура Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг представлена в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 – Структура Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

Розділ МСА МСА Сутність 

стандартів 

1 2 3 

200—299 

Загальні 

принципи та 

відповідальність 

МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та 

проведення аудиту відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту» 

МСА 210 «Узгодження умов виконання завдань з 

аудиту» 

МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності 

МСА 230 «Аудиторська документація» 

МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 

МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів 

при аудиті фінансової звітності» 

МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту 

тим, кого наділено найвищими повноваженнями» 

МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки 

внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, та управлінському персоналу» 

Прийняття 

завдання з 

аудиту  
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Продовження табл. 2.10 
1 2 3 

300—499 

Оцінка ризиків 

та дії у 

відповідь на 

оцінені ризики 

МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» 

МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих 

викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і 

його середовища» 
МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» 

МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» 

МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів 

господарювання, які звертаються до організацій, що 

надають послуги» 

МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час 

аудиту» 

Виявлення загроз, 

ризиків аудиту, 

встановлення 

застережних 

заходів  

500—599 

Аудиторські 

докази 

МСА 500 «Аудиторські докази» 

МСА 501 «Аудиторські докази – додаткові міркування 

щодо відібраних елементів» 

МСА 505 «Зовнішні підтвердження» 

МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на 

початок періоду» 

МСА 520 «Аналітичні процедури» 

МСА 530 «Аудиторська вибірка» 

МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі 

облікових оцінок за справедливою вартістю, та 

пов’язані з ними розкриття інформації» 

МСА 550 «Пов’язані сторони» 

МСА 560 «Подальші події» 

МСА 570 «Безперервність» 

МСА 580 «Письмові запевнення» 

Збір прийнятних 

доказів  

600—699 

Використання 

роботи інших 

фахівців 

МСА 600 «Особливі міркування – аудити фінансової 

звітності групи (включаючи роботу аудиторів 

компонентів)» 

МСА 610 «Використання роботи внутрішніх 

аудиторів» 

МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора» 

Використання 

аудитором 

фахівців ширших 

суміжних галузей  

700—799 

Аудиторські 

висновки та 

звітність 

 

МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту 

щодо фінансової звітності» 

МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного 

аудитора» 

МСА 701 «Ключові питання з аудиту»  

МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора» 

МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні 

показники і порівняльна фінансова звітність» 

МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність» 

Формування 

думки аудитора 

щодо пакету 

фінансової 

звітності  

800—899 

Спеціалізовані 

сфери 

МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової 

звітності, складеної відповідно до концептуальних 

основ спеціального призначення» 

МСА 805 «Особливі міркування – аудити окремих 

фінансових звітів та певних елементів, рахунків або 

статей фінансового звіту» 

Формування 

думки аудитора 

щодо пакету 

фінансової 

звітності, що 

складена на  



128 

Продовження табл. 2.10 

1 2 3 

 МСА 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої 

фінансової звітності» 

підставі іншої 

Концептуальної 

основи 

2000–2699 

Аудит та огляд 

історичної 

фінансової 

інформації  

МСЗО 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду 

історичної фінансової звітності»  

МСЗО 410 «Огляд проміжної фінансової інформації, 

що виконується незалежним аудитором суб’єкта 

господарювання» 

Формування 

думки щодо 

окремих 

компонентів 

фінансової 

звітності через 

застосування 

процедур огляду  

3000–3699 

Міжнародні 

стандарти з 

надання 

впевненості 

(МСЗНВ)  

3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, 

що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 

інформації» 

3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» 

(раніше МСА 810) 

 3402 «Звіти з надання впевненості щодо заходів 

контролю в організації, що надає послуги».  

3410 «Завдання з надання впевненості щодо звітів з 

парникових газів».  

3420 «Завдання з надання впевненості щодо підготовки 

гіпотетичної фінансової інформації, яка включається 

до проспекту емісії»  

Формування 

думки щодо 

окремих 

компонентів 

фінансової 

звітності 

4000–4699 

Міжнародні 

стандарти 

супутніх 

послуг 

(МССП)  

4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур 

стосовно фінансової інформації» (раніше МСА 920 

 4410 (переглянутий) «Завдання з компіляції 

інформації» 

Виконання 

узгоджених 

процедур та 

підготовка 

фінансової і не 

фінансової 

інформації для 

клієнта  

Джерело: [17]. 

Крім міжнародних стандартів, важливу роль у регулюванні аудиторської 

діяльності відіграють внутрішньофірмові стандарти аудиту, що розробляються та 

затверджуються конкретною аудиторською фірмою й потребують дотримання 

працівниками аудиторської фірми. 

Внутрішньофірмові стандарти аудиту розглядають як сукупність способів, 

принципів, методів і прийомів, що розробляються й використовуються 

аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг, та порядок 

документального оформлення результатів перевірки [97]. Внутрішні стандарти є 
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індивідуальними для кожної аудиторської фірми та розробляються з метою 

удосконалення організації праці аудиторів, контролю за рівнем виконаних 

процедур та підвищення якості надання аудиторських послуг. 

Відзначимо, що аудит в Україні є цілісною системою з сучасним кадровим, 

нормативно-правовим, інформаційно-методичним та програмно-технологічним 

потенціалом, який динамічно оновлюється. Її подальший розвиток потребує 

підвищення професійної компетентності фахівців з аудиту відповідно до сучасних 

вимог. Тобто, професійна підготовка аудиторів має прямий зв'язок із якістю 

наданих аудиторських послуг. Водночас система професійної підготовки 

аудиторів потребує вдосконалення у напрямі посилення вимог щодо практичних 

навичок та врахування світового досвіду. 

Інститути, що є основою інституціонального середовища, накладають певні 

обмеження на поведінку індивідів, і водночас розширюють їх можливості, 

стабілізують та прискорюють економічну діяльність. Тому ефективність 

функціонування цих інститутів значною мірою впливає на економічний і 

соціальний розвиток держави. Серед інституціональних чинників, які впливають 

на економічну стійкість вітчизняних підприємств, суттєве місце займає показник 

якості аудиту та ефективності надання аудиторських послуг . 

Для розуміння сутності аудиту важливе значення має вивчення його 

регулювання. Аудиторська діяльність існує в умовах ринкової економіки. Тому 

важливо зрозуміти, як і хто регулює цю діяльність, що забезпечує високу якість 

послуг. Якість наданих аудиторами послуг безпосередньо залежить від 

організації, нормативно-законодавчого забезпечення та професійного 

регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

Тобто основними детермінантами ефективності аудиту в Україні є: Закон 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», регламенти 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю , у тому числі, Інспекції 

із забезпечення якості, Аудиторської палати України, у тому числі Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг, Міжнародні стандарти аудиту та 
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внутрішньофірмові стандарти суб’єктів аудиторської діяльності, Кодекс 

професійної етики аудитора. 

Узагальнюючи результати дослідження слід виділити такі основні шляхи 

удосконалення системи контролю якості аудиту в умовах зміни регуляторних 

норм щодо аудиту в Україні: 

– на макро-рівні: побудова нової національної системи аудиторської 

діяльності як інституту “вільної професії” та інтелектуальної діяльності з 

орієнтацією аудиторів, перш за все, на престиж і репутацію свого “доброго імені”; 

законодавче закріплення прав і персональної відповідальності аудиторів; 

побудова належної системи підвищення кваліфікації аудиторів; формування 

прозорої, належної, надійної та економічно ефективної системи контролю якості 

аудиторських послуг аудиторських фірм і аудиторів; побудова незалежної 

системи суспільного нагляду і періодичного вибіркового контролю за професією 

аудитора європейського типу;  

– на мікро-рівні: побудова належної, прозорої, надійної та ефективної СКЯА 

шляхом: розробки та впровадження політики та процедур контролю якості 

відповідно Концепції контролю якості; організація економічно ефективного 

контролю на кожному етапі аудиторського процесу; глибоке та свідоме 

застосування аудиторами базових принципів аудиторської діяльності, стандартів 

(етичних та технічних); формування якісного кадрового потенціалу аудиторських 

фірм; забезпечення безперервності професійного зростання персоналу; жорстке 

дотримання аудиторами професійної етики; розробка методичного забезпечення 

щодо оцінок СКЯА та внутрішньофірмових стандартів; формування 

аудиторського досьє щодо оцінки якості аудиту; формування паспорту 

аудиторської фірми з відмітками щодо оцінки СКЯА.  

 

 

 

 

 



131 

2.3. Аналіз вітчизняної практики контролю якості аудиту  

 

До запровадження Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» зовнішній контроль якості обов’язкового аудиту 

здійснювала АПУ. З метою дотримання вимог Директиви 2006/43/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про обов'язковий аудит 

річної звітності та консолідованої звітності АПУ була запроваджена обов’язкова 

зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг (один раз на 

шість років) усіх суб’єктів господарювання, включених до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів. 

Організація процесу перевірок суб’єктів аудиторської діяльності у частині 

обов’язкового аудиту представлена на рис 2.7. 

 

Рис. 2.7. Організаційна структура контролю якості аудиторської діяльності 

до 01.10.2018 р. 

Джерело: авторська розробка. 

 

На виконання вимог законодавства з 2007 року в АПУ функціонує Комітет з 

контролю якості аудиторських послуг. 

Аудиторська палата України (АПУ) 

Комісія АПУ з 

контролю якості та 

професійної етики  

Комітет з контролю 

якості аудиторських 

послуг  

Дисциплінарна комісія 

АПУ  

Уповноважені 

контролери та 

співробітники комітету  

Суб’єкти аудиторської діяльності  

(перевірки у частині обов’язкового аудиту) 
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Предметом уваги зовнішніх контролерів є створена суб’єктами аудиторської 

діяльності система контролю якості аудиторських послуг. 

Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю 

індивідуально як фізичні особи - підприємці, мають розробити та впровадити в 

свою практику систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану 

впевненість у тому, що аудиторська фірма і аудитор та їх персонал діють 

відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів 

та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а 

висновки (звіти), що надаються аудиторською фірмою і аудитором, відповідають 

умовам завдання. Також законодавчі вимоги щодо якості аудиторських послуг 

викладені у джерелах [143, 144, 145, 146]. 

Система контролю якості аудиторських послуг включає обов’язкові 

елементи, що представлені в таблиці 2.11. Впровадження визначених елементів 

потребує організаційного і методичного забезпечення. 

Таблиця 2.11 – Організаційне і методичне забезпечення системи контролю 

якості аудиторських послуг  

Елемент системи контролю 

якості 

Організаційне/методичне забезпечення 

1 2 

1) відповідальність керівництва за 

організацію контролю якості на 

фірмі 

Наказ, Положення з контролю якості 

2) етичні вимоги Внутрішньофірмові стандарти, що включають 

незалежність та об'єктивність аудиторів та ключового 

партнера при наданні аудиторських послуг, зокрема 

шляхом впровадження відповідних політики та процедур, 

а також наявність системи контролю за їх виконанням; 

запровадження організаційних та адміністративних 

механізмів для попередження, ідентифікації, усунення 

або управління і розкриття будь-яких ризиків та загроз 

власній незалежності 

3) прийняття завдання, 

продовження співпраці з клієнтом 

і виконання специфічних завдань  

Процедури прийняття клієнта, робочі документи 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 

4) людські ресурси  Внутрішньофірмові стандарти, що забезпечують 

достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і 

персоналу, який залучається до надання послуг 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту; 

застосовування політики оплати праці персоналу, 

залученого до виконання завдань з обов'язкового аудиту, 

що передбачала б стимули для забезпечення якості робіт 

5) виконання завдання Внутрішньофірмові стандарти 

6) моніторинг Положення про моніторинг системи контролю якості, у 

тому числі щорічнa оцінка внутрішньої системи 

контролю якості та вжиття відповідних заходів для 

усунення встановлених недоліків 

Джерело: складено на підставі [17] 

 

Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання 

ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо 

аудитор, який здійснює аудиторську діяльність як фізична особа – підприємець 

або самозайнята особа, в аудиторській фірмі - посадова особа, яка здійснює 

керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих документів, або 

уповноважений співробітник. 

З метою підвищення якості аудиторських послуг рішенням АПУ від 

31.01.2013 р. № 264/6 запроваджена вимога, відповідно до якої для виконання 

завдань з обов’язкового аудиту, починаючи з фінансової звітності за звітні 

періоди з 1 січня 2013 року, аудиторські фірми та аудитори зобов’язані пройти 

перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. 

У 2015 році діяльність АПУ з питань контролю якості аудиторських послуг 

та професійної етики здійснювалася за такими напрямами: 

– розробка та аналіз нормативних положень і методологічних документів, 

які стосуються системи контролю якості аудиторської діяльності; 

– розробка нормативних положень щодо запровадження нагляду з боку 

АПУ за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону, актів 

АПУ, стандартів аудиту та норм професійної етики аудиторів, що забезпечують 

якісне надання аудиторських послуг; 
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– організація та проведення іспиту з питань проведення зовнішніх перевірок 

систем контролю якості аудиторських послуг кандидатами в уповноважені 

контролери; 

– планування, проведення та розгляд результатів зовнішніх перевірок 

функціонування систем контролю якості аудиторських фірм; 

– розгляд скарг, звернень що надходять до АПУ.  

З метою посилення вимог до суб’єктів аудиторської діяльності з 01 січня 

2015 року набрала чинності нова редакція Положення про зовнішні перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг, затверджена рішенням АПУ від 

30.10.2014 р. № 302/9 [133]. Відповідно до вимог Положення про зовнішні 

перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, Комітет з контролю 

якості забезпечує планування, організацію та проведення зовнішніх перевірок 

систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, проводить перевірку і 

моніторинг результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості, аналіз 

порушень аудиторськими фірмами й аудиторами професійних вимог щодо 

якості аудиторських послуг та інші додаткові процедури, спрямовані на 

забезпечення якості. 

Крім того, нормами Положення було передбачено, зокрема, що визнані 

АПУ громадські об’єднання та професійні організації можуть набувати статусу 

уповноважених з контролю якості організацій. Вимоги до організації співпраці 

АПУ з громадськими об’єднаннями визначені Порядком залучення 

Аудиторською палатою України до співпраці громадських об’єднань як 

професійних організацій аудиторів, затвердженим рішенням АПУ від 26.03.2015 

р. № 309/7. Однак, ця норма так і не була впроваджена в аудиторську практику з 

2015 року по теперішній час. Громадські об’єднання та професійні організації 

були усунуті від процесу контролю якості аудиту, про що свідчить склад реєстру 

уповноважених контролерів – 26 фізичних осіб - аудиторів [147].  

Упродовж 2015 року АПУ перевірено 56 суб’єктів аудиторської діяльності з 

184 суб’єктів, включених до Плану зовнішніх перевірок системи контролю якості 

на 2015 рік, затвердженого рішенням АПУ від 27.11.2014 р. № 303/5 [148]. За 



135 

результатами проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності АПУ 

відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки приймає щодо 

аудиторської фірми одне з таких рішень: «визнати такими, що пройшли перевірку 

системи контролю якості аудиторських послуг»; «визнати такими, що не пройшли 

перевірку системи контролю якості аудиторських послуг»; «визнати такими, що 

не пройшли повторну перевірку на предмет усунення недоліків системи контролю 

якості аудиторських послуг». Узагальнені результати щодо проходження 

зовнішніх перевірок якості аудиту САД у 2015 році наведені у таблиці 2.12. 

Таблиця 2.12 – Статистична інформація щодо проходження зовнішніх 

перевірок якості аудиту суб’єктами аудиторської діяльності у 2015 році 

Кількість 

суб’єктів, які 

пройшли перевірку  

Кількість суб’єктів, 

які пройшли 

перевірку повторно  

Кількість 

суб’єктів, які не 

пройшли перевірку 

Кількість суб’єктів, 

які повторно не 

пройшли перевірку 

Разом  

1 0 0 0 1 

6 0 1 0 7 

0 1 0 0 1 

2 2 0 0 4 

11 0 1 0 12 

2 0 1 0 3 

15 0 0 0 15 

6 3 2 0 11 

0 2 0 0 2 

43 8 5 0 56 

Джерело: сформовано автором за [148]. 

 

План зовнішніх перевірок якості аудиту Комітет з контролю якості у 2015 

році виконав лише на 30%. Не зважаючи на той факт, що лише 9% суб’єктів 

аудиторської діяльності не пройшли контроль якості, неможливо вважати таку 

ситуацію позитивною. Так, 70% відібраних для проходження перевірки суб’єктів 

аудиторської діяльності залишилися поза межами контролю взагалі. Це свідчить 

про випадковий підхід до проведення заходів із зовнішнього контролю якості 

аудиту.  

Упродовж 2016 року АПУ фактично перевірено 103 суб’єкта аудиторської 

діяльності із 229, включених до Плану зовнішніх перевірок системи контролю 
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якості на 2016 рік, затвердженого рішенням АПУ від 26.11.2015 р. № 317/7 [149]. 

План зовнішніх перевірок якості аудиту Комітет з контролю якості у 2016 році 

виконав лише на 45% (табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 – Статистична інформація щодо проходження зовнішніх 

перевірок якості аудиту суб’єктами аудиторської діяльності у 2016 році 

Кількість 

суб’єктів, які 

пройшли перевірку  

Кількість суб’єктів, 

які пройшли перевірку 

відповідно повторно  

Кількість 

суб’єктів, які не 

пройшли перевірку 

Кількість суб’єктів, 

які повторно не 

пройшли перевірку 

Разом  

0 2 0 0 2 

2 2  1 0 5  

3 0 2  0 5  

4 4 1 0 9 

4 4 4 0 12 

5 0 2 0 7 

12 0 1 0 13 

8 0 6 1 15 

7 0 0 0 7 

8 0 1 0 9 

15 0 2 0 17 

2 0 0 0 2 

70 12 20 1 103 

Джерело: [149]. 

 

21% суб’єктів аудиторської діяльності не пройшов перевірку контролю 

якості, а 55% – залишилися поза увагою контролерів.  

Упродовж 2017 року АПУ фактично було перевірено 99 суб’єктів 

аудиторської діяльності із 200 суб’єктів, включених до Плану зовнішніх перевірок 

системи контролю якості на 2017 рік, затвердженого рішенням АПУ від 

27.10.2016 р. № 332/6 [150]. 

План зовнішніх перевірок якості аудиту Комітет з контролю якості у 

2017 році виконав на 49,5% ( табл. 2.14). 

23% суб’єктів аудиторської діяльності не пройшли перевірку контролю 

якості у 2017 році, а 50,5% аудиторських фірм не увійшли взагалі до Плану 

зовнішніх перевірок контролю якості.  
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Таблиця 2.14 – Статистична інформація щодо проходження зовнішніх 

перевірок якості аудиту суб’єктами аудиторської діяльності у 2017 році 

Кількість 

суб’єктів, які 

пройшли перевірку  

Кількість суб’єктів, 

які пройшли 

перевірку повторно 

Кількість 

суб’єктів, які не 

пройшли перевірку 

Кількість суб’єктів, 

які повторно не 

пройшли перевірку 

Разом  

8 0 1 0 9 

2 0 1 0 3 

4 0 1 0 5 

7 0 1 0 8 

9 0 2 0 11 

16 0 6 2 24 

7 0 2 0 9 

11 0 5 0 16 

6 1 2 0 9 

5 0 0 0 5 

75 1 21 2 99 

Джерело: [150]. 

 

До АПУ надходять скарги користувачів аудиторських звітів, серед яких:  

– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

– Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

Так, за результатами розгляду скарг щодо неналежного виконання 

професійних обов'язків аудиторами (аудиторськими фірмами) АПУ протягом 

2017 року прийнято 24 рішення (у тому числі за скаргами, що надійшли в 

2016 році). Відповідно до зазначених рішень стосовно аудиторів (аудиторських 

фірм) упродовж 2017 року було застосовано стягнення у вигляді: попередження 

(до вісімнадцяти аудиторів та двох аудиторських фірм); призупинення дії 

сертифіката аудитора на три місяці (до одного аудитора); призупинення дії 

сертифіката аудитора на п’ять місяців (до одного аудитора); анулювання 

сертифіката (до одного аудитора); виключення із Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів (до трьох суб’єктів аудиторської діяльності). Статистична інформація 

щодо проходження зовнішніх перевірок якості аудиту суб’єктами аудиторської 

діяльності у 2018 році наведена у табл. 2.15. 
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Таблиця 2.15 – Статистична інформація щодо проходження зовнішніх 

перевірок якості аудиту суб’єктами аудиторської діяльності у 2018 році  

Кількість 

суб’єктів, які 

пройшли перевірку  

Кількість 

суб’єктів, які 

пройшли перевірку 

повторно 

Кількість 

суб’єктів, які не 

пройшли перевірку 

Кількість 

суб’єктів, які 

повторно не 

пройшли перевірку 

Разом  

63 0 13 2 78 

Джерело: [151]. 

 

Таким чином, майже 20% суб’єктів аудиторської діяльності не проходять 

зовнішні перевірки контролю якості, більше 50% аудиторських фірм, що 

включені до Плану перевірок не проходять перевірки у зв’язку з невиконанням 

Комітетом з контролю якості планових завдань. Зовнішні користувачі 

аудиторських звітів незадоволені якістю аудиту і звертаються до АПУ з приводу 

притягнення суб’єктів аудиторської діяльності до відповідальності. Проходження 

перевірки АПУ суб’єктами аудиторської діяльності протягом 2015 – 2018 років 

представлено на рис. 2.8.  

 

Рис. 2.8. Проходження перевірки АПУ суб’єктами аудиторської діяльності  

у 2015 – 2018 роках 

Джерело: систематизовано автором за даними АПУ [151]. 
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У 2018 ситуація щодо проходження зовнішнього контролю якості дещо 

покращилася. Так, з проведених АПУ зовнішніх перевірок системи контролю 

якості 78 САД, було прийнято позитивне до  63 САД рішення про визнання їх 

такими, що пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг та 

13 рішень – про визнання САД такими, що не пройшли перевірку системи 

контролю якості аудиторських послуг. Два САД не пройшли повторно таку 

перевірку і результати перевірки були передані на розгляд Дисциплінарній комісії 

Аудиторської палати України [151]. 

Проведені дослідження звітів Комітету з контролю якості аудиторських 

фірм [152, 153] дають змогу стверджувати, що 25% «непроходжень» контролю 

якості обумовлені наступними причинами: 

– по – перше, відсутністю критеріїв якості; 

– по – друге, відсутністю критеріїв оцінки якості (відсутність градації 

«суттєве» порушення, «не суттєве порушення»); 

– по – третє, суб’єктивною думкою зовнішнього контролера; 

– по – четверте, хибним тлумаченням зовнішнім контролером вимог МСА, 

зокрема щодо перехресних посилань на робочих документах; 

– по – п’яте, неузгодженістю вимог МСФЗ, МСБО та національних 

нормативних документів, зокрема ПКМУ № 718 від 29.12.2014р. «Зміни, що 

вносяться до порядку подання фінансової звітності»; 

– по – шосте, відсутністю у Положенні про зовнішні перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг механізму оскарження аудиторською 

фірмою дій співробітників Комітету з контролю якості (аудитор– представник 

аудиторської фірми може лише звернутися з клопотанням про присутність на 

розгляді Комісією з контролю якості результатів перевірки, але, як свідчать 

проведені дослідження, такі клопотання не задовольняються); 

– по – сьоме, відсутністю узагальненої практики судового оскарження 

рішень АПУ щодо затвердження результатів зовнішніх перевірок контролю якості 

(звернення до суду не призупиняє дію рішення АПУ в частині – «визнання 
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такими, що суб’єкт аудиторської діяльності не пройшов перевірку системи 

контролю якості аудиторських послуг» або «повторно не пройшов перевірку 

системи контролю якості аудиторських послуг»); 

– по – восьме, лобіюванням своїх інтересів щодо контролю якості великими 

та мережевими аудиторськими формами через залучення закордонних мережевих 

контролерів якості при зверненні до суду .  

Потребують негайного усунення і урегулювання на законодавчому рівні 

виявлені проблеми в аудиторському професійному середовищі: розробка та 

впровадження економічного механізму регулювання ринку аудиту, 

відповідальність аудиторів за неякісні аудиторські перевірки, страхування 

аудиторської діяльності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку 

аудиторських послуг. За відсутності критеріїв оцінки якості аудиту в розпорядчих 

документах ОСНАД та АПУ пропонується при тестуванні та оцінюванні 

ефективності системи внутрішнього контролю якості застосовувати індикатори 

значущості, що базуються на ієрархії потреб користувачів аудиторського звіту. 

Індикатори визначаються у балах від 0 до 5, при цьому максимальний оціночний 

бал свідчить про наявність критичних наслідків для користувачів аудиторських 

звітів. 

За МСА, значущість (Significance) – це відносна важливість інформації в 

конкретному контексті. Щодо значущості інформації практикуючий фахівець 

приймає рішення у тому контексті, у якому вона розглядається. Значущість можна 

розглядати в контексті кількісних або якісних чинників, наприклад, відносної 

величини, характеру та впливу на предмет перевірки і висловленої зацікавленості 

передбачуваних користувачів або одержувачів [17]. Тому, оціночний індикатор 

значущості має будуватися на ієрархії потреб користувачів аудиторського звіту, у 

тому числі зовнішніх контролерів якості, у балах відносної важливості 

(табл. 2.16). 
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Таблиця 2.16 – Індикатори дієвості (значущості) системи контролю якості 

№ 

з/п 
Сутність показника 

Значення 

індикатора, 

балів  

Важливість 

наслідків для 

користувачів  

1 Зміни рішень або вплив на рішення певних користувачів 

Звіту аудитора щодо окремих соціальних, економічних, 

правових наслідків та перспектив діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Неможливість для зовнішніх контролерів якості оцінити 

відповідність створеної системи контролю якості аудиту 

діючим МСА, Міжнародному стандарту контролю якості 

1, внутрішнім регламентам аудиторської фірми  

5 

Критичні 

наслідки 

2 Існує вплив інформації, представленої у Звіті аудитора, 

на думку тих, кого наділено найвищими управлінськими 

повноваженнями, але такий вплив обмежений 

виправленням помилок у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності. 

Зовнішній контролер якості ідентифікує помилки у 

застосуванні МСА, ці помилки стосуються доказовості 

формування думки аудитора (контролер не дійшов 

висновку щодо прийнятності та достатності аудиторських 

доказів, відсутні документальні записи щодо моніторингу 

системи контролю якості й окремих аудиторських 

завдань)  

4 

Суттєві наслідки 

3 Зовнішній контролер якості ідентифікує помилки у 

застосуванні МСА, але ці помилки не стосуються 

доказовості формування думки аудитора 

3 

Формальні 

наслідки, що не 

є суттєвими  

4 Зовнішній контролер якості ідентифікує технічні 

помилки у застосуванні МСА та внутрішньофірмових 

стандартів (відсутність перехресних посилань, наявність 

копій документів щодо зовнішніх підтверджень тощо) 

2 

Наслідки 

технічних 

порушень 

5 Технічні помилки, не пов’язані із застосування МСА та 

внутрішньофірмових стандартів 1 

Наслідки, якими 

можна 

знехтувати 

6 Аудитор у робочих документах зафіксував процедури 

щодо несуттєвих статей фінансової звітності суб’єкта 

господарювання  

0 

Неактуальні 

наслідки (не 

розглядаються) 

Джерело: авторська розробка. 

 

З метою усунення причин непроходження зовнішнього контролю якості 

аудиторських послуг, пропонується при перевірці контролю якості аудиторських 

послуг зовнішньому контролеру застосовувати тести контролю щодо дієвості 

системи внутрішнього контролю якості, яка створена аудиторською фірмою 

(табл. 2.17). 
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Таблиця 2.17. – Тест оцінки відповідності системи контролю якості вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що 

виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги» 

Тест оцінки відповідності системи контролю якості вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 

звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги» САД (назва, місце знаходження, код ЄДРПОУ) 

№ 

пп 
Питання, що є предметом оцінки 

Критерій 

1 

Критерій 

2 

Критерій 

3 

Критерій 

4 

Критерій 

5 

Індикатор оцінки 

значущості 

елементів системи 

контролю якості 
Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

I. Відповідальність керівництва за організацію контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності 5 

1 Відповідність письмового документу з викладеною політикою та 

процедурами контролю якості, які застосовує суб’єкт аудиторської 

діяльності, внутрішніх стандартів, інструкцій, методик, інших 

внутрішніх документів, які регламентують питання контролю 

якості вимогам МСКЯ 1 

5          5 

II. Дотримання етичних вимог 60 

2 Відповідність вимог із дотримання принципів професійної етики 

аудиторів у документах суб’єкта аудиторської діяльності з 

викладеною політикою та процедурами контролю якості, вимоги 

Кодексу професійної етики, який застосовується в Україні 

5          5 

3 Впровадження процедур з контролю дотримання професійної 

етики, передбачені у суб’єкта аудиторської діяльності (наявність 

документування процедур) 

5          5 

4 Відповідність зразків документів для підтвердження незалежності 

суб’єкта аудиторської діяльності та його персоналу від клієнта 

вимогам Кодексу професійної етики, який застосовується в 

Україні та статті 10 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» щодо випадків заборони 

проведення аудиту (п.4, ст.10) 

х          5 

III. Політика та процедури щодо людських ресурсів 45 

5 Здійснення контролю за якістю роботи персоналу 5          5 

6  Наявність періодичної оцінки якості роботи персоналу 5          5 
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Продовження табл. 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

7 Наявність ведення особових справ співробітників із 

відображенням в них результатів їх роботи, у тому числі ключових 

партнерів за завданнями з аудиту підприємств суспільного 

інтересу 

4          4 

8 Наявність документального призначення групи із завдання з 

розподілом функцій членів групи із завдання 
4 х         4 

9 Наявність призначення по кожному завданню особи, яка 

відповідає за нагляд під час виконання завдання 
4 х         4 

10 Призначення по кожному завданню особи, яка відповідає за огляд 

контролю якості завдання, у тому числі рецензента за завданнями з 

аудиту підприємств суспільного інтересу 
4 х         4 

11 Визначення суб’єктом аудиторської діяльності сфери, у якій 

потрібне консультування персоналу  
4 х         4 

12 Наявність бібліотеки нормативної та довідкової літератури і 

доступу працівників до неї 
3 х         3 

13 Наявність у суб’єкта аудиторської діяльності підрозділу 

(співробітника), або залучення кваліфікованої зовнішньої особи 

для консультування групи із завдання 

3          3 

14 Наявність процесу документування роботи з внутрішнього 

консультування працівників 
3          3 

15 Наявність процесу документування процедур вирішення 

розбіжності думок  
3          3 

16 Відповідність системи інформаційної безпеки суб’єкта 

аудиторської діяльності вимогам МСКЯ 1 та АПУ 
3          3 

IV. Політика та процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом 15 

17 Відповідність документу з викладеною політикою та процедурами 

прийняття нового завдання та/або продовження співпраці з 

існуючим клієнтом вимогам МСКЯ 1 

5 х         5 

18 Здійснення оцінки потенційних клієнтів при прийнятті першого 

завдання 
5 х         5 

19 Здійснення періодичної оцінки існуючих клієнтів 5 х         5 
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Продовження табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

V. Політика та процедури моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості 26 

20 Проведення моніторингу відповідності політики та процедур 

контролю якості вимогам МСКЯ 1 
5          5 

21 Проведення періодичного визначення необхідних коригувальних 

дій і поліпшень, які потрібно внести до системи контролю якості 
5          5 

22 Інформування персоналу аудиторської фірми про недоліки, 

ідентифіковані у системі контролю якості 
4          4 

23 Вжиті заходи персоналом аудиторської фірми щодо своєчасного 

впровадження необхідних змін у політику та процедури контролю 

якості 

4          4 

24 Здійснення перевірки завершених завдань 4          4 

25 Наявність системи вжиття заходів за результатами оцінки кожного 

із завершених завдань 
4          4 

 Члени групи із перевірки ( П.І.Б., підпис, дата) 

 Керівник САД ( П.І.Б., підпис, дата) 

 

Джерело: авторська розробка. 
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Тест базується на застосуванні оціночного індикатора значущості 

показників системи контролю якості, що дає змогу відсічення несуттєвих помилок 

і акцентування уваги на таких невідповідностях МСА, які впливатимуть на думку 

користувачів та прийняття ними хибних управлінських рішень. Для заповнення 

тесту пропонується застосовувати математичний метод – метод аналізу 

ієрархій [154]. Метод аналізу ієрархій пріоритетів передбачає декомпозицію 

проблеми на більш прості складові частини і обробку суджень особи, що приймає 

рішення. Результатом цього є визначення відносної значимості досліджуваних 

альтернатив за всіма критеріями, що знаходяться в ієрархії. Відносна значимість 

виражається чисельно у вигляді векторів пріоритетів. Отримані в такий спосіб 

значення векторів є оцінками на шкалі відносин і відповідають так званим 

твердим оцінкам. Далі будується власне ієрархія, що включає мету, розташовану 

на її вершині, проміжні рівні (наприклад, критерії) і альтернативи, що формують 

самий нижній ієрархічний рівень. Загальний вигляд розглянутої ієрархії 

приведено на рис. 2.9, де  - елементи ієрархії; Аi – альтернативи. 

 

Рис. 2.9. Загальний вигляд ієрархії 

Джерело: [154]. 
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Метою побудови ієрархії є визначення критичних, суттєвих та формальних 

наслідків порушення вимог МСА, МСКЯ1, Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність».  

При використанні методу аналізу ієрархій контролер якості, що приймає 

рішення, порівнюючи показники (їх наявність або відсутність), що наведені в 

таблиці 2.15, має визначити їх бал та застосувати максимальний (критичний або 

суттєвий). При побудові чисельних переваг необхідно відповісти на два 

запитання: який з двох попарно порівнянних об’єктів є найбільш важливий; 

наскільки існує різниця у важливості досліджуваних об’єктів, якщо скористатися 

певною заданою шкалою. 

Це вирішується шляхом побудови множини матриць парних порівнянь. 

Парні порівняння проводяться в термінах домінування одного елемента над 

іншим. Отримані судження відображаються у цілих числах з урахуванням 

п`ятибальної шкали. 

Аналіз інформації щодо проходження зовнішніх перевірок контролю якості, 

оприлюдненої Комітетом з контрою якості, надав змогу ідентифікувати та 

систематизувати ряд помилок, що мають розповсюдження у практиці при 

виконанні завдань з обов’язкового аудиту. Наявність визначених помилок 

свідчить про недостатність доказової бази аудиту, а відповідно, аудиторський 

висновок формується хибно, що вводить в оману користувачів (табл. 2.18). 

Проведена систематизація виявлених Комітетом з контролю якості АПУ 

помилок свідчить про наявність порушень у формуванні та застосуванні системи 

контролю якості та необхідність стандартизації процедур аудиту. 
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Таблиця 2.18. – Ідентифіковані зауваження з оцінки якості виконання завдання з обов’язкового аудиту 

№ 

з/п 
Норма МСА  Невідповідність 

Вплив виявлених 

невідповідностей  

1 2 3 4 

1.  

МСА 230 «Аудиторська документація»  

Відповідно до п.8 та п.9 МСА 230 аудитор повинен 

складати аудиторську документацію, достатню для 

надання можливості досвідченому аудитору, який не мав 

попереднього відношення до аудиту, зрозуміти: характер, 

час і обсяг аудиторських процедур, виконаних відповідно 

до вимог МСА та застосовних законодавчих і 

нормативних вимог; результати виконаних аудиторських 

процедур та отриманих аудиторських доказів; значущі 

питання, які виникають під час аудиту, висновки, яких 

дійшли стосовно цих питань, та значні професійні 

судження, висловлені під час формулювання цих 

висновків 

Відсутній єдиний підхід до формування постійного 

аудиторського файлу та системи індексації робочих 

документів. Частина робочих документів, містить 

ідентичні індекси або взагалі їх не має. 

Робочі документи аудитора не містять посилань на 

документи отримані від клієнта, відсутній аналіз - з 

якою метою їх було отримано. 

Не всі робочі документи які вимагають судження 

аудитора містять відповідні висновки. 

В зв’язку з тим, що аудиторською фірмою не 

розроблено програму аудиту, неможливо оцінити 

відповідність або доречність виконаних аудиторських 

процедур групою з завдання 

 Ускладнює 

отримання 

аудитором 

інформації щодо 

особливостей 

діяльності 

замовника та його 

облікової політики 

2.  

МСА 501 «Аудиторські докази — додаткові міркування 

щодо відібраних елементів» 

Відповідно до п. 6 МСА 501, якщо аудитор не може бути 

присутнім під час інвентаризації через непередбачувані 

обставини, він повинен провести інвентаризацію (або 

спостерігати за її проведенням) окремих запасів на іншу 

дату і виконати аудиторські процедури щодо проміжних 

операцій 

САД не був присутній під час проведення річної 

інвентаризації основних засобів, запасів, дебіторської 

заборгованості. Робочі документи (надалі – РД) 

аудитора не містять результатів розгляду 

інвентаризації основних засобів, запасів, дебіторської 

заборгованості, що проводило підприємство. 

Відсутня інформація щодо розподілу дебіторської 

заборгованості за фізичними особами, які 

проживають в зоні АТО, за яким не можливо 

провести інвентаризацію. Аудитор не привернув 

увагу у висновку до цієї інформації 

Суттєва 

інформація не 

відображена у 

Звіті аудитора або 

у листі 

управлінському 

пресоналу 

замовника 

3.  

МСА 505 «Зовнішні підтвердження»  

Відповідно до вимог п. 7 МСА 505 при використанні 

процедур зовнішнього підтвердження аудитор повинен 

контролювати запити про зовнішнє підтвердження, 

включаючи визначення інформації, яку слід підтвердити 

або надати; вибір належної сторони, що надає  

Не задокументовано результати зовнішніх 

підтверджень, відповідно до яких була здійснена 

вибірка 

Не обгрунтовано 

достатність та 

прийнятність 

аудиторських 

доказів 
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Продовження табл. 2.17 

1 2 3 4 

 

підтвердження; формулювання запитів про підтвердження, 

включаючи визначення належного одержувача запитів і 

наявність реквізитів для надсилання відповідей 

безпосередньо аудитору; надсилання запитів, у тому числі 

подальших запитів, якщо це потрібно, стороні, яка надає 

підтвердження.  

Відповідно до вимог п. 16 МСА 505 аудитор повинен 

оцінити, чи надають результати процедур зовнішнього 

підтвердження доречні та достовірні аудиторські докази, 

чи необхідними є додаткові аудиторські докази 

 

 

4.  

МСА 530 «Аудиторська вибірка та інші процедури 

тестування» 

Відповідно до п. 4 МСА 530 метою аудитора при 

використанні аудиторської вибірки є отримання ним 

підстав для обґрунтованих висновків щодо генеральної 

сукупності, з якої здійснювалась вибірка. Віповідно до п. 6 

- 8 МСА 530 розробляючи аудиторську вибірку, аудитор 

повинен враховувати мету аудиторської процедури та 

характеристики генеральної сукупності, з якої буде 

робитися вибірка; аудитор повинен визначити розмір 

вибірки, достатній для зменшення ризику вибірки до 

прийнятно низького рівня; аудитор повинен відібрати 

статті для вибірки так, щоб кожен елемент вибірки мав 

шанс бути відібраним. 

Відповідно до п. 14 МСА 530 для детальних тестів 

аудитор повинен спроектувати викривлення, виявлені у 

вибірці, на генеральну сукупність 

Аудитором не задокументовано генеральну 

сукупність, з якої можна здійснити вибірку. Зокрема 

не зроблено розподіл генеральної сукупності, яку 

можна перевірити а також ту, яка не підлягає 

перевірці (перебуває в зоні АТО). 

Обґрунтування розміру вибірки, а саме її елементів, 

для зменшення ризику до прийнятно низького рівня 

аудитором не задокументовано 

Не обґрунтовано 

достатність та 

прийнятність 

аудиторських 

доказів 

5.  

МСА 570 «Безперервність» 

Відповідно до п. 15 МСА 570 аудитор повинен зробити 

запит до управлінського персоналу про те, чи відомо йому 

про події або умови після періоду оцінки управлінського 

персоналу, які можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб’єкта господарювання безперервно 

Аудиторською фірмою не здійснено запиту 

управлінському персоналу щодо безперервності 

діяльності установи після періоду оцінки 

управлінським персоналом 

Інформація щодо 

безперервності 

діяльності не 

відображена у 

модифікованому 

параграфі Звіту  
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Продовження табл. 2.17 

1 2 3 4 

 

продовжувати діяльність. 

Відповідно до п. Д13 МСА 570, аудитор враховує 

ймовірність того, що можуть існувати події заплановані, 

чи інші умови, які відбудуться після періоду оцінки, 

використаного управлінським персоналом, які поставлять 

під сумнів прийнятність використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності 

при складанні фінансової звітності. Оскільки ступінь 

невизначеності, пов’язаної з результатом події або умови, 

значно збільшується, то чим більше віддаленою в 

майбутньому є така подія або умова, під час розгляду 

подій або умов, віддалених у майбутньому, мають бути 

значущі ознаки проблем із необхідністю того, що 

аудитору потрібно розглядати подальші заходи. Якщо такі 

події або умови ідентифіковані, у аудитора може 

виникнути необхідність зробити запит до управлінського 

персоналу, оцінити потенційну значущість подій або умов 

в оцінці здатності суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльность. 

Відповідно до п. Д14 МСА 570 крім запиту до 

управлінського персоналу, аудитор не несе 

відповідальності за виконання будь-яких інших 

аудиторських процедур для ідентифікації подій або умов, 

які можуть поставити під значний сумнів здатність 

суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність після періоду, охопленого оцінкою 

управлінського персоналу, який рівний принаймні 12 

місяців від дати фінансової звітності 

 

аудитора 

6.  

МСА 580 «Письмові запевнення» Відповідно до п.14 

МСА 580 дата письмових запевнень має бути якомога 

ближче до дати аудиторського висновку щодо фінансової 

звітності, але не після неї.  

Письмове запевнення, що було надане управлінським 

персоналом датується датою початку перевірки. 

Письмове запевнення управлінським персоналом, що 

датується якомога ближче до дати аудиторського 

висновку аудитору не надано 

Існує ймовірність 

не надання 

аудитору для 

перевірки окремих 

документів 



150 

Продовження табл. 2.17 
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7.  

МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного 

аудитора»  

Відповідно до п.4 МСА 705 метою аудитора є чітке 

висловлення у відповідний спосіб модифікованої думки 

щодо фінансової звітності, яка є необхідною, якщо: 

а) аудитор на основі отриманих аудиторських доказів 

доходить висновку, що фінансова звітність загалом 

містить суттєві викривлення; 

б) аудитор не має можливості отримати достатні і 

прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що 

фінансова звітність загалом не містить суттєвих 

викривлень 

 

Неможливо достеменно оцінити необхідність або 

відсутність модифікації думки у звіті незалежного 

аудитора, виходячи з отриманих аудиторських 

доказів у процесі виконання завдання, враховуючи 

вищеописані зауваження 

Суттєва 

інформація не 

відображена у 

Звіті аудитора, 

думка аудитора 

необґрунтована  

Джерело: систематизовано на підставі [153]. 
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Дослідження якості аудиторських послуг в Україні проведені мережевою 

аудиторською фірмою «Кreston GCG» у 2018 році дають змогу стверджувати, що 

якість аудиторських послуг є ключовою конкурентною перевагою аудиторських 

фірм. У опитуванні взяли участь 123 компанії, включаючи визнаних лідерів 

переробної галузі, аграрного ринку, оптової та роздрібної торгівлі. Респондентами 

виступили керівники облікових та фінансових підрозділів. 

Отримані результати свідчать про високу затребуваність послуг аудиторів 

серед компаній великого та середнього бізнесу. Так, встановлено, що 85% 

компаній-учасниць мали тривалу практику взаємодії із суб’єктами аудиторської 

діяльності (від 6 років та більше). 

Найбільш розповсюдженими аудиторськими послугами є: 

– підтвердження фінансової звітності (92,7% опитуваних);  

– супутні послуги у частині перевірки об’єктів оподаткування (51,2%); 

– підготовка звітності за МСФЗ (46,3%); 

– юридичні послуги, у тому числі супровід укладання угод (43,9%); 

– консультаційні послуги, у тому числі з питань трансфертного 

ціноутворення (47,2%) [155]. 

Репутація аудитора та аудиторської фірми (позиція фірми у міжнародних 

рейтингах), помірна ціна є провідними чинниками, що впливають на вибір 

аудитора.  

Більше 80 % респондентів залишились задоволеними співпрацею із 

аудиторами. Лише 5% опитуваних заявили про незадоволеність якістю 

аудиторських послуг.  

Ключові фактори задоволеності (незадоволеності) замовників аудитом 

представлені в таблиці 2.19. 

Таким чином, оцінку якості аудиторським послугам має давати не лише 

зовнішній контроль, але  й замовник аудиту, при цьому суттєвими факторами 

оцінки якості аудиту є:  

– професійний рівень підготовки кадрів, імідж аудиторської фірми;  

– знання бізнесу клієнта та співпраця з ним;  
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– дотримання строків виконання завдань, передбачених угодами; 

– цінова політика. 

Таблиця 2.19. – Ключові фактори задоволеності (незадоволеності) 

замовників аудитом та дії менеджменту аудиторських фірм щодо оцінки факторів 

Фактор 

задоволеності 

клієнта аудитом 

Дії менеджменту 

аудиторської 

фірми 

Фактор 

незадоволеності 

клієнта аудитом 

Дії менеджменту 

аудиторської фірми 

Високий 

професійний рівень 

підготовки аудиторів 

Розробка і 

застосування ВФС 

«Персонал» 

Нерозуміння бізнесу 

клієнта 

Розробка і застосування 

ВФС «Знання бізнесу 

клієнта» 

Якісно вибудувана 

комунікація 

аудиторської 

команди і задіяного 

у проекті персоналу 

клієнта 

Розробка і 

застосування ВФС 

«Залучення клієнта 

та продовження з 

ним співпраці» 

Зайвий формалізм У 

роботі 

Методики проведення 

перевірок (технічні 

ВФС) 

Дотримання термінів 

реалізації 

аудиторських 

завдань 

Внутрішній 

контроль за 

виконанням 

завдання  

Наявність помилок і 

невідповідностей у 

аудиторських звітах 

та рекомендаціях  

Внутрішній контроль за 

виконанням завдання та 

на завершальному етапі 

Джерело: авторська розробка. 

 

Сьогодні ринок аудиту України переживає суттєві трансформації, основною 

рушійною силою яких є новий Закон України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність» та зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні». Нові законодавчі ініціативи суттєво 

розширюють ринок споживачів послуг аудиту, включаючи в нього не тільки 

представників великого, але й середнього бізнесу. Це потребує від аудиторів 

високого професійного рівня та якості послуг, змін в організації аудиторської 

діяльності, впровадження нової для ринку системи регулювання та нагляду за 

професією загалом.  

Очікуваним результатом перетворень в аудиті має стати практика 

формування надійної фінансової звітності компаній, що викликає довіру усіх 

категорій користувачів, у першу чергу, зовнішніх інвесторів, оскільки надійна 

фінансова звітність виступає одним із ключових факторів відновлення 

інвестиційної привабливості країни, становлення прозорих бізнес-відносин. 
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У цих умовах якість роботи аудиторів, її відповідність кращим світовим 

практикам, стає принциповим питанням, яке потребує свого вирішення з 

урахуванням негативних підсумків впровадження та застосування попередніх 

регуляторних вимог щодо контролю якості аудиту.  

«Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні», 

що була розроблена та впроваджена Аудиторською палатою України у 2013 році 

на підставі Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту про обов’язковий 

аудит фінансової звітності та консолідованої звітності не враховує новітніх змін 

та вимог зовнішніх користувачів аудиторських звітів [156]. 

Так, Концепція, що була затверджена в 2013 році, акцентувала увагу на 

наступних питаннях контролю якості аудиту фінансової звітності: 

– мета та завдання системи зовнішнього контролю; 

– принципи зовнішнього контролю та побудови системи зовнішнього 

контролю;  

– об’єкти контролю;  

– принципи побудови комунікацій зовнішніх контролерів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (права та обов’язки контролерів);  

– оцінку системи контролю якості (внутрішньофірмової стандартизації) та 

відбору завдань для досліджень зовнішнім контролером; 

– програми зовнішніх перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, у тому 

числі – строки перевірки, процедури документування зовнішнього контролю 

(організаційні заходи). 

Виокремлення Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» у контролі за аудиторською діяльністю суспільного нагляду та 

організації роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту потребує 

внесення змін в «Концепцію системи забезпечення якості аудиторських послуг в 

Україні», що представлені в табл. 2.20., 2.21, 2.22. Зміни стосуються організації 

системи забезпечення якості, її функціонування, забезпечення роботи зовнішніх 

контролерів якості ОСНАД та АПУ. 
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Таблиця 2.20 – Запропоновані зміни до Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг: організаційні аспекти 

Концепція системи забезпечення якості аудиторських 

послуг (Рішення Аудиторської палати України від 

26.09.2013 р. № 279/7) 

Пропоновані зміни до Концепції системи забезпечення 

якості аудиторських послуг (поширюються на усі види 

послуг, що надають аудитори) 

Пояснення, 

посилання на 

статтю ЗУ № 

2258- VIII 

1 2 3 

Розділ 2.Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг 

2.1 Організація системи забезпечення якості 

аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства 

потребує вдосконалення процесу регулювання та 

нагляду за аудиторськими фірмами та аудиторами. 

Важливою функцією регулювання та нагляду є 

здійснення зовнішнього контролю 

2.1. Організація системи забезпечення якості аудиторських 

послуг надає суспільству можливість здійснювати прозорий 

і ефективний зовнішній контроль за виконанням суб’єктами 

аудиторської діяльності своїх професійних обов’язків. 

Аудиторській палаті України делеговано повноваження 

щодо контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності, інші види аудиторських послуг, 

передбачені МСА, крім аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес. Нагляд за 

виконанням Аудиторською палатою України делегованих 

повноважень, в порядку, визначеному Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

здійснює Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю  

 

 

 

 

пп.3.п.5.ст.15 

 

 

 

п.6. ст.15 

2.2. Законом України «Про аудиторську діяльність» (в 

редакції Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про аудиторську діяльність») від 14.09.2006 р. 

№ 140-V на Аудиторську палату України (далі – АПУ) 

покладено повноваження щодо здійснення контролю за 

дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами 

вимог цього Закону, професійних стандартів, норм 

професійної етики аудиторів, здійснення заходів із 

забезпечення незалежності аудиторів при проведені 

ними аудиторських перевірок та організації контролю 

якості аудиторських послуг; регулювання  

2.2. Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» на АПУ покладено повноваження 

щодо здійснення контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес та надано право проводити 

перевірки суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, у частині 

виконання ними професійних обов’язків 

Вважаємо за 

необхідне покласти 

на АПУ 

повноваження 

щодо здійснення 

контролю якості 

інших видів 

аудиторських 

послуг, які 

передбачені МСА, 

відповідно  
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взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими 

фірмами) у процесі провадження аудиторської 

діяльності та у разі необхідності застосування до них 

стягнень 

 доповнити  

пп.2.п.4.ст.47 та  

пп.3.п.5.ст.47 

2.3. Для виконання своїх повноважень і дотримання 

інших норм Закону АПУ застосовує до всіх 

аудиторських фірм та аудиторів систему забезпечення 

якості аудиторських послуг (далі – система забезпечення 

якості) 

2.3. Для виконання своїх повноважень і дотримання інших 

норм Закону АПУ застосовує до всіх аудиторських фірм та 

аудиторів (крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес) систему забезпечення якості аудиторських послуг 

узгоджену із Органом суспільного нагляду 

 

пп.4.п.5 Ст.47 

 

 

пп.4.п.2.Ст.16.  

Аудиторська палата України здійснює контроль за 

системою забезпечення якості, розглядає та приймає (за 

поданням уповноваженої комісії АПУ) рішення щодо 

результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості 

аудиторських фірм та аудиторів, вживає належних 

заходів для досягнення відповідності системи 

забезпечення якості вимогам Закону України «Про 

аудиторську діяльність», Директиви 43, стандартів 

аудиту, норм професійної етики 

Аудиторська палата України: здійснює контроль якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які 

надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової 

звітності та інші аудиторські послуги, передбачені МСА 

(крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес) з 

періодичністю 1 раз на 6 років; 

- проводить контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які не надають послуги із 

обов’язкового аудиту фінансової звітності(за їхньою 

власною ініціативою) 

Вважаємо за 

необхідне покласти 

на АПУ 

повноваження 

щодо здійснення 

контролю якості 

інших видів 

аудиторських 

послуг, які 

передбачені МСА, 

відповідно 

доповнити  

абз.2-3 п.4.Ст.40 

Комітет з контролю якості аудиторських послуг (далі 

– Комітет з контролю якості), створюється 

Аудиторською палатою України, функціонує як 

юридична особа на основі затвердженого АПУ Статуту, 

підзвітний Комісії АПУ з контролю якості, забезпечує 

планування й організацію проведення зовнішніх 

перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та 

аудиторів, проводить перевірку і моніторинг результатів 

зовнішніх перевірок систем контролю якості, аналіз  

Комітет з контролю якості аудиторських послуг, 

створюється у складі Аудиторської палати України та 

забезпечує проведення перевірок суб’єктів аудиторської 

діяльності (стосовно усіх аудиторських послуг, 

передбачених МСА), крім тих, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес  

п.9. ст.46 

 

 

 

 

п.1.ст.51 
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порушень аудиторськими фірмами й аудиторами 

професійних вимог щодо якості аудиторських послуг та 

інші додаткові процедури, спрямовані на забезпечення 

якості.  

Комітет з контролю якості щороку узагальнює 

результати перевірок та надає загальні рекомендації 

аудиторам України для запобігання виявлених порушень 

у майбутньому 

  

2.5.11. Зовнішня перевірка систем контролю якості 

аудиторських фірм і аудиторів повинна забезпечити 

адекватну перевірку відібраних аудиторських файлів із 

метою оцінки дотримання професійних стандартів та 

вимог щодо незалежності, кількості й якості витрачених 

ресурсів, розміру винагороди за надання аудиторських 

послуг і внутрішньої системи контролю якості 

аудиторської фірми та аудитора - підприємця 

2.5.11.Контроль якості аудиторських послуг передбачає 

тестування внутрішніх процедур, здійснення перевірки 

робочих документів, аудиторських звітів та інших звітів, 

договорів про надання аудиторських послуг, внутрішніх 

розпорядчих актів суб'єкта аудиторської діяльності, якими 

визначаються політика і процедури, які мають 

застосовуватися при наданні аудиторських послуг. 

При проведенні перевірки з контролю якості робочі 

документи обираються виходячи з аналізу ризиків 

невиконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з 

аудиту фінансової звітності у обсязі та за процедурами, 

визначеними міжнародними стандартами аудиту 

п. 10. ст. 40  

 

 

 

 

 

п.11. ст.40 

2.5.12. За результатами зовнішньої перевірки систем 

контролю якості аудиторських фірм та аудиторів 

складається звіт, що має містити основні результати 

перевірки. Звіт за результатами зовнішньої перевірки 

розглядається Комісією з контролю якості, яка має право 

у порядку, передбаченому Положенням про зовнішні 

перевірки системи контролю якості, здійснювати 

вибіркові перевірки інформації, наведеної у звіті 

2.5.12. За результатами перевірки з контролю якості 

складається звіт, який має містити основні висновки та 

рекомендації. 

Висновки та рекомендації за результатами перевірки з 

контролю якості разом із їх обґрунтуванням повинні бути 

доведені до відома суб’єкта аудиторської діяльності та 

обговорені з ним до складання звіту. 

Звіти за результатами перевірок з контролю якості та 

рекомендації щодо усунення недоліків внутрішньої системи 

контролю якості, виявлених за результатами перевірок 

затверджуються рішеннями Ради Аудиторської палати 

України 

п.12. та п.13. ст.40 

 

 

пп.5. і 6 п.6 ст.40 
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2.5.15. Комітет з контролю якості здійснює постійний 

моніторинг, готує й подає Комісії АПУ з контролю 

якості щорічний звіт про функціонування системи 

забезпечення якості.  

Узагальнені результати функціонування системи 

забезпечення якості аудиторських послуг 

оприлюднюються на сайті АПУ один раз на рік, що 

забезпечує публічність і доступність інформації 

2.5.15. Інспекція та Комітет з контролю якості аудиторських 

послуг Аудиторської палати України щороку 

систематизують та узагальнюють результати проведених 

перевірок контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності для подальшого оприлюднення 

результатів аналізу порушень суб’єктами аудиторської 

діяльності, професійних вимог щодо якості аудиторських 

послуг на офіційному веб-сайті за рішенням Ради нагляду та 

Ради Аудиторської палати України 

 

2.8. Аудиторські фірми та аудитори - підприємці мають 

право оскаржити результати зовнішньої перевірки 

системи контролю якості у порядку, затвердженому 

АПУ 

2.8.Неправомірні рішення Інспекції та Аудиторської палати 

України, які обмежують чи порушують права суб’єктів 

аудиторської діяльності, можуть бути оскаржені до Ради 

нагляду або суду, при цьому дисциплінарні провадження 

та застосування стягнень до суб’єкта аудиторської 

діяльності призупиняються до моменту отримання 

остаточних результатів оскарження  

З метою 

забезпечення прав 

суб’єктів 

аудиторської 

діяльності вважаємо 

за необхідне 

доповнити п.18. 

ст.40 

Джерело: авторська розробка. 
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Законодавство вивело нову дефініцію – «підприємства суспільного 

інтересу», контроль за аудитом яких здійснює Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, водночас на АПУ, як на орган професійного 

самоврядування, покладені обов’язки організації контролю якості аудиту інших 

суб’єктів господарювання. Запропоновані зміни до Концепції стосуються саме 

аудиту інших суб’єктів господарювання, що не складають суспільний інтерес. 

Зміни до Концепції мають бути обговорені у широкій дискусії аудиторським 

загалом, затверджені Радою АПУ та узгоджені з Органом суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю.  

Мета Концепції має полягати не у репресивних діях по відношенню до 

суб’єктів аудиторської діяльності, а у стимулюванні діалогу щодо пошуку 

способів підвищення якості аудиту між основними зацікавленими сторонами 

(аудиторськими фірмам, регуляторними органами, користувачами 

аудиторських звітів та суспільством). 

Зміни до Концепції у частині організації системи забезпечення якості 

аудиторських послуг спрямовані на виявлення зовнішніми контролерами сфер 

особливої уваги, зокрема контролю якості завдань з надання впевненості, що не 

є аудитом, супутніх аудиторських послуг: виконання завдання з узгоджених 

процедур, підготовки фінансової інформації. Водночас, аудиторські фірми 

мають розробити заходи щодо забезпечення якості зазначених послуг через 

внутрішньофірмову стандартизацію.  

Потребує уточнення термін «дисциплінарне провадження» щодо 

аудиторів та САД у контексті застосування Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» та впровадження Концепції 

системи забезпечення якості аудиторських послуг. Закон не надає такого 

визначення, хоча існує посилання на нього у п.1 ст. 42.  

Дослідження законодавчих джерел, свідчить, що термін «дисциплінарне 

провадження» подається у Законі України «Про Вищу раду правосуддя» від 

21.12.2016 № 1798-VIII і стосується розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною 
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комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про 

вчинення прокурором дисциплінарного проступку [157]. Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI надає 

визначення дисциплінарного впровадження щодо адвокатів – процедура 

розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката 

ознак дисциплінарного проступку [158]. Закон України «Про судоустрій та 

статус суддів» 07.07.2010 № 2453-VI визначає дисциплінарне провадження, як 

розгляд органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості 

про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи 

присяги суддів [159]. Також викладені законодавчі вимоги щодо контролю за 

якістю аудиторських послуг у джерелах [160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169].  

Таким чином, екстраполяція існуючих визначень терміну «дисциплінарне 

впровадження» на діяльність аудиторів, дає змогу сформулювати його, як 

розгляд уповноваженим органом (Комітетом з контролю якості АПУ, 

Інспекцією ОСНАД) за наявності письмово задокументованої інформації про 

дисциплінарний проступок САД або аудитора:  

– ухилення від проведення зовнішнього контролю якості аудиторських 

послуг;  

– не виконання рекомендацій Комітету з контролю якості АПУ, Інспекції 

ОСНАД за результатами перевірки; 

– порушення вимог законодавства щодо обмежень у проведенні 

обов`язкового аудиту, його ціноутворенні, страхуванні відповідальності САД; 

– надання недостовірної та неповної інформації до реєстру аудиторів і 

аудиторських фірм; 

– причин несплати, несвоєчасної сплати та сплати не в повному обсязі 

обов`язкових внесків на користь АПУ та ОСНАД.  
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Таблиця 2.21 – Запропоновані зміни до Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг:  

впровадження та забезпечення функціонування 

Концепція системи забезпечення якості 

аудиторських послуг (Рішення Аудиторської 

палати України від 26.09.2013 р. № 279/7) 

Пропоновані зміни до Концепції системи забезпечення якості 

аудиторських послуг (поширюються на усі види послуг, що надають 

аудитори) 

Пояснення, 

посилання на 

статтю ЗУ № 2258- 

VIII 

Розділ 3. Заходи впровадження та функціонування системи забезпечення 

якості аудиторських послуг 

3.1. Затверджує й забезпечує видання професійних 

стандартів, їх актуалізацію з урахуванням 

щорічних змін і доповнень, а також впровадження 

стандартів у практику 

3.1. Для впровадження та функціонування системи забезпечення якості 

аудиторських послуг АПУ, з огляду на делеговані повноваження щодо 

контролю якості аудиторських послуг САД, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес сприяє 

підготовці й виданню професійних стандартів 

пп.3. п.5.ст.15 

3.1.2. Затверджує положення з національної 

практики завдань 

3.1.2. Узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних 

стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів 

аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань; узагальнює 

інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту 

та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо 

спірних та складних питань 

п.п.8. п.4.Ст.47 

3.1.3. Сприяє підготовці й виданню навчальної та 

науково-методичної літератури з питань 

аудиторської діяльності 

3.1.3. З метою підвищення професійного рівня аудиторів та надання їм 

методичної допомоги сприяє підготовці і виданню навчальної та 

науково-методичної літератури з питань аудиторської діяльності, 

узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних 

стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів 

аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань з аудиту та 

інших послуг  

п.1. ст.46 

3.1.14. Оприлюднює інформацію про 

функціонування системи забезпечення якості 

аудиторських послуг в Україні 

3.1.14. Оприлюднює інформацію про річні програми роботи та звіти 

про їх виконання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 

Аудиторської палати України протягом 180 днів з дня завершення 

календарного року  

п.7. ст.40 
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Таблиця 2.22 – Запропоновані зміни до Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг щодо організації 

системи забезпечення якості 

Концепція системи забезпечення якості 

аудиторських послуг (Рішення Аудиторської 

палати України від 26.09.2013 р. № 279/7) 

Пропоновані зміни до Концепції системи забезпечення якості 

аудиторських послуг (поширюються на усі види послуг, що надають 

аудитори) 

Пояснення, 

посилання на 

статтю ЗУ № 2258- 

VIII  

Розділ 4.Зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів 

4.2. Аудиторські фірми та аудитори зобов’язані 

розробити і впровадити в свою практику таку 

систему контролю якості, яка б забезпечувала 

обґрунтовану впевненість у тому, що аудиторська 

фірма і аудитор та їх персонал діють відповідно до 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів та 

законодавчих і нормативних вимог, що регулюють 

аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що 

надаються аудиторською фірмою і аудитором, 

відповідають умовам завдання 

4.2. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності здійснюється шляхом проведення перевірки якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності щодо 

дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу 

незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг, дотримання вимог Закону. 

АПУ забезпечує здійснення контролю якості суб’єктів аудиторської 

діяльності, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової 

звітності, інші аудиторські послуги, передбачені МСА (крім суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес),один раз на шість років. 

Здійснення контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які не надають послуги із обов’язкового 

аудиту фінансової звітності проводиться за їх власною ініціативою 

п.1., п. 4 ст.40 

Джерело: авторська розробка. 
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Практика надання рекомендацій Аудиторською палатою щодо спірних та 

складних питань аудиторської діяльності, її оприлюднення допоможе 

аудиторським фірмам уникнути розбіжностей із зовнішніми контролерами 

Комітету з контролю якості АПУ та Інспекції ОСНАД у частині застосування 

МСА та контролю за аудиторською діяльністю.  

Запропоновані зміни до Концепції системи забезпечення якості 

аудиторських послуг стосуються наступних розділів:  

– Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг; 

– Заходи впровадження та функціонування системи забезпечення якості 

аудиторських послуг; 

– Зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських фірм та 

аудиторів. Окрім того, запропоновані зміни до Концепції системи забезпечення 

якості аудиторських послуг потребують: 

– внесення уточнень до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» у частині розширення повноважень АПУ щодо перевірки 

інших аудиторських завдань; 

– розширення повноважень суб’єктів аудиторської діяльності у частині 

захисту своїх професійних інтересів та професійного судження; 

– розробки методичних та організаційних засад контролю якості 

аудиторських послуг.  

Контроль за аудитом та супутніми аудиторським послугами дозволить 

покращить загальну якість аудиту та аудиторських послуг, підвищить рівень 

довіри до аудиту з боку користувачів аудиторських звітів та суспільства, 

сприятиме формуванню привабливої репутації суб`єктів аудиторської діяльності.  
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2.4. Професійна етика як чинник якості аудиту  

 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської 

діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її 

провадженні [16]. Водночас, Закон визначає аудиторську діяльність як 

незалежну професійну діяльність аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, 

зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, з 

надання аудиторських послуг, що включають аудит, огляд фінансової звітності, 

консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання 

впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту; встановлює вимоги до якісного виконання 

аудиторських послуг через впровадження контрольних заходів. 

Юридична сила Закону як основного джерела права, його місце в системі 

нормативно-правових актів закріплені у Конституції України. Вища юридична 

сила Закону полягає у прийнятті підзаконних нормативно-правових актів на 

основі законів, що за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість 

таких актів законам закріплена у положеннях Конституції України. Тобто, Закон 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має силу 

пріоритетності.  

Професійні стандарти – Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016 – 2017 

років), у тому числі відповідні етичні вимоги перекладені українською мовою та  

рішенням АПУ від 08.06.2018 р. № 361 затверджені для обов'язкового 

застосування при виконанні завдань з 1 липня 2018 року як національні стандарти 

аудиту [170]. 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

та МСА вимагають від суб’єктів аудиторської діяльності забезпечення якості 

аудиторських послуг. У порівнянні з МСА Закон вимагає забезпечити контроль 

якості аудиту фінансової звітності для обов’язкового аудиту , в першу чергу для 

https://www.apu.net.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017
https://www.apu.net.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017
https://www.apu.net.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017


164 

суб’єктів, що становлять суспільний інтерес і передбачає більш жорстке 

регулювання процесу надання аудиторських послуг та відповідальність аудиторів.  

Відповідно до МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити 

та огляди фінансової звітності , а також інші завдання з надання впевненості та 

супутні послуги» у систему контролю якості необхідно включити такі елементи: 

а) відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі; б) 

етичні вимоги; в) прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом, і 

виконання специфічних завдань; г) людські ресурси; ґ) виконання завдання; д) 

моніторинг [17].  

Кожний із елементів має забезпечуватися відповідними регламентами 

(наказами, внутрішньофірмовими стандартними, політиками). Так, 

відповідальність керівництва визначається у наказі щодо впровадження політики 

та процедур внутрішнього контролю за якістю послуг, що впроваджуються 

аудиторськими фірмами.  

Розділ, що стосується етичних вимог має бути розроблений у відповідності 

до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та 

Кодексу етики професійних бухгалтерів. Стаття 8 Закону передбачає, що 

аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов'язані при наданні 

аудиторських послуг забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням 

пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності 

та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної 

таємниці. Фундаментальні принципи професійної етики аудитора включають: 

чесність; об’єктивність; професійна компетентність та належна ретельність; 

конфіденційність; професійна поведінка. 

Процедури підтвердження дотримання етичних вимог щодо аудиту 

впроваджуються через складання та подання управлінському персоналу 

аудиторської фірми Декларації етичних принципів співробітника незалежної 

аудиторської фірми (табл. 2.22). 
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Таблиця 2.22 – Процедурне забезпечення дотримання етичних принципів 

співробітниками аудиторської фірми 

Декларація етичних принципів співробітника незалежної аудиторської фірми  

 «ХХХ» 

Я, П І Б, приступаючи до роботи в аудиторській фірмі «ХХХ» на посаді аудитора та 

усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством, приймаю на себе зобов’язання 

щодо безумовного дотримання правил надання професійних послуг та фундаментальних 

принципів етики професійної поведінки. Мені відомо, що професійна етика базується на 

наступних принципах: 

– чесності, який зобов’язує мене бути відвертим з клієнтом у всіх професійних і ділових 

відносинах; 

– об’єктивності, який зобов’язує мене не допускати конфлікту інтересів і небажаного 

впливу з боку інших осіб на мої професійні і ділові рішення або судження; 

– професійної компетентності, який зобов’язує мене постійно підтримувати професійні 

знання та навички, необхідні для виконання роботи у відповідності до професійних та 

корпоративних стандартів контролю якості; 

– конфіденційності, який зобов’язує мене не розголошувати без спеціального дозволу 

третім особам будь-яку інформацію, отриману від клієнтів, а також не використовувати 

згадану інформацію у своїх інтересах; 

– професійної поведінки, який зобов’язує мене дотримуватися професійних та 

корпоративних стандартів і утримуватися одночасного ведення будь-якої іншої 

діяльності, несумісної із професійною діяльністю, а також від будь-яких дій, які можуть 

дискредитувати професію аудитора в очах суспільства або завдати шкоди професійній 

репутації незалежної аудиторської фірми «ХХХ». 

Я зобов’язуюсь інформувати вищий адміністративний персонал незалежної аудиторської 

фірми «ХХХ» про всі відомі мені факти і обставини, які можуть створити загрозу порушення 

принципів професійної етики. Мені відомо, що порушення мною встановлених етичних норм 

може бути причиною для накладення на мене різного виду стягнень, включаючи звільнення із 

займаної посади. 

З принципами професійної 

етики співробітника 

аудиторської організації 

ознайомлений  

П.І.Б. 

ХХ.ХХ. 20ХХ р.  

 
Джерело: авторська розробка. 

 

До загроз незалежності у процесі надання професійних послуг слід 

віднести: загрози власного інтересу, загрози власної оцінки, загрози сімейних 

стосунків або тісних стосунків з клієнтом, загрози захисту, загрози тиску [171]. 

При здійсненні професійних послуг у сфері аудиторської діяльності 

аудиторським фірмам необхідно встановити правила, принципи та процедури, 
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спрямовані на забезпечення реальної професійної незалежності та якості 

аудиторських послуг, що надаються замовникам.  

Ознаки наявності вказаних загроз наступні: 

а) загроза власного інтересу: 

– наявність власного фінансового, матеріального або іншого майнового 

інтересу у замовника або його бізнесі у будь-якого члена групи з надання послуг 

замовникові; 

– неналежна залежність аудиторської фірми від розміру винагороди, від 

конкретного замовника або занепокоєність щодо втрати винагороди; 

– пропозиції персоналу фірми, задіяного у наданні послуг, щодо 

працевлаштування у клієнта; 

– умовна винагорода від замовника за послуги, що надаються; 

– упередженість щодо замовника у зв’язку з конфліктом власних 

фінансових інтересів з боку персоналу аудиторської фірми, що надає замовникові 

послуги або пов’язаних з персоналом осіб. 

б) загроза власної оцінки: 

– послуги надаються замовникові, у якого в минулому на посаді керівника 

або посадової особи, що відповідала саме за ділянку роботи, яка підлягає 

перевірці, працювала та  ж особа, яка призначена аудиторською фірмою для 

перевірки цієї ділянки роботи. При цьому термін або період роботи не мають 

значення; 

– аудиторська фірма здійснює аутсорсiнг замовнику у сфері, яка буде 

перевірятися (бухгалтерський облік, податковий облік, бюджетування або 

фінансове планування, оптимізація податків, тощо); 

– аудиторська фірма попередньо надавала замовнику послуги з постановки 

завдань автоматизованого обліку, розробляла оригінальне або адаптувала типове 

програмне забезпечення з бухгалтерського обліку та звітності. 

в) загроза сімейних та особистих стосунків: 



167 

– будь-хто з персоналу аудиторської фірми має близького родича або 

знаходиться у близьких стосунках з керівництвом замовника або його посадовими 

особами, роботу яких буде перевіряти аудиторська фірма; 

– колишні працівники аудиторської фірми (керівники, власники, персонал, 

тощо) на початок надання послуг займають посади у замовника послуг та 

відповідають за предмет майбутньої перевірки;  

– посадові особи замовника приятелюють з персоналом аудиторської фірми 

(навчалися разом чи працювали на одному підприємстві, однопартійці, друзі з 

дитинства, мають дружні сімейні стосунки між своїми батьками, далекі чи ближні 

родичі, тощо) або отримали (чи регулярно отримують) від персоналу чи 

керівництва замовника аудиторських послуг у неформальній обстановці 

подарунки, сувеніри, послуги чи розваги (регулярне відвідування басейнів чи 

саун, казино, поїздки на рибалку на територіях замовника, ремонт власного авто 

або оселі, тощо) із суттєвою знижкою чи значною за розміром (у порівнянні з 

власним доходом) вартістю. Загрози власного інтересу, власної оцінки, сімейних 

та особистих стосунків усуваються через впровадження процедур їх щорічного 

тестування (табл. 2.23). 

Не призначається на перевірку персонал, який знаходиться у родинних або 

сімейних зв’язках або ж одна з таких осіб є керівником інших суб’єктів 

господарювання.  

г) загроза захисту: 

Загрози захисту визнаються у таких випадках діяльності САД: 

– персонал фірми або керівництво суб’єктивно, заздалегідь до завершення 

перевірки або ознайомлення із обставинами у замовника, підпорядковує свою 

думку думці замовника, про що повідомляє замовника послуг; 

– персонал або фірма, як юридична особа, публічно рекламує позитивний 

імідж замовника (його акції, бізнес-плани, політичні уподобання керівництва 

замовника або його власників, тощо) з посиланням на факт його обслуговування; 

– аудиторська фірма за дорученням замовника офіційно захищає його 

майнові або інші інтереси при вирішенні спірних питань із третіми особами. 
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Таблиця 2.23 – Процедурне забезпечення підтвердження незалежності персоналу 

РІЧНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Лист щорічного підтвердження незалежності персоналу 

 «АФ «ХХХ» (надалі – Компанія) 

     

м. Київ ХХ.ХХ.20ХХ р. 

     

Цим листом я підтверджую дотримання політики та процедур АФ  відносно незалежності. 

Після ознайомлення з повним переліком компаній-клієнтів Компанії та відповідно до вимог  

Кодексу етики професійних бухгалтерів, Положення про забезпечення незалежності аудитора надаю 

надаю чесну та правдиву інформацію стосовно моїх взаємозв’язків із клієнтами Компанії. 

 

№ Твердження Так Ні 
Комен

тарі 

1 2 3 4 5 

1 Я не притягувався до судової (кримінальної) відповідальності, 

не був оголошений банкротом, добровільно не мав угод з 

Вашими кредиторами та не був дискваліфікований як директор 

(в судовому порядку протягом останніх 10 років) 

  Ні   

2 Я не був в процесі службового розслідування за 

недобросовісне виконання своїх обов’язків АПУ, САУ, 

ФПБАУ та інших професійних та регуляторних організацій 

  Ні   

3 Я та мої близькі родичі (чоловік/дружина, діти, батьки) не 

мали та не маємо фінансових інтересів (позик, гарантій, 

подарунків тощо) в клієнтів Компанії, а саме: 

  Ні   

- у мене та моїх близьких родичів відсутні безпосередні 

фінансові взаємозв’язки з клієнтами 

  Ні   

- я та жоден з моїх родичів не був та не є довірчим керівником 

жодного з клієнтів, та я не впливаю прямо або опосередковано 

на їх рішення 

  Ні   

- я не є судовим виконавцем та розпорядником будь-якого 

майна жодного з клієнтів Компанії або експертом; 

  Ні   

- я не є довіреною особою третьої особи перед жодним з клієнтів 

Компанії; 

  Ні   

- я не був і не є акціонером або консультантом з вкладення 

капіталу в акції клієнта від імені третьої сторони; 

  Ні   

- я не приймав товари, послуги чи інші винагороди від клієнта   Ні   

4 Я не є та протягом року не планую бути:   Ні   

- членом ради директорів, посадовою особою або працівником 

жодної з компаній-клієнтів 

  Ні   

- партнером/найманим працівником члена ради директорів, 

посадової особи чи працівника жодної з компаній-клієнтів 

  Ні   

5 При наданні аудиторських послуг клієнтові я не виконував 

управлінські функції 

  Ні   

6 Я не маю відношення до ведення бухгалтерського обліку 

компаній-клієнтів та формування фінансової звітності 

  Ні   

7 Я не маю ніяких особистих та родинних відносин з 

компаніями-клієнтами 

  Ні   
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8 Я не працював у минулому посадовою особою (директором, 

фінансовим директором, головним бухгалтером тощо) у 

компанії-клієнта 

  Ні   

9 Я обізнаний зі всіма конфліктами інтересів, які можуть 

виникнути під час мого виконання аудиторського завдання, з 

клієнтом 

  Ні   

 

Я підтверджую, що я і моя родина (дружина, діти, батько, мати, брати, племінники) обізнані 

зі всіма вимогами Політики незалежності Компанії та, що уся вище перелічена інформація є 

правивою до теперішнього часу складання цієї декларації. Я беру на себе відповідальність 

тримати аудиторську фірму інформованою про будь-які зміни протягом тижня з моменту 

виникнення. Я також усвідомлюю, що я повністю обізнаний про те, що аудиторська компанія 

має право накласти на мене дисциплінарне чи інше відповідне стягнення (дії проти мене), 

якщо факти, викладені мною у декларації, виявляться неправдивими 

 

П.І.Б., дата, підпис працівника аудиторської фірми  

Джерело: авторська розробка. 

 

Процедури зменшення загроз захисту: 

– при наявності конфлікту інтересів аудиторська фірма може, за дорученням 

замовника, представляти його інтереси у суперечках сторін. При цьому 

аудиторська фірма зобов’язана захищати не безпосередньо замовника чи його 

інтереси, а результати власної перевірки діяльності замовника (наприклад 

правильність свого аудиторського висновку або експертного висновку); 

– при наданні будь-якого виду послуг персоналу замовника забороняється 

ідентифікувати факти у діяльності замовника як беззастережно вірні, особливо у 

взаємовідносинах з фіскальними або контролюючими державними органами. 

Аудиторська думка повинна бути нейтральною та об’єктивною, що 

забезпечується відповідною доказовою базою. З метою зменшення загроз захисту 

запроваджується обов’язкова процедура попереднього читання (захисту, 

перевірки) тексту матеріалів робочих документів, аудиторського звіту та 

висновку, консультацій відповідальним за контроль якості працівником або 

керівником фірми; 

– усі документи, що виходять за межі аудиторської фірми та залишаються у 

її архіві, як доказова база результатів наданих послуг, обов’язково перевіряються 

на предмет об’єктивності та неупередженості тексту, що підтверджується 
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додатковою спеціальною візою відповідальної особи за контроль якості або 

керівника аудиторської фірми; 

– персоналу аудиторської фірми забороняється публічно (прилюдно) 

висловлювати думку про упереджене ставлення до замовника або його 

керівництва чи засновників, третіх осіб у процесі надання замовникові 

аудиторських послуг, як у офісі замовника так i за його межами. 

Процедури зменшення загроз особистих стосунків: 

– наявність загрози надає зобов’язання своєчасно інформувати керівництво 

аудиторської фірми про наявність таких обставин до початку надання послуг; 

– керівництво аудиторської фірми у разі неможливості маневрування 

персоналом фахівців, повинно забезпечити додатковий контроль. Персонал 

аудиторської фірми попереджається під підпис про вимоги до якості 

аудиторських послуг (шляхом нагляду або повторної перевірки чи залученням 

незалежного експерта) за результатами роботи осіб, які мають загрозу особистих 

стосунків. 

д) загроза тиску: 

– висловлювання або дії посадових осіб замовника чи третіх осіб з метою 

зміни змісту аудиторського висновку на користь замовника або його посадових 

осіб; 

– загроза притягнення до відповідальності за чинним законодавством через 

ненадання аудиторського звіту чи робочих документів державним контролюючим 

органам або за відмову від співпраці з ними; 

– пропозиції з боку керівництва замовника щодо зменшення обсягу послуг, 

що надаються, або обмеження запланованих до перевірки об’єктів, або 

скорочення терміну перевірки; 

– психологічний тиск на працівників аудиторської фірми (відмова 

персоналу замовника від співпраці, не надання необхідних даних, не створення 

умов для надання послуг тощо) з боку персоналу замовника. 

Процедури зменшення загроз тиску: 
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– працівники аудиторської фірми зобов’язані негайно повідомляти 

керівництво аудиторської фірми про наявність загроз втрати незалежності; 

– керівництво аудиторської фірми повинно негайно повідомляти 

керівництво замовника про тиск на аудиторів з боку державних контролюючих 

органів щодо співпраці з ними стосовно замовника або про вимогу розкриття 

конфіденційної інформації про замовника; 

– керівництво аудиторської фірми повинно негайно повідомляти 

керівництво замовника про тиск на аудиторів з боку персоналу замовника з 

корисливою або неправомірною (протиправною) метою; 

– керівництво аудиторської фірми проводить регулярні внутрішні тренінги 

зі своїм персоналом та фахівцями, що залучаються для перевірок зі сторони, з 

правил поведінки та знання їх громадянських прав та обов’язків при спілкуванні з 

державними контролюючими органами, коли останні виконують свої службові 

обов’язки на об’єкті замовника або у офісі аудиторської фірми. 

Аналіз норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» надав змогу виявити ще ряд загроз, які виникають під час 

проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.  

Уточнення класифікації загроз недотримання етичних принципів 

представлено в таблиці 2.24.  

Шляхом внутрішньофірмової стандартизації впроваджуються: прийняття 

завдання та продовження співпраці з клієнтом, виконання специфічних завдань; 

залучення та утримання персоналу (людські ресурси); виконання завдання; 

моніторинг. Відповідальна за контроль якості посадова особа аудиторської фірми 

(керівник, головний аудитор, експерт, тощо) систематично здійснює огляд 

обставин, що можуть спонукати до виникнення загроз незалежності.  

Відповідальна особа здійснює оцінку значущості загроз незалежності та 

обирає заходи щодо їх зниження або усунення. 
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Таблиця 2.24 – Уточнення класифікації загроз недотримання етичних принципів аудиту 
№ Норма Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» 

Загроза для 

дотримання етичних 

принципів (уточнені) 

Запропоновані процедури щодо усунення загроз 

1 2 3 4 

1 П.3.Ст.31. Аудитори та суб'єкти 

аудиторської діяльності зобов'язані 

подавати в установленому порядку та у 

випадках, передбачених Законом 

України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення», інформацію 

центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового 

знищення 

Загроза розкриття 

конфіденційної 

інформації  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» суб’єкт зобов’язаний забезпечувати виявлення 

фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до 

початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення 

або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх 

проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації, та 

повідомляти про це Держфінмоніторинг. Пунктом 1 Розділу VI 

Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд 

за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового 

моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 23.07.2015 № 662, передбачено, що виявлення фінансових 

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в тому числі тих, 

які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення, або інформації про підозри щодо діяльності осіб 

або їх активів, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із 

злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, здійснюється 

суб’єктом (відокремленим підрозділом) на підставі: критеріїв ризиків, 

визначених самостійно суб’єктом з урахуванням критеріїв ризиків, 

встановлених Міністерством фінансів України; встановлених за 

результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності 

фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або 

змісту діяльності клієнта; типологічних досліджень у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню  
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Продовження табл. 2.24 
1 2 3 4 

   розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та 

оприлюднених Держфінмоніторингом; рекомендацій та роз’яснень 

Держфінмоніторингу. Оцінювання ризику клієнта здійснюється 

суб’єктом за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, 

географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або 

установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, та 

видом товарів, послуг, які клієнт отримує від суб’єкта 

2 П.6.Ст.29. Вибір замовником групи 

суб'єктів аудиторської діяльності, які 

надаватимуть послуги з аудиту спільно 

Загроза 

компетентності, 

розкриття 

конфіденційної 

інформації, 

недосконалості 

внутрішнього 

контролю з боку 

підрядника 

Розробити процедури прийняття суб’єкта аудиторської діяльності як 

співвиконавця аудиту  

3 П.2.Ст.32. Внутрішній контроль якості 

виконаного завдання з аудиту фінансової 

звітності проводиться рецензентом, який 

призначається з числа аудиторів, не 

залучених до виконання завдання з 

обов'язкового аудиту фінансової 

звітності, огляд якого проводиться. Якщо 

у суб'єкта аудиторської діяльності 

відсутній аудитор, який не залучався до 

виконання завдання з обов'язкового 

аудиту, то для огляду виконаного 

завдання може бути залучений аудитор, 

який не пов'язаний трудовими 

відносинами з таким суб'єктом 

аудиторської діяльності 

Загроза 

компетентності, 

розкриття 

конфіденційної 

інформації 

Розробити процедури прийняття аудитора як рецензента 

внутрішнього контролю якості виконання завдання з аудиту 

фінансової звітності, та документацію рецензента  
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Продовження табл. 2.24 

1 2 3 4 

4 П.3.Ст.29. Проведення конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності.  

П.2.Ст.25.Виконання вимог щодо 

встановлення винагороди та дотримання 

обмежень щодо надання послуг, не 

пов’язаних з аудитом, та тривалості 

послуг  

Загроза демпінгу Впровадити розрахунок вартості ціни за один  

людино – день аудиту, тест щодо виконання вимог  

п. 2 ст. 25 ЗУ № 2258-VIII 

5 Ст.24. Вимоги до організації роботи з 

виконання обов’язкового аудиту  

Загроза ігнорування 

(технічні процедури) 

вимог МСА та 

ЗУ № 2258-VIII 

Розробити методики перевірки фінансової звітності, її компонентів, 

окремих статей, сформувати каталог перевірки складних операцій  

 

Джерело: авторська розробка. 
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Відповідальна особа веде документацію (журнал, файл з розписками 

працівників, тощо), що підтверджує здійснення заходів зі зниження загроз 

незалежності. 

До початку надання аудиторських послуг та перед їх завершенням 

відповідальна особа проводить інструктаж усіх задіяних у надані послуг 

працівників з метою ознайомлення та нагадування їм про ознаки загроз 

незалежності. За результатами інструктажу усі виконавці підписуються у журналі. 

Контроль за інструктажем здійснює керівник аудиторської фірми (табл. 2.25). 

Таблиця 2.25 – Журнал інструктажу персоналу аудиторської фірми щодо 

завдання та загроз незалежності 

Дата 
Учасники 

(посада, ПІБ) 
Зміст інструктажу 

15.01.2018  Іванов В.С.  Процедури щодо: фін. звітність ТОВ «ХХХ» 2015 р. Процедури 

щодо ідентифікації та усунення загрози власного інтересу, загрози 

власної оцінки, загрози сімейних стосунків або тісних стосунків з 

клієнтом, загрози захисту, загрози тиску, загрози дотримання 

принципу конфіденційності інформації та компетентності  

 (підпис) ________________ 

09.02.2018 Іванов В.С.  Процедури щодо: фін. звітність ТОВ «ХХХ» 2017 р. Процедури 

щодо ідентифікації та усунення загрози власного інтересу, загрози 

власної оцінки, загрози сімейних стосунків або тісних стосунків з 

клієнтом, загрози захисту, загрози тиску, загрози дотримання 

принципу конфіденційності інформації та компетентності 

 (підпис) ________________ 

09.07.2018  Іванов В.С.  Процедури щодо: фін. звітність ТОВ «ХХХ» 2015 р. Процедури 

щодо ідентифікації та усунення загрози власного інтересу, загрози 

власної оцінки, загрози сімейних стосунків або тісних стосунків з 

клієнтом, загрози захисту, загрози тиску, загрози дотримання 

принципу конфіденційності інформації та компетентності 

 (підпис) ________________ 

09.07.2018 Шевченко 

І.В.  

Процедури щодо: фін. звітність ТОВ «ХХХ». 2017 р.  Процедури 

щодо ідентифікації та усунення загрози власного інтересу, загрози 

власної оцінки, загрози сімейних стосунків або тісних стосунків з 

клієнтом, загрози захисту, загрози тиску, загрози дотримання 

принципу конфіденційності інформації та компетентності 

 (підпис) ________________ 

12.07.2018 Шолох Л.В.  Процедури щодо: фін. звітність ТОВ «ХХХ». 2015 р.  Процедури 

щодо ідентифікації та усунення загрози власного інтересу, загрози 

власної оцінки, загрози сімейних стосунків або тісних стосунків з 

клієнтом, загрози захисту, загрози тиску, загрози дотримання 

принципу конфіденційності інформації та компетентності 

 (підпис) ________________ 

Джерело: авторська розробка. 
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На початку календарного року керівництво аудиторської фірми розробляє 

спеціальний перелік замовників з ідентифікованими потенційно можливими 

загрозами незалежності з боку кожного замовника (групи замовників, видів 

аудиторських послуг, тощо), який доводять до відома усьому персоналу фірми. 

Результати моніторингу загроз незалежності систематично обговорюються 

персоналом виконавців та визначаються напрями зниження таких загроз. 

Внутрішній моніторинг загроз незалежності та якості послуг, що надаються, 

здійснюється за кожним замовленням (послугою) у процесі її планування та 

виконання. З цією метою у групі виконавців призначається окремий фахівець, про 

що повідомляються усі члени групи. Класифікація загроз незалежності та 

процедури щодо їхнього усунення представлені на рис. 2.10. 

 

Рис. 2.10. Уточнена класифікація загроз незалежності та процедур їх усунення 

Джерело: авторська розробка. 
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Таким чином, уточнена структура загроз незалежності та запропоновані 

застережні заходи забезпечуватимуть та сприятимуть підвищенню якості 

аудиторських послуг.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

За результатами проведених досліджень встановлено, що із запровадженням 

нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» 47% САД не будуть задіяні в обов’язковому аудиті, що потребує 

виявлення нових сегментів щодо надання аудиторських і неаудиторських послуг. 

Водночас, обов’язковий аудит потребує новітніх додаткових методичних та 

організаційних заходів для його виконання.  

Визначено проблемні питання застосування Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», які потребують вирішення:  

– механізми призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення 

обов’язкового аудиту; проведення конкурсів з обрання суб’єкта аудиторської 

діяльності; інформування контролюючих органів та органів нагляду за суб’єктом 

звітність, якого аудіюється, про виявлені під час аудиту порушення;  

– уточнення: видів підприємницької діяльності, які заборонені для 

аудиторів; можливостей аудитора, що працює у складі аудиторської фірми, бути 

одночасно приватним підприємцем; 

– удосконалення: системи контролю якості групи аудиторських фірм, які 

одночасно залучені до проведення обов’язкового аудиту та надання супутніх 

аудиторських та неаудиторських послуг; забезпечення кваліфікації залучених до 

проведення аудиту осіб.  

Сформована організаційна структура контролю якості аудиторської 

діяльності, що відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність». Запропоновані зміни до Концепції системи 

забезпечення якості аудиторських послуг, а саме: Аудиторській палаті України 
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делегувати повноваження щодо контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють крім обов’язкового аудиту фінансової 

звітності і інші види аудиторських послуг, передбачені МСА, неаудиторських 

послуг (за виключенням аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес); визначити критерії оцінки системи забезпечення якості 

аудиторських послуг, у тому числі і інших аудиторських та неаудиторських 

послуг через застосування процедур тестування; Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг, що створюється у складі Аудиторської палати України має 

забезпечити проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності (стосовно 

всіх аудиторських послуг, передбачених МСА та неаудиторських послуг), крім 

тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

Розроблено тест системи внутрішнього контролю якості, що складається 

зовнішнім контролером. При складанні тесту запропоновано застосувати 

оціночний індикатор значущості, що визначається у балах за функціональними 

сферами уваги контролерів. Оціночний індикатор виступає, як критерій якості 

системи внутрішнього контролю аудиторських послуг. Його застосування 

дозволяє зробити адекватні висновки зовнішнім контролерам щодо ефективності 

контрольних заходів у аудиторській фірмі. Тест є універсальним інструментом, 

може застосовуватися на рівні аудиторської фірми під час моніторингу системи 

контролю якості, на рівні ОСНАД та АПУ.  

Уточнена класифікація загроз недотримання етичних принципів аудиту, 

виходячи з вимог ЗУ № 2258-VIII, удосконалено процедурне забезпечення 

дотримання етичних принципів, як спосіб забезпечення якості аудиту та інших 

аудиторських послуг шляхом розроблення декларації дотримання етичних 

принципів співробітників аудиторської фірми, річного підтвердження 

незалежності персоналу САД.  

Основні результати дослідження за другим розділом опубліковані у працях: 

[172, 173, 103, 174, 175, 176, 177, 178]. 

 



РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  

АУДИТУ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

3.1. Регулювання аудиторської діяльності в аспекті забезпечення 

контролю якості послуг аудиту 

 

Ринок аудиту України переживає суттєві трансформації основною 

рушійною силою яких є новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». Нові законодавчі ініціативи суттєво розширюють ринок 

споживачів послуг аудиту, тому виникає потреба у високому професійному рівні 

якості послуг аудиторів. Серед іншого, розділ IV Закону визначає правові засади 

атестації аудиторів, які докорінно змінилися у порівнянні із порядком атестації 

(сертифікації) аудиторів, що раніше визначався Законом України «Про 

аудиторську діяльність в Україні», та був чинним до 1 жовтня 2018 року. 

Новації Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» докорінно змінили також підходи до оцінки якості аудиту. Одним із 

чинників, що впливає на якість аудиту є наявність кваліфікованого персоналу. 

Закон висуває новітні вимоги до входження «в професію». Так, аудитором є 

фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження 

аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до 

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Це означає, що аудитором 

може бути визнана фізична особа, яка: 

– має вищу освіту; 

– підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну 

компетентність шляхом успішного складання відповідних іспитів; 

– пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності. 

Професійна компетентність підтверджується через складання 

кваліфікаційного іспиту, який засвідчує здатність особи застосовувати теоретичні 

знання на практиці (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Напрями теоретичних знань, які має опанувати аудитор  

Джерело: авторська розробка. 

 

Аудитори, що проводять обов'язковий аудит у країнах Європейського 

союзу, та які мають намір практикувати в Україні, складають іспити з 

підтвердження теоретичних знань з питань законодавства України за напрямами: 

аудиторської діяльності і бухгалтерського обліку; податкового законодавства та 

законодавства про єдиний соціальний внесок; трудового, цивільного, 

господарського законодавства, у тому числі корпоративного, та законодавства про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 

Напрями теоретичних знань, які має опанувати аудитор 

Стандарти професійної етики та професійна незалежність 

Міжнародні стандарти аудиту 

Законодавчі засади аудиторської діяльності та методика проведення аудиту 

(професійні навички) 

Управління ризиками та внутрішній контроль 

Фінансовий аналіз 

Управлінський облік 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності 

Податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок 

Господарське, цивільне та трудове законодавство 

Корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом 

Інформаційні технології та комп'ютерні системи 

Фінанси підприємств 

Економіка підприємства та статистика 
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Кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних знань проводяться 

незалежними центрами оцінювання знань, акредитованими комісією з атестації. 

Комісія з атестації складається з дев'яти осіб та формується шляхом делегування 

до її складу: 

1) однієї особи від вищих навчальних закладів за поданням центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері вищої освіти; 

2) двох осіб – представників професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів; 

3) однієї особи від Аудиторської палати України; 

4) по одній особі від Національного банку України, Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку. 

Кожна професійна організація аудиторів та бухгалтерів, яка є членом 

Міжнародної федерації бухгалтерів, може делегувати не більше одного 

представника. У разі якщо загальна кількість делегованих представників більше 

двох, то вибір представників до комісії з атестації проводиться шляхом 

рейтингового голосування у порядку, визначеному органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського 

обліку та аудиту. 

У разі якщо професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами 

Міжнародної федерації бухгалтерів, делегували менше двох представників, то 

професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які не є членами Міжнародної 

федерації бухгалтерів і мають у своєму складі повноправними членами не менше 

20 відсотків загальної кількості аудиторів, включених до Реєстру станом на 1 

січня поточного року, можуть делегувати не більше одного представника від 

кожної професійної організації. При цьому членство аудитора може бути 
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враховано лише в одній професійній організації, за вибором аудитора, що має 

бути ним письмово засвідчено. 

Професійні організації аудиторів та бухгалтерів обирають представників до 

комісії з атестації шляхом рейтингового голосування у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Новітнє законодавство щодо аудиту внесло певні корективи щодо 

підтвердження високого професійного рівня у процесі складання іспиту 

претендентами на отримання сертифіката аудитора.  

Якщо раніше законодавство висувало певні вимоги до професійного стажу, 

без вимоги обов’язкової практики саме у аудиторській фірми, то з 01.10.2018 

року особа – претендент має пройти практичну підготовку із провадження 

аудиторської діяльності. Виконання цієї умови є можливим шляхом 

провадження практичної роботи претендента в аудиторській фірмі. За таких 

обставин можуть виникати певні ризики, пов’язані із можливістю корупційних 

дій посадових осіб. Протидії таким ризикам у сфері діяльності суб’єктів 

господарювання державної форми власності присвячені нормативні документи 

Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема Методичні 

рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади [179]. 

Однак, вони не є обов’язковими до застосування у приватному секторі.  

Національне агентства з питань запобігання корупції систематизувало 

корупційні ризики за напрямами, що представлені на рис. 3.2. та визначило 

способи їхньої мінімізації.  

Екстраполяція корупційних ризиків, виявлених для державних структур, на 

діяльність суб’єктів аудиторської діяльності дає змогу виділити специфічні 

корупційні ризики для останніх на етапі прийняття співробітника для подальшого 

стажування та запровадити заходи щодо їх мінімізації та усунення (табл. 3.1.). 

У цьому контексті потребують розгляду дефініції «стажування». Відповідно 

до ст. 18, п. 6 Закону України «Про вищу освіту» стажування – це набуття особою 

досвіду виконання завдань та обов'язків з певної спеціальності [180]. 
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Рис. 3.2. Систематизація корупційних ризиків 

Джерело: складено на підставі даних НАЗК.  
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Таблиця 3.1 ‒ Систематизовані корупційні ризики суб’єкта аудиторської 

діяльності на етапі прийняття співробітника для подальшого стажування 

Корупційний ризик 
Чинники корупційного 

ризику 

Заходи щодо усунення або мінімізації 

корупційного ризику 

Недоброчесність посадових 

осіб під час прийняття 

претендента на роботу 

Прийняття на роботу 

претендента без 

належної освіти 

Затребувати оригінали документів 

про освіту, трудовий стаж 

Приватний інтерес посадових 

осіб щодо надання переваг 

окремим претендентам 

Відсутність 

внутрішнього порядку 

стажування осіб, які 

претендують у 

майбутньому на 

складання екзамену 

Розробити та впровадити регламенти 

контролю виконання Порядку 

стажування впродовж трьох років 

Неврегульованість процедури 

стажування, у тому числі 

відсутність внутрішніх 

регламентів 

Розробити та впровадити Порядок 

стажування на три роки 

Відсутність контролю, у тому 

числі недостатній контроль, з 

боку керівництва за 

проходженням стажування 

Відсутність 

регламентів контролю 

щодо виконання 

Порядку стажування 

Встановити додатковий контроль (у 

тому числі зовнішній) за 

дотриманням Порядку стажування, 

що передбачає моніторинг 

виконання плану стажування 

зовнішнім незалежним контролером 

Джерело: розроблено автором. 

 

Законодавство про зайнятість населення визначає стажування, як навчання 

на виробництві. Стажування передбачає засвоєння найкращого вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання 

обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня (ст. 8 Закону України 

«Про зайнятість населення» [181]. Окремо ст. 29 Закону України «Про зайнятість 

населення» розглядає стажування студентів в установах та організаціях незалежно 

від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених 

договором про стажування у вільний від навчання час.  

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та 

обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навиків, вивчення та 

засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.  

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору 

затвердив Кабінет Міністрів України Постановою від 16 січня 2013 р. № 20 «Про 

затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та 

учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та 
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організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів 

професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та 

організаціях» [182].  

Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців.  

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової 

книжки. Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом 

працівника підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за 

відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки.  

У випадку, коли у період стажування особа, виконує професійні роботи, 

підприємство, організація, установа за усі роботи, виконані відповідно до наданих 

завдань, здійснює виплату заробітної плати у відповідності до встановлених 

системами оплати праці норм, розцінок, ставок (окладів) з урахуванням 

коефіцієнтів, доплат і надбавок.  

Праця керівників стажування, призначених з числа працівників 

підприємства, організації, установи, може оплачуватися підприємством, 

організацією, установою за рахунок коштів, передбачених на підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування 

щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку 

вони отримують за основним місцем роботи [181].  

Таким, чином, якщо особа, котра бажає отримати кваліфікацію аудитора, 

проходить стажування і строк його сягає більше 6 місяців, то відповідно таке 

стажування можна кваліфікувати, як трудові відносини та розглядати його в 

контексті набуття практичних навичок відповідно до ст. 19 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Рекомендується із особою, 

що проходить стажування укласти строковий трудовий договір і передбачити у 

ньому регулювання окремих особливостей проходження стажування, а саме: 

- по – перше, оскільки стажування – це навчання з набуття практичних 

умінь, то воно може бути платним та безоплатним, оплачуватися як за рахунок 

юридичних осіб, так і за рахунок працівника. У пункті договору «Особливості 

сплати за стажування» слід вказати хто саме оплачуватиме кошти за проходження 

стажування; 
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- по – друге, у розділі «Права та обов’язки сторін» договору слід 

передбачити дострокове розірвання відносин, що витікають із стажування та дії 

менеджменту аудиторської фірми й особи, що проходить стажування. Так, 

доцільно передбачити відповідальність, у тому числі у разі розірвання договору, 

за розголошення конфіденційної інформації.  

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

не надає визначення щодо конфіденційності інформації. Водночас, відповідно до 

Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 

за розголошення лише комерційної таємниці передбачається адміністративна та 

карна відповідальність [183, 184]. Визначення дефініції «комерційна таємниця» 

надано в двох кодексах України – ст. 505 Цивільного кодексу України (надалі – 

ЦКУ) та ст. 36 Господарського кодексу України (надалі – ГКУ) [185, 186]. Це 

інформація, що становить для суб’єкта господарювання цінність, неправомірне 

розголошення якої може заподіяти йому матеріальної шкоди та шкоди діловій 

репутації. Тобто, конфіденційна інформація у рамках аудиторської діяльності 

може бути визнана комерційною таємницею.  

Відповідно до ч. 3 ст. 1643 Кодексу про адміністративні правопорушення 

(надалі – КпАП) розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 9 до 18 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян ( надалі – НМДГ) (від 153 грн. до 306 грн.). 

Суб'єктами такого правопорушення є не лише посадові особи підприємств і 

приватні підприємці, але й громадяни, які не є підприємцями та вчинили винні 

діяння на користь третіх осіб. Протоколи щодо таких правопорушень складають 

органи внутрішніх справ (ст. 255 КпАП), а справи, пов'язані з такими 

правопорушеннями, розглядають місцеві суди. 

За статтею 232 Кримінального кодексу України (надалі – ККУ) умисне 

розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця 

таємниця відома у зв'язку із професійною або службовою діяльністю, якщо воно 

здійснене з корисливих або інших особистих мотивів та завдало істотної шкоди 

суб'єктові господарської діяльності, карається штрафом від 1 тис. до 3 тис. НМДГ 

(від 17 000 грн. до 51 000. грн.) із позбавленням права обіймати певні посади або 
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займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Але застосування такого 

стягнення на практиці є вкрай складним [184]. Тому рекомендується 

впроваджувати застосування такого стягнення через органи ОСНАД або АПУ, 

відповідно внести зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність в Україні» щодо відповідальності сторін при проходженні 

стажування.  

При наявності конфлікту щодо розголошення конфіденційної інформації 

між працівниками аудиторської фірми керівник аудиторської фірми вживає 

заходів щодо усунення такої конфліктної ситуації: 

– при прийомі на стажування та отриманні аудиторського завдання 

працівника слід ознайомити з переліком конфіденційної інформації та заходами зі 

збереження такої інформації; 

– провести моніторинг виконання працівниками вимог зі збереження 

конфіденційної інформації не рідше одного разу на рік. 

Дострокове розірвання договору має накладати певну відповідальність на 

особу, що проходить стажування. Якщо за договором особа не сплачувала кошти 

за стажування, то відповідальність може полягати у компенсації витрат 

аудиторської фірми на організацію процесу стажування: утримання робочого 

місця, оплати праці керівника стажування. 

Виходячи з цього, аудиторським фірмам слід розробити Положення про 

проходження стажування осіб, які мають наміри складати у майбутньому 

кваліфікаційні екзамени й отримати сертифікат аудитора. Пропонується його 

викласти у форматі окремого внутрішньофірмового стандарту «Положення про 

стажування осіб в аудиторській фірмі». 

Метою стандарту є надання теоретичних і практичних навичок щодо 

організації і методики аудиту фінансової звітності, завдань з надання впевненості, 

що не є аудитом, завдань з виконання узгоджених процедур.  

Датою впровадження стандарту доречно вважати 01жовтня 2018 року – дату 

вступу в чинність Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». Термін дії – до моменту внесення змін у Закон, або появи 

необхідності коригувальних дій щодо діяльності аудиторської фірми.  
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Завдання цього внутрішньофірмового стандарту полягають: 

– по –перше, в ознайомленні осіб, що проходять стажування з організацією 

й методикою аудиторських перевірок, зокрема програмними продуктами, що 

застосовуються під час аудиту та надання супутніх аудиторських послуг; 

– по – друге, у залученні осіб, які проходять стажування, до роботи у 

проектах аудиторської фірми щодо обов’язкового аудиту, інших завдань з 

надання впевненості, що не є аудитом, надання супутніх аудиторських послуг. 

Вимоги до осіб - кандидатів, що бажають скласти іспит та стати аудиторами 

є наступними: 

– особи є студентами старших курсів закладів вищої освіти за напрямами 

підготовки: економіка, фінанси, облік та оподаткування, менеджмент, 

правознавство; 

– особи є працівниками аудиторських фірм з повною вищою освітою; 

– особи є працівниками економічних, бухгалтерських, фінансових, 

юридичних підрозділів суб’єктів господарювання.  

Пропонується програму стажування скласти з трьох розділів: 

Розділ 1 «Організація і методика обов’язкового аудиту фінансової 

звітності»; 

Розділ 2 «Організація і методика аудиту завдань з надання впевненості, що 

не є аудитом»;  

Розділ 3 «Організація і методика надання супутніх аудиту послуг: 

виконання завдання з узгоджених процедур та компіляція фінансової звітності». 

Запропоновані розділи є найбільш значущими з точки зору уваги аудиторів, їх 

опанування потребує певного терміну – не менше трьох років.  

Особа, яка прийнята до аудиторської фірми як стажер, розробляє 

індивідуальний план стажування на кожний рік, виходячи із прогнозного плану 

замовлень суб’єкта аудиторської діяльності. План затверджується керівником 

аудиторської фірми, виконання його обговорюється на семінарі аудиторської фірми 

після завершення відповідного року стажування (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 – Рекомендований план стажування осіб, які мають бажання 

скласти в майбутньому кваліфікаційні екзамени та отримати сертифікат аудитора 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Керівник АФ 

Підпис, П.І.Б, дата  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН  

стажування 

______________________________________________________ 
(П.І.Б. працівника, посада ) 

Термін проходження стажування: з «__» __20ХХ р. по «___»__20ХХ р. 
Мета стажування: отримати теоретичні і практичні навички щодо компіляції фінансової 
інформації та виконання завдання з узгоджених процедур  

Зміст завдання Очікувані результати виконання завдання 

Мета, предмет та критерії завдання з 
підготовки інформації для фінансової 
звітності. Визначення умов завдання 

Отримання теоретичних знань щодо критеріїв 
завдання з підготовки інформації для фінансової 
звітності 

Концептуальні основи складання та 
подання фінансових звітів. Методика 
трансформацій фінансових звітів 

Отримання теоретичних знань щодо основи 
складання та подання фінансових звітів та методики 
трансформацій фінансових звітів 

Приклад трансформації фінансової 
звітності. Трансформація необоротних 
активів 

Отримання практичних навичок з 
трансформації фінансової звітності, трансформації 
необоротних активів 

Трансформація інших оборотних 
активів та зобов’язань. Складання 
звіту про фінансовий стан 

Отримання практичних навичок з трансформації 
інших оборотних активів та зобов’язань. Складання 
звіту про фінансовий стан 

Трансформація статей доходів та 
витрат. Складання Звіту про сукупні 
прибутки(збитки). Розрахунок іншого 
сукупного доходу (прибутку) 

Отримання практичних навичок з трансформації 
статей доходів та витрат. Складання Звіту про сукупні 
прибутки(збитки). Розрахунку іншого сукупного 
доходу (прибутку) 

Складання форм фінансових звітів та 
приміток 

Отримання практичних навичок з складання форм 
фінансових звітів та приміток 

Розкриття додаткової фінансової 
інформації. Звітність із завдання з 
підготовки інформації 

Отримання практичних навичок з розкриття 
додаткової фінансової інформації, Звітності із 
завдання з підготовки інформації 

Консультування з питань обліку за 
МСБО, з питань складання фінансової 
звітності за МСФЗ  

Отримання практичних навичок роботи з клієнтами  

Участь у виконанні завдання з 
узгоджених процедур  

Отримання практичних навичок щодо організації і 
методики виконання завдання з узгоджених процедур  

Завдання індивідуального плану розглянуто на семінарі АФ «____»____ 20ХХ р. 
Підпис, П.І.Б. уповноваженої особи підрозділу аудиторської фірми, де проходило стажування 

Джерело: розроблено автором. 

 

Після обговорення виконання плану стажування на семінарі аудиторської 

фірми, особі, яка проходила стажування надається довідка, що засвідчується 

керівником аудиторської фірми (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 – Довідка про проходження стажування особами,  

які мають бажання скласти в майбутньому кваліфікаційні екзамени та отримати 

сертифікат аудитора 

Довідка 

 

Видана (П.І.Б. особи, що проходила стажування) в тому, що він (вона) пройшла стажування в 

ТОВ аудиторська фірма «ХХХ» в період з ХХ.ХХ.20ХХ року по ХХ.ХХ.20ХХ року. Отримала 

теоретичні знання та практичні навички щодо виконання завдання з узгоджених процедур у 

відповідності до МССП.  

П.І.Б. директора ТОВ АФ «ХХХ»  

 ХХ.ХХ.20ХХ р. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, зреалізується підтвердження факту проходження стажування 

особою, що виявила бажання скласти іспит та отримати професійний сертифікат 

аудитора. Процедури проведення стажування, що визначені у 

внутрішньофірмовому стандарті надають змогу усунути корупційні ризики та 

забезпечать якісну підготовку кадрів та якість аудиту.  

Під час проходження стажування першого року за тематикою розділу 1 

«Організація і методика обов’язкового аудиту фінансової звітності» Положення, 

особа, що проходить стажування у аудиторській фірмі, має отримати знання 

стосовно вимог щодо організації обов’язкового аудиту фінансової звітності.  

Оскільки стаття 8 та стаття 10 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» вимагають дотримання політики і процедур 

збереження незалежності аудитора, суб'єкт аудиторської діяльності для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити незалежність 

та об'єктивність аудиторів і ключового партнера при наданні аудиторських послуг 

через документування процесу оцінки загроз незалежності (табл. 3.4, табл. 3.5). 
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Таблиця 3.4 – Робочий документ аудиторської фірми «Оцінка загроз незалежності» 
Загроза Процедури оцінки  Оцінка ризику  

1. Загроза 
власного 
інтересу 

а) письмове повідомлення персоналом керівництва про стан загроз: 
перед початком робіт кожен з членів аудиторської групи з перевірки 
через складання листа – повідомлення має повідомити керівництво 
аудиторської фірми про наявність або відсутність загроз незалежності; 
б) огляд завдань, що виконує аудиторська фірма для замовника; 
в) за умови, що менеджмент суб’єкта зробив пропозицію будь – якому 
члену аудиторської групи стосовно можливої співпраці, така особа має 
сповістити про це керівництво аудиторської фірми; 
г) винагорода аудиторської фірми має відповідати вимогам ст. 26 
ЗУ № 2258-VIII); забороняються умовні гонорари (відсотки від суми 
встановлених помилок, активів, економії ресурсів); 
д) залучення зовнішніх аудиторів; 
е) огляд і оцінка взаємовідносин із замовником 

а)  за наявності листа – повідомлення загроза є усуненою; 
б) за наявності огляду завдань, проведеного внутрішнім або 
зовнішнім контролером загроза є усуненою або мінімізованою 
до прийнятного рівня; 
в) за наявності листа – повідомлення від особи, що отримала 
пропозицію співпраці від клієнта, загроза є усуненою або 
мінімізованою до прийнятного рівня;  
г) оцінка розміру винагороди на відповідність вимогам ст. 26 
ЗУ № 2258-VIII; 
д)зовнішні аудитори мають надати письмове підтвердження 
щодо дотримання вимог стосовно етики та застосування МСА і 
внутрішньофірмових стандартів; 
е) документування інформації про співпрацю із замовником  

2. Загроза 
власної 
оцінки  

а) ротація персоналу; 
б) кадровий облік  

а)задокументовано розподіл партнерів із завдання і 
співробітників робочої групи за видами робіт (діяльності); 
б)наявність політики та процедур прийому на роботу, 
підвищення кваліфікації  

3. Загроза 
захисту  

а) представлення інтересів замовника під час судових суперечок; 
б) професійний скептицизм;  
в) робочі документи 

а) наявність додаткового контролю під час аудиту фінансової 
звітності щодо питань, які були предметом судових суперечок; 
б)при наданні будь-якого виду послуг персоналу замовника 
забороняється ідентифікувати факти діяльності суб’єкта як 
безумовно достовірні; 
в) з метою зменшення загроз захисту запроваджується 
обов’язкова процедура попереднього ознайомлення усіх 
учасників перевірки з матеріалами робочих документів, 
аудиторського звіту та висновку 

4. Загроза 
особистих 
стосунків 

персонал аудиторської фірми зобов’язаний своєчасно проінформувати 
керівництво про наявність виявленої загрози у письмовому вигляді; 
заходи із забезпечення додаткового контролю шляхом залучення 
зовнішнього аудитора на підставі укладеної угоди 

за наявності листа – повідомлення загроза є усуненою 
 

5. Загроза 
тиску  

а) наявність або підозра такої загрози партнером по завданню та/або 
керівником аудиторської фірми 

Управлінський персонал аудиторської фірми у будь-який 
спосіб має сповістити управлінський персонал суб’єкта про 
загрозу тиску та задокументувати інформацію 

Джерело: складено на підставі ст. 8,10 [16]. 
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Таблиця 3.5 – Робочий документ аудиторської фірми «Оцінка загроз незалежності з урахуванням уточненої 

класифікації загроз недотримання етичних принципів аудиту» 

Загроза Процедури оцінки  Оцінка ризику  

1. Загроза 

розкриття 

конфіденційної 

інформації 

ідентифікація конфіденційної інформації  за наявності письмового зобов`язання персоналу та 

залучених співвиконавців за договорами ЦПХ щодо 

нерозкриття конфіденційної інформації, загроза вважається 

усуненою  

2. Загроза 

компетентності 

тестування при прийнятті на роботу, або залученні за 

договором ЦПХ до співпраці аудитора чи іншої особи без 

сертифікату аудитора (наявність відповідної освіти, 

практичних навичок, досвіду) 

за наявності проведення процедур тестування при 

прийнятті на роботу, загроза вважається усуненою  

3. Загроза 

демпінгу  

оцінка обґрунтованості формування ціни на аудит та інші 

аудиторські і неаудиторські послуги, що надаються замовнику  

впровадити розрахунок вартості ціни за один  

людино – день аудиту 

 

4. Загроза 

ігнорування 

(технічні 

процедури) 

вимог МСА 

ЗУ № 2258-VIII 

оцінка дотримання методик перевірки фінансової звітності, її 

компонентів, окремих статей, складних нетипових операцій  

за наявності звіту внутрішнього контролера щодо оцінки 

системи контролю якості зменшуються ризик до 

прийнятного рівня 

Джерело: розроблено автором. 
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В рамках процедури повідомлення персоналом керівництва аудиторської 

фірми про наявність загроз професійній незалежності, необхідно скласти лист-

інформування управлінського персоналу аудиторської фірми про наявність 

(відсутність) загроз щодо конкретної аудиторської перевірки.  

До початку  роботи у новому календарному році доречним вважається 

підтвердження персоналом аудиторської фірми незалежності стосовно 

замовників. Після отримання інформації щодо оцінки дотримання етичних вимог 

персоналом аудиторської фірми, особа, що проходить стажування, має 

ознайомитися із:  

– впровадженням системи внутрішнього контролю, процедур реєстрації та 

обліку фактів, інформацією, яка підлягає фіксації та розкриттю відповідно до 

ЗУ № 2258-VIII, механізмом внутрішнього контролю, застосуванням методики 

оцінки ризиків, заходів для захисту систем обробки інформації 

(Внутрішньофірмовий стандарт «Контроль якості аудиторських послуг»); 

– способами інформування уповноваженої особи САД про факти порушень 

вимог Закону № 2258-VIII працівниками, залученими до перевірки (табл. 3.6); 

Таблиця 3.6 –Документування фактів порушення вимог Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

Факт порушення 

вимог Закону ( їх 

сутність) 

Посилання на 

статтю 

Закону 

Заходи щодо зниження 

ризиків, що спричинені 

порушеннями вимог Закону 

Пояснення винних осіб та 

заходи з усунення 

порушень 

Винагорода за 

аудит є більшою, 

ніж передбачено 

законодавством  

Ст. 26  Моніторинг виручки від 

реалізації аудиторських 

послуг  

Відмова від надання 

аудиторських послуг та 

застосування додаткового 

контролю якості  

………………. ……………… …………………………. ………….. 

Особа, відповідальна за контроль якості аудиторських послуг в АФ  

Джерело: розроблено автором. 

 

– вимогами до рівня кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який 

залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В 

аудиторській фірмі за основним місцем роботи має працювати не менше трьох 

аудиторів. При наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім тих, що відповідають 
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критеріям малого підприємства), за основним місцем роботи має працювати не 

менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих 

працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких 

щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 

Закону № 2258-VIII або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких 

свідчить про високий рівень відповідних знань, затверджується Радою нагляду; 

– вимогами щодо забезпеченості необхідними ресурсами. У разі залучення 

до надання послуг аудиторів та інших працівників, які не є працівниками за 

основним місцем роботи суб'єкта аудиторської діяльності, такий суб'єкт 

зобов'язаний вжити заходів для недопущення зниження якості внутрішнього 

контролю. Участь працівників суб'єкта аудиторської діяльності, які працюють не 

за основним місцем роботи, у виконанні завдання з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності не впливає на обсяг відповідальності суб'єкта аудиторської 

діяльності, яка на нього покладається відповідно до законодавства та договору, 

укладеного з юридичною особою, якій надаються відповідні послуги. Робочим 

документом щодо забезпеченості ресурсами є таблиця 3.7. ; 

Таблиця 3.7 – Визначення необхідних для аудиторського завдання ресурсів 

(фрагмент )  

Назва підприємства: Фінансова установ «ХХХ ХХХ» 

Період перевірки: 2018 рік 

Дата перевірки: з 1 лютого 2018 р. по 30 березня 2018 р. 

Об’єкт перевірки: фінансова звітність, що складена у відповідності до МСФЗ 

Об’єкти аудиту 

Дата та 

кількість 

задіяних осіб 

у перевірці  

1 2 

Основні відомості про установу  05.02.2018р., 

1 аудитор  

Правові основи діяльності установи: 

- правовий аналіз установчих документів; 

-наявність державних дозволів на проведення окремих видів діяльності 

05.02.2018р., 

1 аудитор 

Оцінка діючої системи обліку та внутрішнього контролю: організація 

бухгалтерського обліку у відповідності до діючих вимог; дотримання 

прийнятної методики відображення окремих господарських операцій  

05.02.2018р., 

3 аудитори – 

члени групи  
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Продовження табл. 3.7 
1 2 

(МСБО); оцінка діючої системи внутрішнього контролю (внутрішнього 

аудиту); достовірність оформлених результатів інвентаризацій 

із завдання 

Перевірка обліку основних засобів: правильність оцінки та постановка на 

облік; аналіз вибуття основних засобів; правильність відображення 

капітального ремонту; правильність нарахування зносу; достовірність 

оцінки на дату балансу (за МСБО 36 «Зменшення корисності активів»); 

проведення вибіркової інвентаризації 

06.02.2018р., 

07.02.2018 р.,  

2 аудитори, 2 

асистенти 

аудитора  

………………………………………………………………………………….. ……………… 

Фінансова звітність: 

- відповідність показників фінансової звітності результатам синтетичного 

та аналітичного обліку; 

- правильність заповненням форм фінансової звітності; 

- своєчасність звітування; 

- правильність формування зведеної бухгалтерської звітності 

15.03.2018р.-

20.03.2018 р.,  

3 аудитори, 2 

асистенти  

Рекомендації з усунення недоліків, що виявлені у процесі перевірки 22.03.2018р.- 

24.03.2018р.,  

3 аудитори, 2 

асистенти  

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів, складених за МСФЗ 25.03.2018 -

30.03.2018р.,  

3 аудитори, 2 

асистенти  

Ресурси, необхідні для виконання аудиторського завдання: 

Аудиторські - кількість, людино-днів – 132 людино - дні; 

Асистентські (в тому числі особи, що проходять стажування) – кількість, 

людино-днів)– 88 людино –днів; 

Допоміжний персонал – кількість людино-днів (за необхідності) 

Усього 220 людино – днів  

 

Директор аудиторської фірми (або партнер із завдання)  

Погоджено від імені замовника аудиту  

Джерело: розроблено автором. 

 

– запровадженням внутрішньої політики та процедур виконання завдань з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності, що також мають передбачати 

обов'язковість інструктажу, нагляду та перевірки роботи аудиторів та інших 

працівників, вимог до створення й обсягу робочих документів аудитора; 

– запровадженням внутрішньої системи контролю якості аудиторських 

послуг. Відповідальність за організацію і ефективне функціонування внутрішньої 

системи контролю якості несе керівник суб'єкта аудиторської діяльності. 

Керівником може бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, 

яка є працівником САД за основним місцем роботи;  
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– використанням вищезазначених внутрішніх процедур, систем, механізмів 

та ресурсів для забезпечення системного та регулярного надання послуг з 

обов'язкового аудиту; 

– запровадженням механізмів реєстрації та розв'язання нестандартних 

ситуацій, що мають або можуть мати суттєві наслідки для неупередженості 

діяльності аудиторів та ключових партнерів, пов'язаної із наданням послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності (табл. 3.8.);  

Таблиця 3.8 – Журнал обліку постійного навчання персоналу та розв'язання 

нестандартних ситуацій в Аудиторській фірмі «ХХХ» (фрагмент ) 

№ 

з/

п  

Дата  Питання щодо розгляду на 

постійно діючому семінарі  

Пояснення щодо розв'язання 

нестандартних ситуацій під 

час аудиту та виявлені 

помилки  

Підпис 

особи, що 

приймала 

участь у 

семінарі  

1  05.05.2018р 1.Облік та складання звітності за 

МСФЗ. 

2.Облік курсових різниць за 

немонетарними активами; 

відображення курсових різниць 

у фінансовій звітності та оцінка 

такого відображення аудитором  

Приклади обліку та 

відображення курсових 

різниць у фінансовій 

звітності. Нормативні 

документи. 

П.І.Б.  

 ……… ……………… ................................................. ……… 

Джерело: розроблено автором. 

 

– застосовуванням політики оплати праці персоналу, залученого до 

виконання завдань з обов'язкового аудиту, що передбачає мотивацію для 

забезпечення якості робіт. При цьому винагорода, отримана суб'єктом 

аудиторської діяльності від юридичної особи за послуги, не пов'язані з 

обов'язковим аудитом фінансової звітності, не може будь-яким способом 

враховуватися при визначенні обсягу оплати праці аудиторам та іншим 

працівникам, залученим до виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності цієї юридичної особи; 

– постійним моніторингом, оцінюванням відповідності та ефективності 

внутрішньої політики і процедур, системи внутрішнього контролю, у тому числі 

щорічною оцінкою внутрішньої системи контролю якості та вживанням 

відповідних заходів для усунення недоліків. Суб'єкт аудиторської діяльності може 
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залучати для незалежного оцінювання внутрішньої системи контролю якості 

професійні організації аудиторів. Суб'єкт аудиторської діяльності повинен 

зберігати інформацію про результати оцінки ефективності системи внутрішнього 

контролю та вжиті заходи з усунення виявлених недоліків (за умови їх 

ідентифікації) протягом семи років; 

– призначенням ключового партнера з аудиту та вимогами до його 

кандидатури. Під час виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності аудиторська фірма має призначити щонайменше одного ключового 

партнера з аудиту, ураховуючи критерії  забезпечення якості аудиту, незалежності 

та компетентності (табл. 3.9). Ключовий партнер з аудиту безпосередньо приймає 

участь у перевірці.  

Таблиця 3.9 – Наказ про створення робочої групи та призначення  

ключового партнера  

НАКАЗ №  

про створення аудиторської групи 

м. Київ         ___.___.20ХХр. 

У зв`язку з проведенням аудиту річної фінансової звітності ТОВ «ХХХ» за період з 01 січня 

20ХХ року по 31 грудня 20ХХ року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити аудиторську групу для виконання завдання у складі: 

-  П.І.Б. керівник групи (ключовий партнер)  

- П.І.Б. аудитор  

- П.І.Б. асистент 

- П.І.Б. внтурішній контролер якості  

2. Провести аудит у період з _______20ХХ року по ______ 20ХХ року. 

3. Членам групи із завдання підтвердити незалежність у відповідності до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та професійних стандартів, 

пройти інструктаж щодо організації і методики перевірки фінансової звітності. 

Директор аудиторської фірми  

Джерело: розроблено автором. 

 

Вимоги щодо наявності часу та ресурсів для виконання аудиторського 

завдання розповсюджуються й на аудиторів, які провадять аудиторську діяльність 

як фізичні особи – підприємці; 

– записами щодо обліку виявлених невідповідностей вимогам Закону № 

2258-VIII у практиці аудиторської фірми, розкриттям інформації про їх наслідки 



198 

та впровадженням заходів щодо їх усунення або удосконалення системи 

внутрішнього контролю. Суб'єкт аудиторської діяльності повинен щорічно 

складати звіт, що містить огляд таких заходів, для внутрішнього використання 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 – Формат звіту щодо виявлених невідповідностей Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та заходів 

щодо удосконалення системи внутрішнього контролю 

Аудиторське завдання (№, 

дата, замовник предмет, 

об’єкт угоди)  

Виявлені порушення 

вимог Закону № 

2258-VIII  

Вжиті заходи з удосконалення 

системи контролю якості щодо 

виявлених порушень  

   

П.І.Б. особи, що склала звіт, її підпис, дата 

Джерело: розроблено автором на підставі ЗУ №2258-VIII. 

 

У разі якщо суб'єкт аудиторської діяльності звертається за консультацією до 

зовнішніх експертів, він повинен задокументувати звернення та отримані 

рекомендації;  

– форматом особової справи замовника. САД повинен формувати особові 

справи за кожною юридичною особою, фінансова звітність якої перевіряється 

(табл. 3.11); 

Таблиця 3.11 – Формат особової справи замовника аудиту 

Рік  Найменування та 

місцезнаходження 

юридичної особи -

замовника аудиту  

Для аудиторської фірми 

- прізвище, ім'я, по 

батькові призначеного 

ключового партнера з 

аудиту 

Розмір винагороди, отриманої 

за послуги з обов'язкового 

аудиту, та винагороди, 

отриманої за інші послуги, у 

кожному фінансовому році 

2018    

    

П.І.Б. ключового партнера, підпис, дата  

 Джерело: авторська розробка. 

 

– документуванням процесу аудиту фінансової звітності. САД зобов'язаний 

забезпечити складання аудитором, ключовим партнером з аудиту, який виконує 

завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, робочих документів 

аудитора для кожного завдання, у яких обов'язково документувати дані з оцінки 

незалежності у обсязі, застосованих процедур, суджень, підстав для висновків 
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тощо, а також зберігати будь-яку іншу важливу інформацію та документи на 

підтвердження аудиторського звіту, а також для моніторингу дотримання вимог 

цього Закону та інших правових вимог. 

Робочі документи аудитора мають бути остаточно сформовані і передані на 

зберігання не пізніше, ніж через 60 днів з дня підписання аудиторського звіту. 

Рекомендований перелік робочих документів представлено в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12. – Перелік робочих документів, що слід використовувати при 

перевірці фінансової звітності суб’єкта господарювання 

№ з/п Назва документу 

1 Лист-зобов’язання 

2 Лист про обмеження думки аудитора щодо інвентаризації 

3 Оцінка прийнятності договору 

4 Знання про бізнес клієнта 

5 Вимоги до розкриття фінансової інформації 

6 Попереднє планування суттєвості 

7 Оцінка аудиторського ризику 

8 Матриця організації контролю 

9 Контроль на завершальному етапі перевірки 

10 Тест на шахрайство 

11 Контроль якості виконання завдання 

12 Анкета вивчення облікової політики 

13 Тести внутрішнього контролю 

14 Оцінка різниць виявлених аудитором 

15 Анкета аудиту статутного капіталу 

16 Лист управлінського персоналу про передачу усіх документів для виконання 

договору 

17 Тест оцінки безперервності 

18 Запит щодо безперервності діяльності підприємства 

19 Розрахунок вартості чистих активів підприємства 

20 Запит щодо пов’язаних сторін 

21 Тест щодо пов’язаних сторін 

22 Тест «Облікові оцінки» 

23 Тест «Аналітичні процедури» - розрахунок коефіцієнтів 

24 Запит щодо отримання зовнішніх підтверджень від контрагентів 

25 Аналітичні процедури. Первісні (вхідні) залишки 

26 Пробний баланс і пробний звіт про фінансові результати 

27 Запит щодо подій після дати балансу 

28 Вибірка за балансовими рахунками 

29 Зведена таблиця відхилень за результатами тестування фінансової звітності 

30 Лист попередньому аудитору 

31 Тест «Безперервність» 

Джерело: узагальнено автором на підставі МСА [17]. 
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Запропонований перелік робочих документів не є вичерпним і потребує 

подальшого розширення у залежності від умов аудиторських завдань.  

Обсяг робочих документів аудитора, перевіряється ключовим партнером і 

повинен максимально характеризувати виконану групою із завдання роботу. 

Ключовий партнер з аудиту групи може використовувати у своїй роботі та 

включити до робочих документів аудитора документи від суб'єктів аудиторської 

діяльності, які були задіяні у завданні, у тому числі з інших країн, за умови 

дотримання принципу конфіденційності інформації. У разі якщо ключовий 

партнер з аудиту групи не може документально підтвердити результати аудиту 

фінансової звітності дочірнього та/або асоційованого підприємства, які мають 

суттєвий вплив на консолідовану фінансову звітність групи, проведеного іншим 

суб'єктом аудиторської діяльності, то він повинен вжити належних заходів та 

поінформувати про це Інспекцію із забезпечення якості (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 – Лист аудиторської фірми до Інспекції із забезпечення якості 

(питання для висвітлення) 

Аудиторське 

завдання (№, 

дата, замовник 

предмет, об’єкт 

угоди)  

Причини неможливості 

підтвердити результати аудиту 

фінансової звітності дочірнього 

та/або асоційованого 

підприємства, які мають 

суттєвий вплив на фінансову 

звітність групи, проведеного 

іншим суб'єктом аудиторської 

діяльності 

Вжиті аудиторською фірмою заходи 

(проведення додаткової роботи 

понад обсяги завдання з обов'язкового 

аудиту консолідованої фінансової 

звітності групи; залучення суб'єктів 

аудиторської діяльності для 

повторного аудиту фінансової 

звітності дочірнього та/або 

асоційованого підприємства). 

   

Джерело: розроблено автором. 

 

Такі заходи повинні включати залежно від ситуації проведення додаткової 

роботи понад обсяги завдання з обов'язкового аудиту консолідованої фінансової 

звітності групи або шляхом залучення суб'єктів аудиторської діяльності для 

повторного аудиту фінансової звітності дочірнього та/або асоційованого 

підприємства. 

Ключовий партнер на запит АПУ та ОСНАД має надати їм доступ до 

робочих документів аудитора, у тому числі до документів, що підтверджують 
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результати аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств юридичної особи 

або іншої роботи, виконаної суб'єктами аудиторської діяльності мережі 

аудиторських фірм, у тому числі з інших країн, крім випадків, коли надання 

робочих документів або інших документів суперечить законодавству; 

– порядком розгляду скарг. Суб’єкт аудиторської діяльності має вести облік 

усіх поданих письмово скарг щодо надання послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності. Запропоновано організовувати реєстрацію обліку скарг у 

журналі обліку скарг (табл. 3.14); 

Таблиця 3.14 – Журнал обліку скарг аудиторської фірми 

№ 

з/п  

Дата   Сутність скарги  Вжиті заходи  Підпис особи, що 

розглядала скаргу  

1  хх.хх.хх Недотримання вимог МСА 

(скарга замовника) 

Проведено додатковий 

контроль якості аудиту  

П.І.Б. 

2     

Джерело: розроблено автором. 

 

– процедурами щодо оцінки безперервності діяльності замовника. Завдання 

з обов'язкового аудиту фінансової звітності не повинно включати надання 

впевненості щодо майбутньої дієздатності юридичної особи, фінансова звітність 

якої перевіряється, а також ефективності або результативності діяльності її 

органів управління або посадових осіб із провадження господарської діяльності 

на сьогодні або у майбутньому. 

Стажування за розділом 1 «Організація і методика обов’язкового аудиту 

фінансової звітності» розраховане на один рік, після чого особа, що проходить 

стажування, має право після відповідного обговорення у аудиторській фірмі 

результатів її роботи, перейти до опанування завдань розділу 2 «Організація і 

методика аудиту завдань з надання впевненості, що не є аудитом».  

Сферами  уваги осіб, що проходять стажування за програмою другого року, 

є наступі:  

По – перше, особа, що проходить стажування має усвідомити, МСА 3000 

«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 

фінансової інформації» також потребує дотримання норм Кодексу професійної 
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етики, визначення рівня впевненості та мети завдання, застосування процедур 

контролю якості аудиторських послуг. Тому, аудитору необхідно планувати та 

виконувати завдання з професійним скептицизмом, отримати розуміння предмету 

перевірки та обставин завдання для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого 

викривлення інформації про предмет перевірки. Ступінь розуміння предмету 

перевірки є результатом професійного судження аудитора. Слід також визначити 

характеристики предмета перевірки, які особливо доречні для потенційних 

користувачів, які зазначаються у звіті аудитора з надання впевненості. 

Аудитор розглядає суттєвість та ризики завдання з надання впевненості, 

орієнтуючись на власний досвід та засоби контролю. Слід зменшити ризики 

завдання до прийнятно низького рівня, ураховуючи обставини завдання. 

По – друге, якщо для збирання та оцінювання доказів використовується 

робота експерта, аудитор та експерт у сукупності повинні мати відповідні 

навички та знання щодо предмету перевірки та критеріїв його оцінки. Це в 

наступному дає можливість аудитору визначитися з достатністю доказів. 

Аудитор повинен мати знання щодо: 

– визначення цілей дорученої експерту роботи; 

– розгляду обґрунтованості припущень, методів, вхідних та вихідних даних, 

які використовує експерт; 

– розгляду обґрунтованості даних щодо обставин завдання та звіту.  

Аудитор повинен отримати достатні та прийнятні докази відповідності 

роботи експерта цілям завдання. Для цього він оцінює: 

– професійну компетентність, досвід та об’єктивність експерта; 

– обґрунтованість доказової та методичної бази, які використав експерт; 

– обґрунтованість даних щодо обставин завдання та висновку, формує 

відповідний робочий документ «Залучення аудитором до роботи експерта» 

(табл. 3.15). 

По – третє, аудитор повинен отримати достатні та відповідні докази, на яких 

ґрунтуватиметься звіт. Аудитору слід отримати відповідні пояснення замовника 
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та третіх сторін (за необхідності), розглянути вплив подій на інформацію про 

предмет перевірки до дати надання звіту. 

 

Таблиця 3.15 – «Залучення аудитором до роботи експерта» 

Питання до розгляду Так/Ні Вплив розгляду питання на 

думку аудитора ( фінансову 

звітність) 

Примітки 

1.Чи необхідно залучати 

до виконання 

аудиторського завдання 

експерта  

Так Залучається експерт щодо 

спірного питання 

оподаткування контрольованих 

операцій за ст. 39 ПКУ  

                

                  х 

2.Професійна 

компетентність  

Так х Отримано документи 

3.Наявність 

ліцензії/сертифікату  

Ні х Сертифікація не 

вимагається на 

законодавчому рівні 

4.Досвід / репутація Так х                    х 

5. Рівень довіри до 

експерта  

Так Високий рівень довіри до звіту 

експерта  

                   х 

Аудитор П.І.Б., підпис, «___»________ 20____р.  

Джерело: розроблено автором. 

 

Аудитор має документувати усі важливі для забезпечення доказів питання, 

що підтверджують звіт. 

По – четверте, при формуванні звіту слід звернути увагу на наступне: 

– аудитором приймається рішення про достатність отриманих доказів що 

підтверджують висновки у звіті; 

– звіт аудитора повинен формуватися виключно у письмовій формі. 

Стандарти не вимагають типової форми звіту, тому для полегшення 

сприйняття інформації користувачем рекомендується наступна його структура: 

– заголовок (чітко визначає, що це звіт з надання впевненості); 

– одержувач (сторона або сторони, яким направляється звіт. Бажано 

направляти звіт всім потенційним користувачам); 

– ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки або сам предмет 

перевірки: дата або період, до якого відноситься оцінка чи вимір предмету 

перевірки; об’єкт, до якого відноситься предмет перевірки; характеристики 

предмету перевірки (наскільки інформація про предмет перевірки більш якісна 
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ніж кількісна, об’єктивна ніж суб’єктивна, історична ніж прогнозна; зміни у 

обставинах завдання або у предметі перевірки, що впливають на порівнювальну 

інформацію, інші суттєві питання); 

– перелік критеріїв, за допомогою яких оцінювався або вимірювався 

предмет перевірки (якщо доречно, то подати опис про джерела критеріїв, тип 

критеріїв, застосовані методи оцінки, тлумачення стосовно застосування критеріїв 

до обставин завдання, зміни методів оцінки); 

– властиві обмеження оцінки або вимірювання (якщо це доречно); 

– якщо значення критеріїв доступні обмеженому колу користувачів - 

зазначення обмеженості користувачів звіту; 

– відповідальність сторін – замовника та аудитора; 

– стислий опис виконаної роботи; 

– безпосередньо висновок; 

– дата звіту; 

– назва аудиторської фірми та адреса її розташування. 

Якщо існують обмеження обсягу роботи або відповідальна сторона 

пропонує обмеження, які не дають можливості отримати необхідні докази - 

висловлюється висновок із застереженням або відмова від висловлювання думки. 

У разі, коли інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, твердження 

відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіх суттєвих 

аспектах – висловлюється висновок із застереженням або негативний висновок. 

Якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідні або 

предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості, також 

висловлюється думка із застереженням, або негативна думка.  

Коли невідповідні критерії ймовірно приведуть в оману потенційних 

користувачів, висловлюється думка із застереженням або відмова від 

висловлювання думки. 

За умови, що вплив питань є не настільки суттєвим, що вимагає негативного 

висновку або відмови від висновку, висловлюється думка із застереженням.  
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Аудитору при наданні звіту слід розглянути іншу відповідальність за 

повідомлення доречних питань, які становлять інтерес для управління та 

виникають у результаті виконання завдання, вищому управлінському персоналу. 

Актуальні питання, важливі для управління, охоплюють лише питання, які 

привернули увагу аудитора під час виконання завдання.  

По – п`яте, перевірка прогнозної інформації базується на припущеннях про 

події, які можуть відбутися у майбутньому та про можливі дії суб’єкта 

господарювання. Аудитор досліджує інформацію щодо прогнозу - дій персоналу 

на певну дату, які він планує здійснити на основі припущень щодо майбутніх 

подій («найкращі оцінки») та перспективних оцінок - інформації, складеної на 

основі гіпотетичних припущень про майбутні події («що трапиться, якщо ... »). 

Прогнозна інформація може бути підготовлена як: 

– інструмент управління (оцінка майбутніх капіталовкладень); 

– проспект для потенційних інвесторів; 

– річний звіт для акціонерів, органів регулювання, інших зацікавлених осіб; 

– документ для кредиторів (прогноз руху грошових коштів). 

Прогнозна інформація стосується подій або дій, що дотепер не відбувалися і 

можуть не відбутися. Тому, аудитор не спроможний висловити думку з приводу 

того, чи буде досягнуто результатів, за наданою прогнозною інформацією.  

Предметом уваги аудитора при прийнятті завдання є наступні питання: 

– чи використовується інформація за призначенням; 

– чи призначена інформація для загального або обмеженого поширення; 

– припущення гіпотетичні, чи це найкращі оцінки; 

– які елементи слід включати в інформацію; 

– який період охоплює інформація. 

Аудитор не приймає завдання, якщо припущення є нереальними або якщо 

він вважає, що інформація не буде відповідати своєму призначенню. Аудитор 

повинен отримати достатній рівень знань про бізнес клієнта та розглянути ступінь 

достовірності фінансової інформації, що була підставою для прогнозів. 
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Аудитору слід врахувати: ймовірність суттєвих викривлень, знання, 

отримані при виконанні попередніх завдань, компетентність управлінського 

персоналу стосовно підготовки прогнозної інформації, ступінь впливу суджень 

управлінського персоналу на прогнозну інформацію та відповідність і 

достовірність даних. 

Аудитору слід отримати письмові пояснення управлінського персоналу 

щодо передбачуваності використання інформації та прийняття ним 

відповідальності за прогнози. 

Формат звіту аудитора про прогнозну фінансову інформацію містить:  

– заголовок; 

– інформацію про адресата; 

– опис прогнозної інформації; 

– посилання на МСА, що застосовувалися; 

– твердження про відповідальність управлінського персоналу за 

інформацію; 

– посилання на мету перевірки (або обмеження поширення інформації); 

– твердження про негативну впевненість щодо припущень обґрунтованої 

підстави для інформації; 

– думку про те, чи подано інформацію у відповідності до концептуальної 

основою фінансової звітності та чи належним чином інформація підготовлена на 

основі припущень; 

– застереження щодо можливості досягнення мети або результатів, 

зазначених у прогнозній інформації; 

– дату звіту (дата завершення процедур); 

– адресу аудитора; 

– підпис. 

Протягом року, особа, яка проходить стажування, приймає участь у 

виконанні завдань з надання впевненості, що не є аудитом. Наприкінці року готує 

звіт для обговорення своєї роботи на семінарі аудиторської фірми. 
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Після схвалення роботи та отримання довідки про стажування, претендент 

на отримання сертифіката аудитора переходить до опанування знань за розділом 3 

«Організація і методика надання супутніх аудиту послуг: виконання завдання з 

узгоджених процедур та компіляція фінансової звітності» Положення про 

стажування. Цей розділ містить інформацію про методику надання супутніх 

послуг замовникам та розрахований на вивчення протягом року.  

По – перше, необхідно визначити мету завдання. Метою завдання з 

погоджених процедур є виконання тих аудиторських процедур, які були 

погоджені аудитором, суб'єктом господарювання та будь-якими відповідними 

третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати. Оскільки 

аудитор лише надає звіт про фактичні результати погоджених процедур, 

упевненість не висловлюється. Замість цього користувачі звіту самі оцінюють 

процедури та результати, наведені аудитором у звіті, і на підставі роботи аудитора 

формують свої власні висновки. Звіт надається лише тим сторонам, які дали свою 

згоду на проведення таких процедур, оскільки інші сторони, що не знають причин 

проведення цих процедур, можуть неправильно тлумачити їх результати. 

Завдання з виконання погоджених процедур можуть включати виконання 

визначених процедур стосовно окремих статей фінансової інформації, операцій з 

пов’язаними сторонами, обсягів продажу та прибутку підрозділів підприємств, 

фінансового звіту або навіть повного пакету фінансової звітності.  

По – друге, аудитор, виконуючи завдання, повинен дотримуватися вимог 

Кодексу професійної етики та стандартів аудиту, впевнитися у тому, що замовник 

або сторони, яким буде надано звіт, чітко розуміють умови завдання та погоджені 

процедури. Безумовно узгоджується із замовником наступне: 

– мета завдання; 

– фінансова інформація, стосовно якої здійснюються процедури; 

– характер, термін та обсяг конкретних процедур; 

– передбачувана форма звіту про фактичні результати; 

– твердження про те, що процедури не будуть ні оглядом, ні аудитом, тобто 

впевненість не надається, а надається конкретна перевірена інформація; 
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– обмеження щодо розповсюдження звіту. Прикладом узгодження умов 

завдання є лист – зобов’язання стосовно завдання з узгоджених процедур 

(табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 – Лист-зобов’язання стосовно завдання з погоджених 

процедур (приклад) 

Лист-зобов’язання стосовно завдання з погоджених процедур 

 

Директору або відповідальному представнику вищого управлінського персоналу:  

 

Ви запропонували нам провести погоджені процедури стосовно практики податкового 

обліку з податку на прибуток, податку на додану вартість за період з ____хххх___р. по 

___хххх___р. Цим листом ми із задоволенням підтверджуємо прийняття цього завдання з 

аудиту й наше розуміння його. Наш аудит проводитиметься не з метою висловлення думки 

щодо фінансової звітності, а з метою надання звіту про фактичні результати, отримані в 

процесі роботи.  

Ми проведемо аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Ці стандарти 

вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту. 

Ми погодилися виконати наведені процедури й надати Вам звіт про фактичні результати 

роботи, отримані в процесі нашої роботи. При виконанні завдання з погоджених процедур 

стосовно практики податкового обліку податку на прибуток, податку на додану вартість за 

період з ___хххх____р. по ___хххх____р. будуть застосовуватись наступні процедури: 

перерахунок, порівняння, перевірка, аналіз, отримання підтверджень. 

Оскільки, вказані вище процедури не є аудиторською перевіркою, аудитор не висловлює 

впевненості стосовно розрахунків з бюджетом з податку на прибуток, податку на додану 

вартість за період з ___хххх___р. по ____хххх___р. 

Метою процедур, які ми виконуємо, є виняткове надання Вам допомоги з практики 

ведення податкового обліку податку на прибуток і податку на додану вартість. Наш звіт 

призначений лише для Вас і не повинен використовуватись у жодних інших цілях. 

Процедури, які ми виконаємо, не будуть аудитом чи оглядом, проведеними відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту або Міжнародних стандартів завдань з огляду, а отже ми 

не будемо висловлювати впевненості. 

Ми сподіваємось на повноцінну співпрацю з Вашими працівниками й на те, що нам будуть 

надані усі записи, документація та інша інформація, яка буде необхідною у зв'язку з 

виконанням завдань. 

Наш гонорар виплачується на основі розрахунків, які виставлятимуться відповідно до 

виконаних робіт. Його розраховано на основі часу, витраченого фахівцями на виконання 

завдання, з урахуванням поточних витрат. Узгоджена оплата варіюється у залежності від 

ступеня відповідальності фахівців, їхнього досвіду та кваліфікації. 

Просимо Вас підписати й повернути доданий примірник цього листа як свідчення того, що 

він відповідає Вашому розумінню умов завдання, включаючи конкретні узгоджені нами 

процедури, які будуть виконані.  

Директор АФ П.І.Б., підпис, дата  

Погодження від імені замовника  

Уповноважена особа замовника, П.І.Б., підпис, дата  

Джерело: розроблено автором. 



209 

Лист-зобов'язання (або лист – угода) підтверджує прийняття аудитором 

завдання і допомагає уникнути неправильного розуміння таких питань, як мета й 

обсяг роботи, відповідальність аудитора і форма висновків, що будуть надані. До 

листа-зобов'язання (листа – угоди) необхідно внести такі питання: перелік 

процедур, що будуть виконані за погодженням сторін; твердження про те, що 

розповсюдження висновку щодо фактичних даних має бути обмежене сторонами, 

якими було погоджено виконання процедур. 

Крім того, аудитор може розглянути доданий до листа - зобов'язання проект 

звіту про фактичні результати, що буде наданий замовнику. 

По – третє, аудитор повинен скласти план перевірки та задокументувати 

усі важливі для формування висновку питання та докази. Аудитор може 

застосовувати наступні процедури: запити та аналіз; перерахунки; порівняння 

та перевірки точності записів; спостереження; перевірку; одержання 

підтверджень. Структура звіту про результати виконання погоджених 

процедур, представлена на рис. 3.3. 

По – четверте, необхідно врахувати особливості виконання узгоджених 

процедур для державних підприємств. У державному секторі розповсюдження 

звіту завдання може не обмежуватися тільки тими сторонами, що погодили 

процедури, які слід виконати; звіт можуть також надавати іншим юридичним 

або фізичним особам (наприклад, при урядовому розслідуванні діяльності 

конкретного суб'єкта господарювання державного сектору або урядового 

департаменту).  

Завдання в державному секторі різноманітні, а тому слід бути вкрай 

обережним, розмежовуючи завдання, які справді є «завданнями з погоджених 

процедур», і завдання, що розглядаються як аудиторська перевірка фінансової 

інформації, наприклад, висновки щодо результатів діяльності.  

При виконанні завдання з погоджених процедур аудитор не надає 

аудиторського висновку і не висловлює впевненість щодо фінансових звітів, а 

надає аудиторський звіт, користувачем якого є лише замовник або інша особа за 

погодженням замовника.  
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Рис. 3.3. Структура Звіту про результати виконання погоджених процедур  

Джерело: розроблено автором. 

По – п`яте, при виконанні завдання з підготовки фінансової інформації, 

необхідно визначити мету - використовуючи бухгалтерський, а не аудиторській 

досвід надати обмежену допомогу замовникові зі збору, класифікації та 

узагальнення фінансової інформації. 

По – шосте, виконуючи завдання бухгалтер повинен дотримуватися 

професійної етики та погодити умови завдання із замовником. Якщо ім'я 

Звіт про результати виконання погоджених процедур 

Назва 

Адресат 

Опис інформації, що перевірялася 

 

Твердження про погодженість процедур перевірки із замовником 

Твердження про виконання процедур за МСА 

Твердження про незалежність аудитора (за потреби) 

Мета завдання 

Перелік конкретних процедур, що виконані 

Опис фактичних результатів, у т.ч. конкретизація виявлених недоліків та помилок 

Твердження, що перевірка не є аудитом або оглядом, тому впевненість про 

фінансову звітність не висловлюється 

Твердження про те, що якби аудитор здійснив додаткові процедури, аудит або 

огляд, він би міг знайти інші проблеми, які було б слід зазначити у висновку 

Посилання на обмеження розповсюдження висновку (звіту) 

Твердження про те, що висновок (звіт) стосується лише визначеного  предмету 

перевірки та не розповсюджується на фінансові звіти загалом 

Дата висновку 

Адреса аудитора 

Підпис аудитора 
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бухгалтера асоціюється з інформацією ним зібраною, він повинен надати 

письмовий звіт замовнику. Бухгалтеру слід переконатися, що між ним та 

замовником досягнуто чіткого порозуміння щодо умов завдання. 

Порозуміння досягається з наступних питань: 

– характер завдання (це не аудит, не огляд, тому впевненість не 

висловлюється); 

– на виконання завдання не слід покладатися задля виявлення помилок або 

порушень, які можуть мати місце; 

– характер інформації, яку надасть замовник; 

– відповідальність управлінського персоналу за точність, повноту наданої 

бухгалтерської інформації; 

– інформація надана відповідно до основ бухгалтерського обліку; 

– інформація буде не поширюватися після її підготовки; 

– форма звіту. 

По – сьоме, необхідно визначити процедури, що використовуються під час 

підготовки фінансової звітності: запити управлінському персоналу; оцінка 

системи внутрішнього контролю; перевірка окремих питань; перевірка окремих 

пояснень. 

А також визначити структуру звіту, що має включати такі обов’язкові 

параграфи: 

– назву та адресата; 

– твердження про виконання завдання відповідно до МСА; 

– твердження про те, що бухгалтер не є незалежним (за потреби); 

– визначення інформації з посиланням на те, що вона грунтується на 

інформації, яку надав управлінський персонал; 

– твердження про відповідальність управлінського персоналу; 

– твердження про те, що впевненість аудитором не висловлюватиметься; 

– розкриття суттєвих відхилень від визначеної концептуальної основи (за 

потреби); 

– дату звіту; 
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– адресу; 

– підпис бухгалтера (спеціаліста). 

Отже, особа, що проходить стажування впродовж третього року, приймає 

участь у виконанні завдань з узгоджених процедур та підготовці фінансової 

інформації за дорученням замовника. Практична робота третього року стажування 

також обговорюється на семінарі аудиторської фірми. Таким чином, тривалість 

програми впродовж трьох років дозволяє претенденту на отримання сертифіката 

аудитора прийняти участь у виконанні усіх видів аудиторських завдань: аудиті 

фінансової звітності; виконанні завдань з надання впевненості, що не є аудитом; 

виконанні завдань з узгоджених процедур; підготовці фінансової інформації. 

Впродовж всього терміну стажування претенденти проходять 3 – 4 ротації у 

різних підрозділах аудиторської фірми, реалізовуючи ідентифіковані завдання у 

відповідності до Програми стажування. 

 

 

3.2. Стандарти якості аудиту та аудиторських послуг 

 

У сучасних умовах господарювання вітчизняна практика аудиту засвідчує 

відсутність конкретних вимог до стандартів й критеріїв якості складання плану та 

програми аудиту, що спонукає до використання одноманітних шаблонних 

методик та форм, і, як наслідок, до суб'єктивності їх оцінювання. 

Організаційне забезпечення контролю якості вітчизняних аудиторських 

послуг не дає потрібних результатів. Для формування ефективної системи 

контролю за якістю аудиторських послуг слід забезпечити виконання таких 

вимог: регулярний контроль якості аудиторських послуг повинен здійснюватися 

на рівні усіх суб’єктів аудиторської діяльності; запровадження критеріїв, 

стандартів оцінювання аудиторських послуг, які дозволять об’єктивно оцінювати 

роботу суб’єктів аудиторської діяльності, як на зовнішньому рівні, так і  

внутрішньому; удосконалення методик і процедур роботи суб’єктів аудиторської 

діяльності. 
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З огляду на особливості кожної аудиторської перевірки, виникає об’єктивна 

необхідність у доповненні вимог до стандартів та нормативних актів чітким 

порядком їх виконання та вимогами документального супроводу аудиторських 

робіт. 

Аудит, як форма інтелектуальної діяльності, має певні особливості 

організації і методики проведення й підлягає обов'язковій регламентації, як 

професійній, так і нормативній, що здійснюється за допомогою законів, 

підзаконних актів, інструкцій та інших нормативних документів, а також 

нормативів і стандартів аудиту. При цьому виникає поняття постулатів аудиту, як 

певних положень, припущень, тверджень, що приймаються без доказів і 

використовуються для побудови системи стандартів і норм (правил, інструкцій), 

що регулюють сферу аудиторської діяльності. 

У 1999 році в Україні були прийняті національні нормативи аудиту, яким 

передувала розробка науково - обґрунтованої концепції щодо стандартизації 

аудиту [187, 188]. Економісти С. Зубілевич і С. Голов у своєму варіанті 

стандартизації аудиту в Україні виділяють 5 стандартів аудиту і 18 норм аудиту 

(табл. 3.17). Як видно із табл. 3.17, Корчагіна О. на відміну від Зубілевич С.Я. і 

Голова С.Ф., пропонує у своїй концепції виключно нормативи аудиту - у 

кількості 21 одиниці. 

Варіанти стандартизації аудиту в Україні, які рекомендують згадані 

економісти, відрізняються не тільки за кількістю норм (нормативів), а й за назвою 

та змістом. Економісти С. Зубілевич і С. Голов, на відміну від О. Корчагіної 

пропонували у моделі стандартизації виділити 2 рівні нормативів аудиту – це 

стандарти і норми. 

Стандарт 1 «Мета і призначення аудиту» об'єднує три норми. Зокрема, 

норма 1.1 «Незалежність як основний принцип аудиту», норма 1.2 «Професійна 

компетентність», норма 1.3 «Контроль якості аудиторських послуг». 

С.Я. Зубілевич і С.Ф. Голов у стандарті 3 «Аудиторський висновок» виділяють 

норму 3.1 «Висновок за підсумками аудиту фінансової звітності» і норму 3.2 

«Документування результатів інших послуг». До стандарту 4 «Особливості 
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аудиту окремих видів діяльності» входять такі норми: 4.1 «Аудит банківської 

діяльності», 4.2 «Аудит страхової діяльності», 4.3 «Аудит інвестиційної 

діяльності». При такому підході до стандартизації виникає питання щодо аудиту 

інших видів діяльності суб'єктів господарювання, наприклад, промисловості, 

будівництва, сільського господарства тощо.  

Таблиця 3.17 – Ретроспективна порівняльна характеристика запропонованих 

нормативів аудиту в джерелах українських економістів  

Норматив [187] [188] 

Ризики впливу конкретних факторів і аудиторські вибірки Норматив 9 - 

Ризик недостовірності вихідної інформації  Норматив 10 - 

Аналіз інформації і формування висновків  Норматив 11 - 

Використання матеріалів іншого аудитора або експерта Норматив 14 Норматив 14 

Відповідальність за винесений висновок Норматив 15 - 

Інформування клієнта Норматив 16  

Контроль якості роботи аудитора Норматив 17 - 

Відповідальність аудитора за вихідний баланс при першій 

перевірці фінансової звітності підприємства 
Норматив 18 Норматив 13 

Вивчення перспективної фінансової інформації Норматив 19 - 

Використання комп’ютерної техніки в аудиті Норматив 20 Норматив 12 

Роботи супутні аудиту  Норматив 21 - 

Вплив факторів на аудиторський ризик та його оцінка - Норматив 6 

Аналіз і оцінка зібраних доказів та формування висновку - Норматив 15 

Документальне оформлення аудиту і відповідальність за 

аудиторський висновок 
- 

Норматив 16 

 

Аналітичні процедури - Норматив 9 

Джерело: розроблено за [187, 188]. 

 

Питання методики аудиту у різних галузях господарювання є, в першу 

чергу, прерогативою кожної аудиторської фірми. 

Прийняті у 1999 році нормативи аудиту є неповними щодо міжнародних 

стандартів, тому з 2004 року Міжнародні стандарти аудиту були прийняті в 

Україні як національні. Відзначимо, що в деяких країнах, зокрема у 

Великобританії, ці нормативи називають нормами, до того ж розрізняють норми і 
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стандарти аудиту. Під ними розуміють основні принципи, яких необхідно 

дотримуватися у процесі здійснення аудиторських перевірок. Норми не є 

обов'язковими, але, як правило, вони використовуються. Якщо ж їх не 

використовують, то наводять аргументацію. Норми стосуються процедур, які 

можуть бути використані у окремих галузях промисловості. 

Вивчення зарубіжної економічної літератури підтверджує, що їх автори теж 

не виробили єдиної термінології. Так, відомий економіст Великобританії Р. Адамс 

нормативи аудиту трактує як стандарти [189]. Аналогічної думки дотримуються 

американські вчені Е. Аренс і Дж. К. Лоббек [190]. Вони стверджують, що 

найбільший вплив на присяжних бухгалтерів має їх національна професійна 

організація ‒ American Institute of Certified Public Accountants (АІСРА), яка 

визначає професійні вимоги до присяжних бухгалтерів, проводить дослідження і 

публікує матеріали на теми, пов'язані з бухгалтерським обліком, аудитом, 

податками, консультаційними послугами для адміністрації. 

АІСРА притаманні три головні функції: розробка стандартів і правил; 

дослідження і публікації; безперервне навчання. Згадані відомі американські 

економісти дають таке визначення стандартів аудиту: це загальні керівні 

матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту завершеної 

фінансової звітності. У них розглянуті професійні якості (такі, як компетентність і 

незалежність), вимоги до аудиторського висновку та свідчень [190]. 

Американський економіст Дж. К. Робертсон пояснює, що теорія аудиту 

складається з трьох основних елементів: концепції, постулатів і аудиторських 

стандартів. При цьому доводить, що концепції дозволяють встановити напрямки 

теорії аудиту, а постулати — це фундаментальні аксіоматичні твердження, на 

основі яких встановлюють напрями діяльності. Він стверджує, що «з допомогою 

постулатів можна засвоїти зміст аудиторських стандартів. Стандарти визначають 

якість діяльності аудиторів. Вони не змінюються залежно від часу аудиторської 

перевірки, включаючи аудит комп'ютерних систем бухгалтерського обліку» [191]. 

Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлі та інші американські економісти 

справедливо стверджують, що стандарти визначають мінімальний рівень 
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виконання і якості, якої очікують від аудитора їх клієнти і громадськість. 

Аудиторські стандарти повинні бути незмінними незалежно від аудитора [192]. 

Стандарти аудиту розкривають основні принципи і правила, яких необхідно 

дотримуватися при здійсненні аудиту. А.М. Кузьмінський вважає, що норми не є 

обов'язковими і стосуються, у переважних випадках, процедур аудиту [193]. 

Отже, стандарти аудиту повинні бути обов'язковими для виконання САД, а 

нормативи (внутрішньофірмові стандарти) носять, в основному, обов’язковий 

характер для їхнього розробника. За результатами проведеного ретроспективного 

аналізу стандартизації вітчизняного аудиту пропонуємо Модель стандартизації 

аудиту в Україні (рис. 3.4.). 

 

Рис. 3.4. Модель стандартизації аудиту в Україні 

Джерело: розроблено автором. 

Відзначимо, що вітчизняні стандарти аудиторської перевірки фінансової 

звітності доцільно приймати у пакеті окремих блоків: методологічні, 

організаційні, технологічні, звітність аудитора. Рекомендовані ВФС, що 

стосуються аудиту фінансової звітності (рис. 3.4.) враховують вище перераховані 

недоліки у пропозиціях ряду українських економістів [194, 195] щодо розробки 

концепції стандартизації аудиту в Україні. 
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Таким чином, підсумовуючи сказане, зазначимо: стандарти аудиту 

розкривають за допомогою постулатів основні принципи і правила аудиторської 

перевірки та є обов’язковими до виконання; нормативи аудиту - 

внутрішньофірмові стандарти характеризують зміст основних вимог до процедур 

аудиторської перевірки і мають обов’язковий характер для їх розробників. 

Відомі постулати, покладені в основу розвитку теорії аудиту, 

сформульовано Р.К. Мауц і Х.А. Шараф у праці «Філософія аудиту» [196] 

констатують наступне:  

1.Фінансова звітність і фінансові дані можуть бути перевірені. 

2. Конфлікт аудитора і адміністрації не є неминучим. 

3. Фінансова звітність та  інша інформація, що підлягає перевірці, не 

містить обумовлених таємною змовою або інших незвичайних спотворень. 

4. Задовільна система внутрішнього контролю робить неможливим 

виникнення невідповідностей (порушень правил роботи). 

5. Постійне дотримання стандартів дає можливість мати об'єктивну картину 

про фінансовий стан і результати господарської діяльності. 

6. Усе, що було справедливим для підприємства у минулому, буде 

справедливим і в майбутньому, якщо немає доказів протилежного. 

7. Якщо перевірка фінансової інформації виконується з метою 

висловлювання незалежної думки, то діяльність аудитора регламентується тільки 

його повноваженнями. 

8. Професійний статус незалежного аудитора адекватний його професійним 

зобов'язанням. 

Відзначаючи певні зміни у методології і організації аудиту, відомий вчений 

Дж. Робертсон дещо по-іншому сформулював постулати аудиту: 

1. Фінансові звіти і інформація можуть бути верифіковані. 

2. Завжди існує вірогідність зіткнення інтересів аудитора і керівників 

підприємства, що перевіряється. 

3. Задовільна структура внутрішнього контролю зменшує вірогідність 

порушень і помилок. 
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4. Послідовне дотримання стандартів бухгалтерського обліку призводить до 

точного віддзеркалення фінансового стану і результатів операцій. 

5. Якщо відсутні чіткі докази протилежного, інформація, яка була 

справедлива для підприємства, що перевірялося, у минулому, буде справедливою 

і в майбутньому. 

6. Перевіряючи фінансову інформацію з метою складання незалежного 

висновку про неї, аудитор діє тільки як аудитор. 

7. Професійний статус незалежного аудитора накладає на нього відповідні 

зобов'язання [191]. Міжнародні професійні організації бухгалтерів та аудиторів 

орієнтують вітчизняний аудит на «якість за стандартами». З огляду на те, що 

якість аудиторських послуг - категорія, яка змінюється, в залежності від рівня 

суспільних відносин та господарської практики країни, видається, що підхід до 

якості аудиту з боку професійних організацій буде найдоцільнішим. МСА 220 для 

аудиторської фірми вказує на певні складові якості аудиторських послуг, наведені 

на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Складові якості аудиторських послуг за МСА 220 

Джерело: розроблено за [85, 197]. 
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Стандарти аудиту в теорії і практиці аудиту розглядають як основні правила 

діяльності, яких повинні дотримуватися при здійсненні аудиторських процедур 

незалежно від умов проведення аудиту. Вони містять загальні керівні матеріали 

для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків: єдині вимоги до здійснення, 

оформлення перевірок; оцінки достовірності інформації; надання окремих 

супутніх послуг і підготовки результатів аудиту. 

Застосування аудиторських стандартів забезпечує певний рівень гарантій 

достовірності результатів аудиторської перевірки. Призначення стандартів 

полягає у визначенні методологічних основ проведення аудиту, а саме: 

– забезпечення високої якості аудиторської перевірки; 

– сприяння використанню у аудиторській практиці нових наукових 

досягнень; 

– допомога користувачам у розумінні процесу аудиторської перевірки; 

– усунення необхідності контролю з боку держави; 

– допомога аудиторові у переговорних процесах із замовником; 

– забезпечення зв'язку окремих елементів аудиторського процесу. 

Стандарти, маючи однакову структуру побудови, охоплюють наступні 

розділи: 

1. Загальний стан (мета, сфера застосування, обмеження). 

2. Основні поняття і визначення, що використовуються у стандарті. 

3. Сутність стандарту. 

4. Дата набуття чинності. 

5. Практичні застосування. 

Залежно від рівня прийняття стандарти поділяються на міжнародні та 

внутрішньофірмові.  У рамках Ради МФБ на правах постійного автономного 

комітету діє Міжнародний комітет з аудиторської практики, який видає 

Міжнародні стандарти аудиту, що забезпечують досягнення мети: 

– сприяння розвитку професії аудитора у країнах, де рівень професіоналізму 

аудиторів нижчий від загальносвітового; 

– уніфікація відношення до аудиту в міжнародному масштабі. 
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На даний момент, у таких європейських країнах, як Австрія, Іспанія, 

Франція, Німеччина поширеною є концепція державного регулювання, при якій 

аудиторська діяльність суворо регламентується центральними органами. 

Концепція саморегулювання, відповідно до якої аудиторська діяльність 

регулюється переважно громадськими аудиторськими об'єднаннями і орієнтована 

на інвесторів, акціонерів, кредиторів, є розвиненою у Великобританії. 

У розвинених країнах, що мають свої національні стандарти аудиту (Канаді, 

Великобританії, Ірландії, США), Міжнародні стандарти беруться до уваги 

професійними організаціями. Однак, загалом використовуються самостійно 

розроблені й затверджені стандарти, які за змістом є близькі до МСА та можуть 

значно відрізнятися від них за формою. У практиці аудиту міжнародні стандарти 

аудиту не можуть переважати над внутрішніми актами, що регламентують аудит і 

надання супутніх аудиту послуг. Рішенням Аудиторської палати України від 

18.04.2003р.№122/2 як Національні стандарти аудиту були затверджені Стандарти 

аудиту і етики Міжнародної федерації бухгалтерів (Міжнародні стандарти 

аудиту), тому вони підлягають обов'язковому застосуванню суб'єктами 

аудиторської діяльності [113]. 

Політика контролю якості аудиторської фірми прослідковує напрями 

організації процесу надання послуг та контролю за їх якістю, наведені на рис. 3.6. 

У процесі реалізації політики контролю якості аудиторських послуг 

керівництву САД необхідно ознайомити увесь персонал аудиторської фірми із 

загальною політикою та процедурами контролю якості, що забезпечить: 

– певний рівень впевненості, що політика та процедури є доцільними, 

оптимальними та практичними; 

– усунення потенційних розбіжностей у поглядах та підходах до перевірок 

виконавців послуг; 

– забезпечить усунення непорозуміння щодо підлеглості та 

підпорядкованості співробітників аудиторської фірми. МСА 220 не акцентує 

увагу на необхідності формального застосування прийнятих процедур контролю 

якості, але на реальному застосуванні таких процедур, які є доречними для кожної 

конкретної аудиторської перевірки у контексті загальної політики фірми. 
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Рис. 3.6. Мета політики контролю якості аудиторських послуг  

Джерело: авторська розробка 

 

МСА 220 встановлює правила роботи із забезпечення контролю якості у 

процесі виконання окремих аудиторських перевірок, зокрема особи, які 

здійснюють нагляд, повинні оцінювати професійну компетентність асистентів, 

визначаючи при цьому обсяг, керівництво, нагляд та перевірку для кожного з 

асистентів із дотриманням норм професійної етики.  

 

3.3. Модель організаційного забезпечення контролю якості послуг 

аудиту  

 

Належна організація процесу надання аудиторських послуг є підґрунтям 

якісного аудиту, що задовольняє потреби користувачів. Вимоги до 

організаційного забезпечення роботи з виконання завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності викладені у ст. 24 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Першим організаційним кроком є 

призначення ключового партнера з аудиту, кандидатура якого має відповідати 

критеріям забезпечення якості аудиту, незалежності та компетентності. Перед 

призначенням ключового партнера керівництво аудиторської фірми має скласти 

тест (табл. 3.18).  

Мета та напрями політики контролю якості 

Вимоги до практичних навичок та професійної 

компетентності персоналу 

Порядок доручення роботи виконавцям 

Правила делегування контролю за якістю 

Правила внутрішнього моніторингу якості 

Порядок прийняття замовлень та політика 

збереження замовників/клієнтів 

Порядок консультування співробітників фірми 

-незалежність 

-порядність 

-конфіденційність 

-об’єктивність 

-професійна поведінка 
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Таблиця 3.18 – Тестування компетентності та незалежності ключового партнера (аудитора) 

№ 

з/п 
Критерії вибору ключового партнера (аудитора) Так Ні 

Оцінка та вжиті 

запобіжні заходи 

1 2 3 4 5 

1.1 Компетентність ключового партнера (аудитора) та дотримання ним етичних принципів: 

1.1 – дотримання принципу чесності, який зобов’язує партнера бути відвертим з клієнтом у всіх 

професійних і ділових відносинах 

  При відповіді «Ні», 

запобіжним заходом є 

усунення партнера 

(аудитора) від виконання 

аудиторського завдання  

1.2 – дотримання принципу об’єктивності, який зобов’язує партнера не допускати конфлікту 

інтересів і небажаного впливу з боку інших осіб на професійні і ділові рішення або судження 

  

1.3 – дотримання принципу професійної компетентності, який зобов’язує партнера постійно 

підтримувати професійні знання та навички, необхідні для виконання роботи у відповідності до 

професійних та внутрішньофірмових стандартів контролю якості 

  

1.4 – дотримання принципу конфіденційності, який зобов’язує партнера не розголошувати без 

спеціального дозволу третім особам будь-яку інформацію, отриману від клієнтів, а також не 

використовувати згадану інформацію у власних інтересах 

  

1.5 – дотримання принципу професійної поведінки, який зобов’язує партнера дотримуватися 

професійних та внутрішньофірмових стандартів і утримуватися від одночасного ведення будь-

якої іншої діяльності, не сумісної з професійною діяльністю, а також від будь-яких дій, які 

можуть дискредитувати професію аудитора в очах суспільства або завдати шкоди професійній 

репутації незалежної аудиторської фірми 

  

2.1 Незалежність ключового партнера (аудитора): 

2.1 – участь партнер у прийнятті управлінських рішень суб’єктом господарювання, фінансова 

звітність якого перевіряється 

  При відповіді «Ні», 

запобіжним заходом є 

усунення партнера 

(аудитора) від виконання 

аудиторського завдання 

або призначення 

додаткового внутрішнього 

контролю за виконанням 

аудиторського завдання  

2.2 – наявність конфлікту  інтересів (або потенційний конфлікт) партнера та суб’єкта 

господарювання 

  

2.3 – вплив договірних відносин аудиторської фірми на думку партнера    
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Продовження табл. 3.18 
1 2 3 4 5 

2.4 – існування загрози моральним принципам, майновим інтересам, захисту особистості та 

сімейних відносин, примушення до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, 

договірних, трудових та інших відносин між аудитором, суб'єктом аудиторської діяльності 

  При відповіді «Ні», 

запобіжним заходом є 

усунення партнера 

(аудитора) від виконання 

аудиторського завдання 

або призначення  

додаткового внутрішнього 

контролю за виконанням 

аудиторського завдання 

2.5 Перебування партнера (аудитора), його близьких родичів та членів сім’ї: 

 – власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність 

якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною 

власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать юридичній особі опосередковано 

через інститути спільного інвестування; 

– учасниками в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або 

іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, 

крім операцій в межах інститутів спільного інвестування; 

– співробітниками (підрядниками) юридичної особи в період, що перевіряється та період 

надання аудиторських послуг, що може призвести до конфлікту інтересів 

  

3. Достатність персоналу для виконання завдання (п. 1 ст 28 ЗУ № 2258 - VIII) 

3.1 достатність залученого персоналу для виконання завдання: 

– аудиторів, у т.ч. партнер із завдання (керівник групи) у кількості __ осіб та _____ людино-днів; 

– асистентів у кількості ______ осіб та _____людино - днів; 

– інший персонал у кількості _____ осіб та____ людино – днів 

  Висновок про достатність 

персоналу для виконання 

завдання або відмова від 

висновку  

Загальне резюме: призначити (не призначити ) ключового партнера з аудиту (аудитора) ___________ 

Керівник аудиторської фірми (особа, відповідальна за контроль якості) 

Дата, підпис 

 

Джерело: авторська розробка.  
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Тест розроблено на підставі вимог ст. 10 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо незалежності і 

об’єктивності аудитора, у тому числі до ключового партнера та суб’єкта 

аудиторської діяльності загалом. Розділи 1.1 і 2.1 тесту складаються для кожної 

особи, що задіяна у наданні послуг з обов’язкового аудиту. 

За умови задоволеності кандидатурою партнера із завдання керівник 

аудиторської фірми складає наказ про призначення партнера для групи із 

завдання (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 – Наказ про призначення партнера для групи із завдання  

НАКАЗ № 12.07-18 

 

м. Київ         ХХ.ХХ.20ХХр. 

 

У зв`язку з проведенням аудиту фінансової звітності ТОВ «ХХХХ» за період з 01 січня 201Х 

року по 31 грудня 201Х року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

–Призначити ключовим партнером – П.І.Б. аудитора.  

–Ключовому партнеру провести інструктаж щодо порядку проведення аудиту у період з 09 

жовтня по 22 грудня 20ХХ року у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», професійних стандартів та організувати перевірку. 

 

Директор «АФ «ХХХ» П.І.Б., підпис         

 

Джерело: авторська розробка. 

 

Окремо для підприємств, які становить суспільний інтерес, суб'єкт 

аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які будуть 

залучені до виконання завдання повинні оцінити та задокументувати інформацію 

про виконання законодавчих вимог стосовно встановлення винагороди за послуги 

з обов'язкового аудиту, дотримання обмежень з надання послуг, які не пов'язані з 

обов'язковим аудитом, та тривалості періоду надання послуг з обов'язкового 

аудиту. Така оцінка фіксується у робочому документі до початку виконання 

завдання (табл. 3.20). 
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Таблиця 3.20 – Робочий документ «Підтвердження вимог законодавства щодо винагороди за обов’язковий аудит, його 

тривалості та відсутності надання заборонених неаудиторських послуг підприємствам суспільного інтересу» 

№ 

з/п 

Вимоги законодавства Дотримання Недотримання Оцінка 

1 2 3 4 5 

1 Винагорода за обов’язковий аудит:  

– не залежить від інших аудиторських послуг, наданих суб’єкту, 

від аудиторської думки; 

Так   При недотриманні вимог – 

відмовитися від проведення аудиту  

– сума винагороди за аудит не менша ніж 70% від суми за супутні 

послуги для такого суб’єкта  

Так   Впровадити додатковий контроль  

– сума винагороди за аудит для підприємств суспільного інтересу 

за останні три роки перевищує 15% загального чистого доходу 

 Ні Інформування аудиторського 

комітету підприємства, 

впровадження заходів для 

забезпечення незалежності, 

узгоджених з аудиторським 

комітетом 

2 Тривалість послуг з обов’язкового аудиту: 

– безперервна тривалість виконання завдання з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності для суб'єкта аудиторської діяльності не 

може перевищувати 10 років; 

– ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою 

участь в обов'язковому аудиті фінансової звітності підприємства, 

що становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з 

дати їх призначення та не залучаються у наступні три роки;  

– проведена ротація аудиторів  

Так  При недотриманні вимог – 

відмовитися від проведення аудиту 

3 Надання одночасно аудиторських і неаудиторських послуг: 

– складання податкової звітності, розрахунку обов'язкових зборів і 

платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених 

питань; 

– консультування з питань управління, розробки і супроводу 

управлінських рішень; 

 Ні При недотриманні вимог – 

відмовитися від проведення аудиту.  

Впровадити додатковий контроль 

якщо перевіряється фінансова 

звітність підприємств не 

суспільного інтересу 
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Продовження табл. 3.20 
1 2 3 4 5 

 – ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 

– розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, 

управління ризиками, а також інформаційних технологій у 

фінансовій сфері; 

– надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із 

забезпечення ведення господарської діяльності; ведення 

переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у 

суді; 

– кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського 

обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання 

персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за 

складання фінансової звітності; 

– послуги з оцінки; 

– послуги, пов'язані із залученням фінансування, розподілом 

прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з 

надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема 

проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та 

випуску листів-підтверджень у зв'язку з емісією цінних паперів 

юридичних осіб 

 

   

Директор АФ (П.І.Б.)________ 

Партнер із завдання (П.І.Б.)________ 

Аудитори (П.І.Б.)________ 

Дата (до початку виконання завдання) 

 

 

Джерело: авторська розробка.
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Перед початком виконання завдання з аудиту для підприємств суспільного 

інтересу суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, 

які будуть залучені до виконання завдання також мають оцінити та 

задокументувати чесність і порядність посадових осіб, які входять до органів 

управління та наглядових органів, що фіксується в робочому документі 

(табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 – Робочий документ з оцінки чесності і порядності посадових 

осіб, що входять до органів управління та наглядових органів 

Критерій оцінки Так / Ні Процедури та результат 

оцінки  

1 2 3 

Управлінський персонал у періоді, що 

перевіряється, встановлював та оцінював 

ризики того, що фінансова звітність може 

бути викривлена внаслідок помилок або 

шахрайства  

Ідентифікація  Опис процесів, які 

використані управлінським 

персоналом для ідентифікації 

і реагування на ризики 

суттєвого викривлення 

внаслідок помилок або 

шахрайства  

Управлінський персонал інформує найвищий 

управлінський персонал про процеси 

ідентифікації та реагування на ризики 

помилок та шахрайства у фінансовій 

звітності 

Ідентифікація Запит управлінському 

персоналу  

Управлінський персонал має відомості про 

наявні, очікувані чи підозрювані випадки 

помилок та шахрайства  

Ідентифікація Запит управлінському 

персоналу  

Найвищий управлінський персонал 

(наглядові органи, власники) здійснює 

моніторинг процесу ідентифікації і 

реагування на ризики суттєвого викривлення 

внаслідок помилок та шахрайства 

Ідентифікація Запит управлінському 

персоналу  

Активи, зобов’язання, доходи або/і витрати 

базуються на оцінках, зроблених на основі 

суб’єктивних або сумнівних суджень, які 

важко підтвердити 

Ідентифікація Оцінка облікової політики 

підприємства  

Незвичні або надто складні операції, 

особливо ті, які проведені у кінці  періоду  

Ідентифікація Попередня оцінка облікових 

регістрів  

Значні операції зовнішньоекономічної 

діяльності або у країнах з пільговим 

оподаткуванням 

Ідентифікація Попередня оцінка облікових 

регістрів 

Використання ділових посередників, участь 

яких є економічно не доцільною 

Ідентифікація Попередня оцінка облікових 

регістрів 

Не ефективний контроль найвищого 

управлінського персоналу (наглядові органи, 

власники) за процесом підготовки фінансової 

звітності та внутрішнім контролем 

Ідентифікація Запит управлінському 

персоналу  
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Продовження табл. 3.21 

1 2 3 

Надто складна організаційна структура Ідентифікація Попередня оцінка статутних 

документів  

Значна плинність керівного персоналу, 

найвищого управлінського персоналу 

(наглядові органи, власники), кадрів. 

Ідентифікація Попередня оцінка облікових 

регістрів 

Зацікавленість управлінського персоналу у 

мінімізації доходів з причин  оподаткування 

Ідентифікація Запит управлінському 

персоналу  

Відсутність повної та своєчасної 

інвентаризації активів. Відсутність 

своєчасного та відповідного документування 

операцій 

Ідентифікація Запит управлінському 

персоналу  

Резюме: аудиторська фірма отримала (не отримала) до почату виконання завдання достатні 

та прийнятні докази про чесність управлінського персоналу, наглядових органів  

Директор АФ (П.І.Б.)________ 

Партнер із завданню(П.І.Б.)________ 

Аудитори (П.І.Б.)________ 

Дата (до початку виконання завдання) 

 

 

Джерело: авторська розробка. 

 

Ключовий партнер оцінює аудиторські ризики, у тому числі ризики системи 

контролю підприємства, що представляє суспільний інтерес, шляхом 

застосування бальної оцінки (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22 – Показники оцінки ризику контролю, що застосовує партнер 

із завдання під час аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес 

(фрагмент) 

№ 

з/п 
Показник 

Ступінь 

ризику  
Балів 

1 На підприємстві існує державна форма власності (частка державної 

форми власності) 

Середня 20 

2 Управління підприємством здійснюється одноосібно Висока 30 

3 Кваліфікація керівництва оцінена як не достатня Висока 30 

4 Практичний досвід керівництва оцінений як не достатній Висока 30 

5 Репутація керівництва оцінена як негативна Висока 30 

6 Керівництво здатне на невиправданий ризик Висока 30 

7 У керівництва є причини прикрасити фінансовий стан підприємства Висока 30 

8 У звітному періоді відбулися (очікуються ) зміни у складі 

керівництва 

Висока 30 

9 У звітному періоді відбулися (очікуються ) зміни у складі власників Висока 30 

10 У звітному періоді відбулися (очікуються ) зміни у формі власності Висока 30 

 

Джерело: розроблено на підставі [17, 16]. 
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Оцінка ризику системи контролю дозволяє ключовому партнеру відібрати 

найбільш доречні процедури для проведення аудиту фінансової звітності 

підприємства, що становить суспільний інтерес.  

Ключовий партнер оцінює показники щодо безперервності діяльності 

підприємства, що становить суспільний інтерес (табл. 3.23).  

Таблиця 3.23 – Тест щодо безперервності діяльності замовника (фрагмент) 

№ 

з/п 

Події Так Ні Висновки 

1 2 3 4 5 

 

Фінансові 

  Фінансові події не 

засвідчують про 

можливість 

припинення діяльності 

у найближчі 12 місяців 

з дати балансу  

1. Перевищення зобов’язань над активами або 

перевищення поточних зобов’язань над 

поточними активами 

 х  

2. Позики з фіксованим строком, погашення яких 

наближається, за відсутності реальних 

перспектив пролонгації чи погашення; або 

надмірне використання короткострокових позик 

для фінансування довгострокових активів 

  

 

х 

 

3. Ознаки скасування фінансової допомоги 

кредиторами 

 х  

4. Від’ємні грошові потоки від операційної 

діяльності, про які свідчить фінансова звітність за 

попередні періоди або прогнозна фінансова 

звітність 

   

5. Негативні основні ключові фінансові коефіцієнти  х  

6. Суттєві операційні збитки або значне зменшення 

вартості активів, що використовуються для 

генерування грошових потоків 

 х  

7. Борги або припинення виплати дивідендів  х  

8. Нездатність вчасно погашати кредиторську 

заборгованість 

 х  

9. Нездатність виконувати умови угод щодо позики  х  

10. Перехід від системи оплати у кредит за 

поставлений товар, отриману послугу до системи 

оплати у момент доставки товару, отримання 

послуги 

  

х 

 

11. Неможливість отримати фінансування для 

розробки нових основних продуктів або для 

фінансування інших суттєвих інвестицій 

 х  
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Продовження табл. 3.23 

1 2 3 4 5 

 

Операційні 

  Операційні події не 

засвідчують про 

можливість припинення 

діяльності у найближчі 

12 місяців з дати балансу 

1. Наміри управлінського персоналу ліквідувати 

суб’єкт господарювання або припинити діяльність 

 х  

2. Втрата ключового управлінського персоналу без 

його заміни 

 х  

Аудитор: П.І.Б., підпис  

Перевірив: П.І.Б., підпис  

«_____»_______20_____ 

Джерело: розроблено на підставі [17]. 

 

Другим кроком в організації роботи з виконання завдання з обов’язкового 

аудиту є створення системи обліку виявлених невідповідностей вимогам Закону «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розкриття інформації про їх 

наслідки та заходи з усунення невідповідностей. З цією метою пропонується журнал 

розгляду виявлених невідповідностей та коригувальних дій (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 – Журнал розгляду виявлених невідповідностей вимогам 

Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та 

коригувальних дій 

№ 

з/п  

Рік  Результати моніторингу 

виконання аудиторських 

завдань з обов’язкового 

аудиту, у тому числі 

моніторинг системи 

контролю якості  

Розкриття 

інформації 

про наслідки 

виявлених 

невідповіднос

тей  

Коригувальні 

дії 

Примітки /Підпис 

відповідальної особи  

1  20ХХ   Розробити 

зміни 

внутрішньофір

мових 

стандартів  

 до 

ХХ.ХХ.20ХХр

оку 

Відповідальна 

особа – ПІ.Б 

У разі звернення до 

третьої особи за 

консультацією 

документуються 

результати 

консультації. 

Фіксується факт 

розробки та 

впровадження 

коригувальних дій. 

Розроблено 

ХХ.ХХ.20ХХ р.  

 

Джерело: авторська розробка. 
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Звіт з огляду виявлених невідповідностей вимогам ЗУ № 2258-VIII та 

коригувальних дій складається за підсумками року, доводиться до відома усіх 

співробітників фірми, має наступну структуру: 

– назва звіту з позначкою «для внутрішнього використання»; 

– користувачі (співробітники аудиторської фірми); 

– спостереження (сутність спостереження); 

– ризики (наслідки) виявлених невідповідностей законодавству; 

– коригувальні дії та результат їх впровадження; 

– підпис особи, що склала звіт та керівника аудиторської фірми; 

– підписи співробітників аудиторської фірми про ознайомлення зі звітом; 

– дата звіту та дата ознайомлення персоналу.  

Третім кроком в організації роботи з виконання завдання з обов’язкового 

аудиту є встановлення формату особової справи юридичної особи, фінансова 

звітність якої підлягала обов’язковому аудиту (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 – Особова справа юридичної особи, фінансова звітність якої 

підлягала обов’язковому аудиту (фрагмент) 

Рік  Найменування та 

місцезнаходження 

справи юридичної 

особи, фінансова 

звітність якої 

підлягала 

обов’язковому 

аудиту 

П.І.Б. 

ключового 

партнера з 

аудиту  

Розмір  винагороди 

(тис. грн.)  

Склад постійного файлу з 

аудиту  

Обов’язковий 

аудит 

Інші 

послуги  

2018 ТОВ «ХХХХХ» ХХХХ  70,0  

 

- копії статутних 

документів, дозволів та 

ліцензій, наказу про 

облікову політику, 

фінансову звітність та 

пояснення 

управлінського 

персоналу суб’єкта 

господарювання щодо 

звітності 

2019 …………… …………… ……….. ……. ………………… 
 

Джерело: авторська розробка. 
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Крім зазначених вимог, у ст. 24 Закону «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», особова справа юридичної особи має містити постійний 

аудиторський файл, що включає: копії статутних документів, дозволів та ліцензій, 

наказу про облікову політику, фінансову звітність та пояснення управлінського 

персоналу суб’єкта господарювання щодо такої звітності. Наявність постійного 

файлу з аудиту у майбутньому полегшує пошук інформації про специфіку бізнесу 

клієнта, зміни облікової політики, показники фінансового стану та їх динаміку.  

Особова справа може формуватися у електронному вигляді або на 

паперових носіях у розрізі кожного ріку аудиту. Остаточне формування і передача 

на зберігання особової справи та робочих документів складає 60 днів з моменту 

підписання аудиторського звіту. 

Четвертим кроком в організації роботи з виконання завдання з 

обов’язкового аудиту є облік усіх поданих письмово скарг щодо надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26 – Журнал обліку скарг щодо надання послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності 

№ Суб’єкт від 

якого 

отримано 

скаргу 

Сутність 

скарги 

Ризики, 

пов’язані зі 

скаргою 

Пояснення особи, що 

причетна до фактів, 

викладених у скарзі 

Відповідь 

управлінського 

персоналу 

аудиторської фірми 

1 Національна 

комісія з 

цінних 

паперів та 

фондового 

ринку  

Аудитор не 

привернув увагу 

у аудиторському 

звіті до 

розкриття 

суттєвих статей 

фінансової 

звітності  

Користувач 

може бути 

введений в 

оману  

Партнер із завдання: у 

примірках до фінансової 

звітності управлінський 

персонал суб’єкта, чия 

звітність перевіряється, 

розкрив всі суттєві статті 

у відповідності до вимог 

МСБО та МСФЗ  

Аудиторська фірма 

діяла у межах та 

спосіб, 

передбачений 

законодавством  

Джерело: авторська розробка. 

 

П’ятим кроком є вимоги щодо дій ключового партнера з організації аудиту 

консолідованої фінансової звітності групи, що представлено на рис. 3.7. 
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Рис 3.7. Дії ключового партнера щодо організації аудиту консолідованої 

фінансової звітності підприємств 

Джерело: авторська розробка. 

 

Робочий документ «Тест щодо оцінки результатів аудиту фінансової 

звітності дочірніх та асоційованих підприємств або іншої роботи, виконаної 

іншими суб'єктами аудиторської діяльності» має містити: 

– по-перше, назву аудиторської фірми (підрядника), що перевіряла 

фінансову звітність дочірніх та асоційованих підприємств; 

– по-друге, характер, тривалість та обсяг роботи, виконаної іншою 

аудиторською фірмою (підрядником);  

– по-третє, результати перевірки робочих документів аудитора, які 

підтверджують результати аудиту дочірніх та асоційованих підприємств; 

– по-четверте, висновок щодо прийняття (або неприйняття) результатів 

аудиту дочірніх та асоційованих підприємств.  

Аудиторська фірма має надати користувачам впевненість у тому, що 

аудиторські завдання виконуються відповідно до професійних стандартів, а сама 
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Несе відповідальність за аудиторський звіт та додатковий звіт 
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фірма (партнери із завдання) надають звіти, що відповідають обставинам. 

Політики і процедури, які застосовує аудиторська фірма охоплюють: 

– розгляд питань, важливих для забезпечення стабільності якості виконання 

завдань; 

– відповідальність за нагляд за роботою групи із завдання; 

– відповідальність за огляд (перевірку роботи). 

Розгляд питань щодо забезпечення якості потребує постійного моніторингу 

вимог МСА, МСКЯ1, законодавства України у частині задоволення потреб 

користувачів у якісному аудиті. 

Нагляд за процесом перевірки регулюється п. А34 МСКЯ 1 і передбачає [17]: 

– стеження партнером із завдання за процесом виконання роботи 

персоналом відповідної категорії; 

– оцінку партнером із завдання компетенції та можливостей окремих членів 

робочої групи з погляду того, чи достатньо у членів робочої групи часу на 

виконання своєї роботи, чи розуміють вони надані їм інструкції та чи виконується 

робота відповідно до запланованого підходу до завдання; 

– розгляд партнером із завдання важливих питань, які виникають під час 

роботи та необхідності вносити коригування у запланований підхід. Партнер має 

переглянути план роботи за умови збільшення рівня раніше оцінених компонентів 

ризику суттєвого викривлення інформації (невід’ємного ризику та / або ризику 

контролю), що тягне за собою відповідне зменшення ризику невиявлення і, як 

наслідок, вірогідний перерахунок аудиторських вибірок; 

– ідентифікацію партнером із завдання питань, за якими потрібні 

консультації відповідних рівнів та дії, що спрямовані на вирішення розбіжностей 

думок; залучення експертів та сторонніх фахівців.  

Відповідальність за нагляд за виконанням аудиторського завдання 

покладається на партнера із завдання. Партнер із завдання за результатами 

нагляду складає підсумковий робочий документ щодо оцінки якості виконання 

завдання, крім того під час виконання завдання виконує письмові записи щодо 

кількості та якості отриманих доказів та обґрунтування висновків. Вітчизняні 
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фахівці використовують з цією метою так звані символи комфорту. У процесі 

проведення перевірки інформації після її збору, обробки, введення у програму або 

іншої трансформації чисельної складової необхідно додати комфорт сприйняття 

для аудитора – керівника перевірки. Тобто дати впевненість користувачеві у 

проведенні процедур перевірки правильності представленої інформації. 

Упевненість надається шляхом використання символів комфорту. Символ 

комфорту − округлення (графічне) перевіреного матеріалу з указівкою символу 

(літерного позначення) застосованих процедур. 

Для визначення процедур, проведених для створення комфорту 

застосовуються такі символи: 

«а» − порівняння із джерелом (первинним документом, звітом, іншим 

документом клієнта); 

«в» − перевірка на погодженість з іншими документами та звітами; 

«с» − перерахунок сум; 

«d» − перерахунок відсотків; 

«е» − перерахунок коефіцієнтів [198, 199]. 

Однак, процес використання символів комфорту потребує уточнення з 

точки зору оцінки якості. Пропонується доповнення наступними символами 

комфорту:  

«f» – партнер із завдання вважає отримані персоналом докази достатніми; 

«g» – партнер із завдання вважає отримані персоналом докази прийнятними; 

«k» – партнер із завдання схвалює проект листа управлінському персоналу 

та проект аудиторського висновку. Таким чином, буде забезпечене проведення 

процедур оцінки якості роботи виконавців на усіх етапах аудиту.  

Під час перевірки партнер із завдання може дійти висновку про 

необхідність залучення консультанта або експерта. Консультації охоплюють 

обговорення питань на відповідному професійному рівні з уповноваженими 

особами аудиторської фірми чи із зовнішніми особами, які мають спеціальні 

знання. При цьому можуть використовуватись прийнятні пошукові ресурси, а 
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також колективний досвід і технічні знання співробітників аудиторської фірми. 

Консультації допомагають стимулювати якість та поліпшують застосування 

професійного судження. Визнання консультацій у цих політиках та процедурах 

допомагає у створенні корпоративної культури, в якій консультування вважається 

сильною стороною, а персонал заохочується до консультацій зі складних чи 

спірних питань. Застосування політики із забезпечення якості доводить, що 

ефективного консультування з технічних, етичних та інших питань можна 

досягти, якщо консультанти: 

– отримують усі відповідні факти, що дають їм можливість надати на основі 

цієї інформації професійну пораду; 

– мають відповідні знання, статус і досвід, а отримані на підставі 

консультацій висновки належно задокументовані та впроваджені. 

Якщо за конкретних обставин, ресурси аудиторської фірми щодо надання 

певних консультацій визнано недостатніми, то планується залучення: 

– фахівців інших організацій, що надають консультаційні послуги на 

комерційній основі (у тому числі відповідні послуги з контролю якості); 

– фахівців, що є співробітниками професійних чи регуляторних організації. 

Суцільне та детальне документування консультацій з іншими 

професіоналами зі складних чи спірних питань допомагає у розумінні: питання, з 

якого відбувались консультації; результатів консультацій, включно з прийнятими 

рішеннями; підстав для прийняття рішень та їх впровадження. 

Консультації та інформація щодо вирішення питань, за якими виникла 

розбіжність у думках, документуються за допомогою робочого документу 

«Протокол наради з проведення консультацій зі складних чи спірних питань». 

Окремою посадовою особою, що не була задіяна у перевірці, проводиться 

огляд виконання завдання. Обов’язки особи, що здійснює огляд контролю якості 

із завдання полягають у розгляді наступних питань: 

– чи виконано завдання у відповідності до професійних стандартів та 

законодавчих та нормативних вимог; 

– чи порушувалися важливі питання для подальшого розгляду; 
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– чи проводилися відповідні консультації та чи задокументовані й 

впроваджені відповідні висновки; 

– чи існує потреба перегляду характеру, часу і обсягу виконаної роботи; 

– чи підтверджує виконана робота досягнуті висновки та чи правильно вона 

задокументована; 

– чи достатні й прийнятні отримані докази; 

– чи досягнуто цілей процедур завдання. 

Під час розгляду таких питань, та у відповідності до п. 35 МСКЯ 1, 

відповідальна за огляд особа надає об’єктивну оцінку значних суджень, зроблених 

членами робочої групи, та висновків, що були зроблені під час формування звіту. 

Ці процедури виконуються до усіх аудиторських завдань із надання впевненості 

та супутніх послуг, за допомогою: 

– обговорення значущих питань з партнером із завдання; 

– розгляду наданих оцінок можливості дотримання етичних принципів, 

включно із незалежністю аудиторської фірми і кожног члена робочої групи; 

– огляду фінансової звітності або іншої інформації щодо предмета завдання 

та запропонованого звіту; 

– огляду відібраної документації із завдання, яка стосується значних 

суджень, висловлених членами робочої групи, зокрема щодо встановленого 

порогу суттєвості, значних ризиків, ідентифікованих під час виконання завдання, 

а також дії у відповідь на такі ризики; 

– аналізу, чи відображає відібрана для огляду документація роботу, 

виконану у зв’язку із значними судженнями, та чи підтверджує вона сформовані 

висновки; 

– розгляду консультацій з важливих, спірних та складних питань, особливо 

з питань, за якими існує розбіжність у думках; 

– аналізу висновків, які були прийняті під час формування звіту; 

– розгляду прийнятності та відповідності звіту загалом. 
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Обсяг огляду контролю якості завдання залежить від складності завдання, 

ймовірності функціонування суб’єкта господарювання у складних економічних 

умовах та ризику, можливостей звіту виявитися неприйнятним за існуючих 

обставин. Проведення огляду контролю якості завдання не зменшує 

відповідальності партнера із завдання. 

У відповідності до п. 36 МСКЯ 1 підсумкова документація (звіт за 

завданням) не може датуватися раніше дати завершення огляду контролю якості 

завдання відповідальною особою. 

Для зручності користування робоча документація, що генерується 

аудиторською фірмою, класифікується за етапами виконання завдання: 

– робочі документи попередніх процедур; 

– робочі документи процедур планування; 

– робочі документи процедур тестування; 

– робочі документи заключних процедур. 

Перелік та кодифікацію робочих документів, пов’язаних з виконанням 

аудиторських завдань, наведено в Ідентифікаторі робочих документів у Додатку Б. 

Аудиторська фірма встановлює процедури, пов’язані зі зберіганням робочої 

документації протягом періоду, що відповідає потребам або вимогам 

законодавчих та нормативних актів. Цей період становить 7 років з дати 

підписання підсумкової документації для усіх видів аудиторських завдань. 

Процедури зберігання робочої документації залежать від того, у якій формі 

подана документація – паперовій чи електронній. Однак, не залежно від форм 

подання робочої документаціїці процедури зберігання її передбачають: 

– по – перше, забезпечення доступу до робочої документації із завдання 

протягом встановленого періоду зберігання, включно з доступом уповноважених 

зовнішніх сторін для перевірки цієї документації чи з інших причин; 

– по – друге, забезпечення, у разі необхідності, реєстрацію змін, виконаних 

у робочих документах із завдання після завершення формування файлів із 

завдання. 
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Факт знищення паперових форм поточної робочої документації 

документується актом про знищення паперових форм робочої документації.  

Розробленим внутрішньофірмовими стандартом визнається, що акти про 

знищення паперових форм поточної робочої документації належать до постійних 

документів, отже їх паперові форми знищенню не підлягають. 

Організаційні заходи аудиторської фірми також потребують забезпечення 

конфіденційності інформації. У відповідності до законодавства аудиторська фірма 

встановлює процедури, пов’язані із забезпеченням конфіденційності інформації, 

що міститься у робочій документації, безпечним збереженням документів, їх 

цілісністю, доступністю та відновлюваністю. 

При цьому аудиторська фірма визнає, що відповідними етичними вимогами 

встановлено обов’язок зберігати конфіденційність інформації, наведеної у 

документації із завдання, крім випадків, коли конкретним клієнтом було надано 

право розкрити цю інформацію або коли законодавчо чи професійно є 

встановленим обов’язок її розкриття. 

З метою забезпечення умов конфіденційності щодо інформації, отриманої 

аудиторською організацією персоналу забороняється: 

– використовувати будь-яку інформацію, отриману у процесі надання 

аудиторських послуг у власних інтересах або у інтересах третіх осіб; 

– розкривати конфіденційну інформацію, отриману у результаті 

професійних та ділових стосунків із замовником (суб’єктом перевірки) до 

виникнення юридичних або професійних повноважень на розкриття такої 

інформації; 

– надавати третім особам будь-яку інформацію про результати виконання 

аудиторського завдання без спеціального дозволу керівника аудиторської фірми 

(особи, що відповідає за функціонування системи контролю якості); 

– передавати робочі документи персоналу замовника (суб’єкту перевірки) 

для їх вивчення або заміни (редагування) документів; 
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– залишати робочі документи на будь-якому носії інформації у замовника 

(суб’єкта перевірки). 

Якщо керівнику аудиторської фірми (особі, що відповідає за 

функціонування системи контролю якості) стає відомо про факти порушення 

принципів конфіденційності, то керівник призначає службове розслідування, у 

результаті якого встановлюється перелік винних осіб (якщо зазначені факти 

дійсно мали місце). До винних осіб можуть бути застосовані дисціплінарні 

стягнення, що передбачені стандартом. 

Додаткові обов’язки збереження конфіденційності персоналом аудиторської 

фірми щодо клієнта, особливо якщо це стосується даних приватного характеру, 

можуть накладатися конкретними законами чи нормативними актами. 

Аудиторська фірма у процесі діяльності може отримувати звернення на 

свою адресу, як внутрішні (від персоналу), так і зовнішні (від сторонніх осіб, 

включаючи клієнтів). Усі звернення, оформлені належним чином відповідно до 

вимог цієї політики, підлягають реєстрації секретарем аудиторської фірми у день 

їх надходження. Якщо звернення надійшло поштою, конверти, вирізки з них 

зберігаються разом зі зверненням. Звернення у день надходження після реєстрації 

мають передаватися на розгляд керівнику аудиторської фірми. Не розглядаються 

повторні звернення від одного й того ж заявника, з одного й того ж питання, якщо 

за першим зверненням було прийнято рішення та/або надана відповідь по суті і 

обставини справи за цей час не змінилися. Рішення про не розгляд такого 

звернення приймає керівник, про що накладає резолюцію та передає секретарю 

для складання відповідного повідомлення заявнику. За усіма іншими зверненнями 

керівником аудиторської фірми призначається відповідальна особа за розгляд 

звернення та надання відповіді у встановлені терміни. Якщо у зверненні викладені 

претензії на не виконання (не якісне виконання) договірних умов, але, водночас, 

керівництво вважає, що аудиторська фірма у процесі виконання завдання діяла 

відповідно до професійних стандартів та інших нормативних (законодавчих) 
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вимог, заявнику направляється відповідь із роз'ясненнями про необхідність 

врегулювання цих питань на підставі цивільно-правових норм.  

Якщо звернення містить скаргу чи звинувачення на адресу аудиторської 

фірми або конкретного персоналу, керівник може негайно вжити заходів щодо 

усунення порушення, викладеного у скарзі, або призначити службове 

розслідування фактів та обставин, що містяться у зверненні. Рішення за 

результатом розгляду скарги чи звинувачення може містити як позитивну 

відповідь (скарга приймається, аудиторська фірма приймає усі можливі заходи 

задля усунення порушень та притягнення винної особи до відповідальності) або 

негативну відповідь (скарга не приймається і керівництво вважає, що 

звинувачення не відповідають дійсності). Не зважаючи на прийняте рішення за 

зверненням щодо розгляду скарги, заявника повідомляють про результати 

рішення. Якщо за результатами розгляду скарги прийнято рішення, що 

порушення дійсно мали місце і встановлено винну особу, то наказом по 

підприємству виноситься стягнення до такої особи. Звернення щодо 

вдосконалення існуючої системи контролю якості аудиторських послуг або тих, 

що стосуються організації роботи, приймаються виключно: 

– від персоналу аудиторської фірми; 

– від контролерів огляду контролю якості за результатами проведених ними 

перевірок; 

– від інших осіб, що на законних підставах мали доступ до документів 

аудиторської фірми, були обізнані з відповідними правилами та процедурами й 

володіють необхідною кваліфікацією для надання порад чи пропозицій. 

Аудиторська фірма документує результати розгляду звернень і вживає 

заходів з удосконалення системи контролю якості.  

Таким чином, за результатами дослідження вимог законодавства щодо 

організації обов’язкового аудиту фінансової звітності сформована модель аудиту 

рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Організаційна модель обов’язкового аудиту фінансової звітності  

Джерело: авторська розробка. 

1 Етап  

Призначення ключового партнера з аудиту (за критеріями забезпечення якості аудиту, 

незалежності та компетентності) 

Документальне забезпечення етапу:  

Тест з компетентності та незалежності. Наказ про створення аудиторської групи. Робочий 

документ «Підтвердження вимог щодо винагороди, тривалості аудиту та відсутності 

одночасного надання неаудиторських послуг та аудиту». Робочий документ з оцінки чесності 

та порядності посадових осіб суб’єкта, що перевіряється 

2 Етап  

Систематизація виявлених невідповідностей вимогам Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність»; розкриття інформації про їх наслідки та вжиті заходи 

Документальне забезпечення етапу: 

Журнал розгляду виявлених невідповідностей. Звіт з огляду виявлених невідповідностей 

3 Етап  

Формування особової справи суб’єкта, фінансова звітність якого перевіряється 

Документальне забезпечення етапу: 

Формат і зміст особової справи  

4 Етап  

Облік скарг щодо обов’язкового аудиту 

Документальне забезпечення етапу: 

Журнал обліку скарг, що включає оцінку ризиків, пов’язаних зі скаргою, та пояснення 

відповідальних осіб  

5 Етап  

Упровадження аудиторських процедур з урахуванням особливостей аудиту консолідованої 

звітності та комунікацій із зовнішніми контролерами якості  

Документальне забезпечення етапу:  

Тест з компетентності та незалежності. Наказ про створення аудиторської групи. Робочий 

документ «Підтвердження вимог щодо винагороди, тривалості аудиту та відсутності одночасного 

надання неаудиторських послуг та аудиту». Робочий документ з оцінки чесності та порядності 

посадових осіб суб’єкта, що перевіряється. Журнал розгляду виявлених невідповідностей. Звіт з 

огляду виявлених невідповідностей. Формат і зміст особової справи. Журнал обліку скарг, що 

включає оцінку ризиків, пов’язаних зі скаргою, та пояснення відповідальних осіб 

РЕЗУЛЬТАТ  

Якість аудиту фінансової звітності 

Документальне забезпечення етапу: 

Внутрішньофірмовий стандарт «Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності» 

6 Етап  

Забезпечення якості аудиту через внутрішньофірмову стандартизацію 
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Запропонована модель надає цілісне уявлення про організацію 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі для підприємств 

суспільного інтересу і відрізняється від існуючих моделей наступними: 

– по-перше, розподілом процесу аудиту на шість етапів, що враховують 

специфіку нового законодавства (особливості призначення ключового партнера, у 

тому числі особливості оцінки компетентності та незалежності, документального 

забезпечення аудиторського процесу); 

– по-друге, впровадженням системи виявлених невідповідностей у 

діяльності аудиторської фірми нормативним вимогам та обліку і розгляду скарг за 

результатами аудиту; 

– по-третє, визначенням особливостей аудиту консолідованої фінансової 

звітності при залученні аудиторських фірм – співвиконавців (підрядників).  

Розробка моделі обов’язкового аудиту фінансової звітності надає змогу 

забезпечити якість аудиту та задовольнити очікування користувачів аудиторських 

звітів через адекватне призначення партнера з аудиту та групи з виконання 

аудиторського завдання, виявлення та мінімізацію загроз незалежності, оцінку 

проведених аудиторських процедур, реагування на скарги, накопичення та 

систематизацію інформації про замовника, оцінку його доброчесності, визначення 

особливостей аудиту консолідованої фінансової звітності при залученні 

аудиторських фірм – співвиконавців (підрядників), оцінку якості аудиторського 

завдання шляхом впровадження внутрішньофірмового стандарту «Політики та 

процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності». 

 

Висновки до розділу 3 

 

Екстраполяція корупційних ризиків, виявлених для державних структур, на 

діяльність суб’єктів аудиторської діяльності забезпечує можливість виділити 

специфічні корупційні ризики в аудиторській практиці з метою подальшої 

протидії таким ризикам, та удосконалити класифікацію корупційних ризиків для 

суб’єктів аудиторської діяльності. 
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Розроблено заходи з мінімізації та усунення ризиків, у тому числі ризиків, 

пов’язаних із стажуванням претендентів на отримання сертифіката аудитора та 

аудиторів, що вже практикують, запропоновані процедури стажування у 

аудиторських фірмах.  

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особливості 

організації і методики проведення й підлягає обов'язковій регламентації, як 

професійній, так і нормативній, що здійснюється за допомогою законів, 

підзаконних актів, інструкцій та інших нормативних документів, а також 

нормативів і стандартів аудиту. Зокрема, вітчизняні стандарти аудиторської 

перевірки фінансової звітності доцільно приймати у пакеті окремих блоків: 

методологічні, організаційні, технологічні, звітність аудитора. 

Застосування аудиторських стандартів забезпечує певний рівень гарантій 

достовірності результатів аудиторської перевірки. Призначення стандартів 

полягає у визначенні методологічних основ проведення аудиту, а саме: 

забезпечення високої якості аудиторської перевірки; сприяння використанню в 

аудиторській практиці нових наукових досягнень; допомога користувачам в 

розумінні процесу аудиторської перевірки; допомога аудиторові при веденні 

переговорних процесів із замовником; забезпечення зв'язку окремих елементів 

аудиторського процесу. 

Проведено ретроспективний аналіз стандартизації аудиту в Україні, що 

стало базою для розробки моделі стандартизації аудиту, зокрема через 

внутрішньофірмові стандарти щодо супутніх послуг та неаудиторських послуг.  

Результати ретроспективного аналізу дають можливість розкрити значну 

кількість неврегульованих питань, які потребують негайного вирішення.  

Удосконалено організаційне забезпечення аудиту через розробку: тестів 

компетентності та незалежності ключового партнера, наказу про створення 

аудиторської групи, контрольних журналів, особові справи замовників, 

організаційної моделі обов’язкового аудиту фінансової звітності, що дає змогу 

забезпечити якість комплексу послуг, що надаються аудиторською фірмою. 
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Доведена провідна роль ключового партнера із завдання в організації 

аудиту. Ключовий партнер безпосередньо приймає участь у перевірці, оцінює 

аудиторські ризики, проводить тестування персоналу замовника та його власників 

щодо можливості вчинення шахрайських дій, здійснює нагляд за процесом 

перевірки через застосування символів комфорту – інструменту, що забезпечує 

контроль якості аудиторських послуг. Удосконалено механізм застосування 

символів комфорту шляхом уточнення процесу використання символів комфорту 

з точки зору оцінки якості. Запропоновано доповнення наступними символами 

комфорту: «f» – партнер із завдання вважає отримані персоналом докази 

достатніми; «g» – партнер із завдання вважає отримані персоналом докази 

прийнятними; «k» – партнер із завдання схвалює проект листа управлінському 

персоналу та проект аудиторського висновку. Це забезпечить  проведення 

процедур оцінки якості роботи виконавців на усіх етапах аудиту. Новітні вимоги 

законодавства у напрямку забезпечення якості аудиту шляхом внутрішньо 

фірмової  стандартизації вимагають організаційного і документального 

забезпечення. 

Основні результати дослідження за третім розділом опубліковані у працях: 

[200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212]. 

 



РОЗДІЛ 4 

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБОТИ 

СУБ’ЄКТІВ АУДИТУ 

 

4.1. Сучасне процедурне забезпечення зовнішнього контролю якості 

аудиторських послуг 

 

Аудиторські процедури є способом отримання достатніх і прийнятних 

аудиторських доказів, що забезпечують можливість аудитору сформувати власну 

професійну думку щодо предмету перевірки.  

Аудиторська практика потребує певних інструментів для дослідження 

питань, що привернули увагу аудитора під час залучення клієнта, планування 

аудиту, перевірки господарських фактів, а також для контрольних заходів, що 

забезпечують якість наданих послуг. Інструменти, виступаючи взаємопов’язаною 

послідовністю дій у аудиторській практиці визнаються процедурами [213].  

Питання процедурного забезпечення аудиту розглядали такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені В. П. Бондар [24], Т.О. Каменська, М. Д. Корінько, О. Ю. Редько, 

Н.М. Проскуріна [214], Н.В. Ким [215], С. М. Бичкова, Е.Ю. Ітигілова [27]. 

Так, Проскуріна Н.М. пропонує під процедурним забезпеченням аудиту 

розуміти комплекс процедур аудиту, що системно регламентований 

внутрішньофірмовою стандартизацією, формалізований шляхом уніфікації 

документування та перевіряється системою контролю якості аудиторських 

послуг. Нею визначені найбільш прийнятні процедури для етапів аудиту: 

– на переддоговірному етапі аудиту (залучення клієнта) – оцінювання 

ризиків та ресурсів для проведення аудиту, чесності клієнта;  

– на етапі планування – тестування системи внутрішнього контролю якості;  

– на етапі отримання аудиторських доказів – верифікація, диференціація, 

тестування;  

– на заключному етапі – оцінювання достатності й відповідності доказів, 

узагальнення виявлених відхилень (викривлень) та їх суттєвості; оцінювання 
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подій після дати звітності; прогнозування можливості подальшої діяльності; 

процедура формування аудиторської думки, процедури контролю якості 

виконання завдання з аудиту [216]. 

Сурніна К.С. та Є.І. Дробишевська вважають, що аудиторські процедури є 

втіленням методів і прийомів у методику аудиторської перевірки [217]. 

Відзначаючи вже зроблений вагомий внесок практиків та науковців у 

напрямку процедурного забезпечення аудиту, слід зауважити, що подальшого 

дослідження та вирішення потребують ряд проблемних питань, які поставили 

перед аудиторським загалом положення новітнього Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність».  

Новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» визначає два напрями контролю якості аудиту, що проведений для 

підприємств суспільного інтересу та для інших суб’єктів господарювання. За 

ЗУ № 2258-VIII усі суб’єкти аудиторської діяльності підлягають контролю через 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що є юридичною особою 

публічного права. 

Як констатовано ЗУ № 2258-VIII, Інспекція із забезпечення якості (надалі –

  Інспекція) у складі Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

забезпечує проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес. Для усіх інших випадків, 

зовнішній контроль якості проводить Аудиторська палата України.  

Відповідно до статті 40 ЗУ № 2258-VIII Інспекція разом з АПУ розробляють 

рекомендації щодо проведення перевірок контролю якості. Такі рекомендації 

мають бути забезпечені процедурно і викладені у відповідних розпорядчих 

документах Інспекції та АПУ, а узагальнюючий Порядок проведення перевірок з 

контролю якості затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського 

обліку та аудиту (надалі – Міністерством фінансів України). 
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Відсутність рекомендацій з перевірки якості аудиторських послуг, по – 

перше суб’єктам суспільного інтересу, по – друге, іншим суб’єктам, що 

підпадають під обов’язковий аудит, потребує їхньої розробки. Аналіз ЗУ № 2258-

VIII дає змогу визначити пріоритетні напрями розробки рекомендацій з перевірки 

аудиторських послуг Інспекцією та АПУ (рис. 4.1). 

На сьогодні відсутні розробки рекомендацій з перевірки аудиторських 

послуг Інспекцією та АПУ, на офіційному сайті Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю розміщено лише Порядок перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, схвалений Радою нагляду за аудиторською діяльністю, 

протокол засідання від 22.04.2019 року № 4/10 [218].  

 

Рис. 4.1. Структура рекомендацій щодо перевірки якості аудиторських 

послуг зовнішніми контролерами у відповідності до ЗУ № 2258-VIII 

Джерело: розроблено автором на підставі [16]. 

 

Перший (майже в повному обсязі), другий і четвертий розділи, що наведені 

на рис. 4.1 стосуються якості аудиту та виявлення зовнішніми контролерами 

чинників, які впливають та забезпечують якість аудиту. Опосередковано 

Структура рекомендацій щодо перевірки якості аудиторських послуг зовнішніми 

контролерами у відповідності до ЗУ № 2258-VIII 

Розділ 1. Дотримання застосованих міжнародних стандартів аудиту, вимог 

щодо незалежності та інших вимог цього Закону, у тому числі забезпечення 

достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру 

Розділ 2. Кількість та якість використаних ресурсів, у тому числі дотримання 

вимог щодо безперервного навчання аудиторів 

Розділ 3. Дотримання вимог стосовно винагороди за аудиторські послуги, 

якщо вони встановлені 

Розділ 4. Ефективність системи внутрішнього контролю якості суб'єкта 

аудиторської діяльності 

Розділ 5. Достовірність інформації у звіті про прозорість щодо оцінки 

ефективності системи внутрішнього контролю якості суб'єкта аудиторської 

діяльності 
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впливатимуть на якість аудиту оцінки, проведені перевірки зовнішнім 

контролером щодо достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру 

аудиторів та аудиторських фірм, інформації у звіті про прозорість щодо оцінки 

ефективності системи внутрішнього контролю якості суб'єкта аудиторської 

діяльності, дотримання вимог стосовно винагороди за аудиторські послуги. 

Однак, такі оцінки свідчать про дотримання етичних норм і правил суб’єктом 

аудиторської діяльності та його персоналом, тому вони мають бути предметом 

уваги зовнішнього контролера якості.  

Визначення пріоритетних напрямів розробки рекомендацій дає змогу 

стверджувати, що рекомендації включатимуть увесь спектр законодавчих вимог 

щодо контролю якості аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, водночас для перевірки контролю якості аудиту фінансової 

звітності інших суб’єктів, пункт щодо достовірності інформації у звіті про 

прозорість, оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості суб'єкта 

аудиторської діяльності буде неактуальним.  

Розділ 1 Рекомендацій потребує визначення зовнішнім контролером 

дотримання суб’єктом аудиторської діяльності міжнародних стандартів аудиту, 

вимог щодо незалежності та об’єктивності, інших вимог законодавства: 

забезпечення достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру 

(наявність персоналу, загальний розмір частки засновників, які не є аудиторами 

або аудиторськими фірмами не перевищує 30 відсотків у статутному капіталі); 

дотримання суб’єктом аудиторської діяльності обмеження на одночасне надання 

послуг з аудиту та неаудиторських послуг підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес; визначення у договорі предмету, обсягу аудиторських послуг, 

розміру та умов оплати (винагорода за послуги з обов’язкового аудиту), 

відповідальність сторін та інших умов відповідно до вимог законодавства та 

міжнародних стандартів аудиту; дотримання персоналом САД принципів 

конфіденційності та збереження професійної таємниці; відповідності структури 

аудиторського звіту: по – перше вимогам ст. 14 ЗУ № 2258-VIII, по – друге, 

вимогам МСА; дотримання умов призначення САД; подання САД звіту про 
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прозорість для аудиторського комітету, органів нагляду. У таблиці 4.1. 

представлено перелік процедур, що застосовує зовнішній контролер під час 

проведення контролю якості аудиту. Визначені процедури пропонуються до 

впровадження у методичних рекомендаціях з контролю якості аудиторських фірм, 

що проводять аудит підприємств суспільного інтересу.  

Таблиця 4.1 – Перелік процедур, які застосовуються при зовнішньому 

контролі якості аудиторських послуг, котрі надаються підприємствам,  

що становлять суспільний інтерес 

№ 

з/п 

Предмет уваги 

зовнішнього контролера 

якості / процедури 
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1 Запит  х х х х – – 

2 Оцінка х х х х х х 

3 Перевірка х х х х х – 

4 Аналітичні процедури  х х х х х – 

5 Ідентифікація  х х х х х – 

6 Підтвердження х х х х х х 

Джерело: розроблено автором.  

 

За результатами проведених досліджень встановлено, що запит є найбільш 

прийнятною та дієвою процедурою, котра передбачає вибір необхідної інформації 

з масиву даних для перевірки клієнта – суб’єкта аудиторської діяльності, що 

провів аудит фінансової звітності підприємства суспільного інтересу. Запит може 

бути спрямований і третій особі – контрагенту, при цьому, інформація, що 

отримана від третьої особи є більш доказовою, оскільки неупереджено висвітлює 

предмет запиту. В такому випадку запит слід розглядати, як зовнішнє 

підтвердження інформації незалежною третьою стороною. Третьою особою 

(стороною) можна вважати:  

– по – перше, замовників аудиту; 

– по – друге, регуляторні органи, що отримали звіти аудиторів; 
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– по – третє, аудиторські фірми, які співпрацюють у партнерстві за 

договорами; 

– по – четверте, фізичних осіб – співробітників та підрядників аудиторської 

фірми.  

Оцінка отриманих доказів полягає в формуванні професійного судження 

зовнішнього контролера про рівень відповідності системи контролю якості 

суб’єкта аудиторської діяльності вимогам законодавчих актів та 

внутрішньофірмових вимог на підставі зібраних доказів. Оцінка стосується 

відповідей на запити, перевірки числових значень, що зафіксовані у робочих 

документах аудиторських фірм, підтверджень, результатів аналітичних 

процедур. Професійне судження зовнішнього контролера має базуватися на 

доказах, що обґрунтовані, документально підтверджені та свідчать про 

дотримання (або недотримання) суб’єктом аудиторської діяльності встановлених 

законодавчих вимог.  

Процедура перевірки зовнішнім контролером інформації потребує 

дослідження відібраних для контролю документів щодо системи контролю якості 

та конкретних аудиторських завдань. Процедура полягає у розгляді нормативного 

документа та документа, який генерувала аудиторська фірма та встановлені 

невідповідності. 

Аналітичні процедури дозволяють встановити зв'язок між фінансовими та 

нефінансовими показниками суб’єкта аудиторської діяльності на предмет: 

– достатності кількість ресурсів аудиторської фірми для виконання 

аудиторського завдання; 

– наявності залучених до перевірки особ з відповідним рівнем знань та 

досвіду, дотриманням етичних вимог;  

– оприлюднення аудиторською фірмою інформації про прозорість, зокрема 

інформації про організаційну структуру, чистий дохід, аспекти управління, 

виконані процедури контролю якості, про контрагентів – підприємства 

суспільного інтересу, принципи оплати праці ключових партнерів та їх ротацію, 
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доходи від надання аудиторських та неаудиторських послуг у розрізі 

контрагентів.  

Ідентифікація представляє собою встановлення тотожності відібраного 

об’єкта уже існуючому відомому еталону на підставі збігу спільних ознак. Ця 

процедура потребує наявності еталону. До еталонних вимог відносяться вимоги 

ЗУ № 2258-VIII, вимоги МСА та МССП, вимоги ОСНАД, АПУ, зокрема у частині 

залучення аудиторських фірм до обов’язкового аудиту підприємств суспільного 

інтересу.  

Зовнішній контролер якості у процесі перевірки має базуватися на 

наступному: дотримання МСА передбачає наявність у суб’єкта аудиторської 

діяльності системи контролю якості аудиторських послуг, внутрішньофірмових 

стандартів зокрема, стандартів, що передбачають дотримання етичних вимог, 

вимог прийняття клієнта та аудиторського завдання, процедур планування, оцінки 

ризиків, процедур виконання завдання та підготовки підсумкових аудиторських 

документів. Якщо такі компоненти розроблені, документально забезпечені та 

впроваджені у діяльність аудиторської фірми та відповідають законодавчим 

вимогам, то слід вважати, що система контролю якості суб’єкта аудиторської 

діяльності є дієвою й забезпечує якісне виконання завдань.  

Система контролю якості потребує змін у зв’язку із законодавчими 

новаціями. Прийняття клієнта та аудиторського завдання вимагають розробки 

нових процедур, що обумовлюються вимогами Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність».  

При зверненні до аудиторської фірми підприємство суспільного інтересу 

зобов’язане обрати для перевірки фінансової звітності суб’єкт аудиторської 

діяльності, що включений у IV розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності. При цьому обов’язковими до виконання є вимоги статті 29 ЗУ № 2258-

VIII, що потребує: 

– по – перше, проведення конкурсу серед аудиторів з урахуванням того, що 

винагорода за попередній рік такого суб’єкта аудиторської діяльності за аудит 

фінансової звітності підприємств суспільного інтересу не перевищує 15% 
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відсотків загальної суми доходу (від кожного підприємства), відсутні обмеження 

щодо тривалості надання послуг (не більше 10 років поспіль); 

– по – друге, підприємства, що становлять суспільний інтерес до підписання 

угоди із аудиторською фірмою повідомляють органи державної влади, яким вони 

підзвітні та підконтрольні, про обрану аудиторську фірму і надають аудійовану 

фінансову звітність; 

– по – третє, у конкурсі приймають участь щонайменше два суб’єкта 

аудиторської діяльності.  

Законодавство не надає тлумачення щодо органів державної влади, які 

мають  бути поінформовані про кандидатуру аудитора та не надає формату 

повідомлення. Проведений аналіз законодавчих актів: Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [11], 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 

та операціях з нерухомістю» [219], «Про цінні папери та фондовий ринок» [220] 

ПКМУ № 1604 від 26.10.2000 р. «Питання ДСФУ «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» (зі змінами і доповненнями) [221] 

засвідчує, що органами нагляду є:  

– Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг; 

– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

– Міністерства, яким підзвітні та підконтрольні підприємства та організації 

державної форми власності, зокрема Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України. 

За відсутності формату повідомлення щодо обрання аудитора за конкурсом 

до органу державної влади розроблено відповідний лист та представлено у 

таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Лист до органу державної влади про обрання суб’єкта 

аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності підприємства 

суспільного інтересу 

Органу державної влади (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг; 

Національній комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

Міністерствам, яким підзвітні та підконтрольні підприємства та організації державної форми 

власності)  

Відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» нами проведено конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для аудиту 

фінансової звітності відповідно до розроблених та затверджених нами вимог.  

Нами обрано АФ «ХХХ», яку включено до IV розділу публічного реєстру аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності. Ми отримали від АФ «ХХХ» письмове запевнення про 

відповідність обсягів наданих аудиторських послуг та тривалості завдання статті 29 та статті 

30 Закону України № 2258-VIII 

Керівник підприємства суспільного інтересу П.І.Б, підпис  

Дата (до дати підписання договору із аудиторською фірмою) 

 

Джерело: розроблено автором.  

 

Якщо підприємство суспільного інтересу є державним підприємством, то 

крім вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» дотримується вимог Закону України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII 

«Про публічні закупівлі» [121]. Закон набрав чинності з 19.02.2016 року, та 

вводився в дію етапами:  

– з 1 квітня 2016 року – для центральних органів виконавчої влади та 

замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;  

– з 1 серпня 2016 року – для усіх решта замовників.  

Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета 

закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 200 000 гривень, а робіт – 

1 500 000 гривень. Тобто, у практичній діяльності, якщо вартість аудиторських 

послуг перевищує 200000 грн., а замовником є підприємство державної форми 

власності, то такий замовник має діяти у спосіб, визначений Законом «Про 

публічні торги», яким передбачено здійснення закупівель із застосуванням двох 

конкурентних процедур регулювання: відкриті торги і конкурентний діалог, а 

також однієї неконкурентної - переговорної процедури закупівлі. Переговорна 
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процедура закупівлі не є предметом даного дослідження. Відкриті торги є 

основною процедурою закупівлі. Конкурентний діалог може бути застосовано 

замовником за таких умов: 

– замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики 

(специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального 

рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками; 

– предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка 

інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, 

експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних 

робіт, визначення вимог щодо виконання яких виникає потреба переговорів. 

Інформування про проведення процедури відкритих торгів, склад тендерної 

документації регулюється Законом України № 2258-VIII. Водночас вимоги Закону 

«Про публічні торги» відрізняються від вимог Закону України № 2258-VIII щодо 

вибору аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності 

(таблиця 4.3.). 

Таблиця 4.3. – Відмінності Закону України «Про публічні торги» від вимог 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо 

вибору аудиторської фірми 

Об’єкт Закон України «Про 

публічні торги» 

Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 

Визначення  Тендерна пропозиція  Конкурс  

Кількість відібраних 

пропозицій  

Один переможець  Щонайменше дві пропозиції 

(обирає аудиторський комітет) 

Обсяги послуг, у тому числі 

аудиторських  

Дорівнює або 

перевищує 200000 грн.  

Будь-який обсяг послуг вимагає 

проведення конкурсу  

Інформування про проведення 

процедури відкритих торгів 

Ст. 21  Порядок проведення 

конкурсного відбору, 

затверджений підприємством 

суспільного інтересу. 

Розроблена підприємством 

тендерна документація  

Склад тендерної документації Ст. 22, 23  

Оцінка тендерних пропозицій  Ст. 28  

Звітування щодо проведення 

відбору  

Не передбачено  До Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю 

Джерело: систематизовано на підставі [222, 16]. 
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Таким чином, обидва Закони надають різні тлумачення (тендерна 

пропозиція, конкурс), визначають різні процедури (інформування, вимоги щодо 

документації), які за сутністю є однією операцією – відбір аудиторської фірми для 

проведення аудиту фінансової звітності. Починаючи з 2018 року, суб’єкти 

господарювання, які є підприємствами суспільного інтересу державної форми 

власності одночасно проводять публічні закупівлі та обирають аудиторську фірму 

за конкурсом з урахуванням визначених вище відмінностей.  

Інформація про документи підприємства суспільного інтересу щодо відбору 

аудиторської фірми має бути залучена до складу робочої документації аудитора. З 

цією метою розроблено робочий документ аудиторської фірми, що підтверджує 

правомірність її залучення до обов’язкового аудиту (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 – Робочий документ аудитора «Інформація замовника щодо 

залучення аудиторської фірми до обов’язкового аудиту» 

Залучений 

суб’єкт 

аудиторської 

діяльності 

(назва) 

Інформація 

щодо 

статуту, 

витягу, 

виписки з 

ЄДР 

Пояснення (інформація щодо проведення конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності) 

Ким 

призначено 

суб’єкт 

аудиторської 

діяльності 

Дата рішення 

про 

призначення  

Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається 

загальними зборами акціонерного товариства, загальними 

зборами учасників, засновником у недержавних унітарних 

підприємствах, органом управління за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики державних 

(комунальних) підприємств та господарських товариств, у 

яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, іншим вищим органом управління 

відповідно до законодавства та установчих документів 

Повідомлення 

про суб’єкт 

аудиторської 

діяльності 

Дата листа 

щодо 

повідомлення  

Повідомлення органу державної влади, до якого відповідно 

до законодавства подається фінансова звітність замовника 

разом з аудиторським висновком (міністерства, міські, 

державні адміністрації, інші органи)  

Інформацію отримано від (назва замовника) та перевірено  

П.І.Б. аудитора – партнера із завдання  

Дата  

Джерело: розроблено автором.  
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Після прийняття клієнта та завдання аудиторська фірма складає лист – 

угоду в рамках процедур попереднього планування, а також лист – планування, 

що визначає напрями роботи аудитора, його розуміння процедур перевірки, 

оцінки ризиків.  

Лист планування розроблено та наведено його фрагмент у таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5 – Лист планування аудиту фінансової звітності (фрагмент) 

ЛИСТ-ПЛАНУВАННЯ 

(Адресат) 

Лист охоплює висвітлення наступних питань: 

1.Відповідальність аудитора. 2. Відповідальність управлінського персоналу за 

фінансову звітність. 3. Управління і контроль виконання завдання. 4. Обсяг та 

терміни проведення аудиту, ризики аудиту. 

Ми пропонуємо виконати наступні дії у зв’язку зі значними ризиками суттєвого 

викривлення. Будь ласка, зверніть увагу, що ризики, наведені нижче, не є вичерпним переліком 

ризиків, що підлягають перевірці. 

Суттєві ризики План дій 

1. Ризик викривлення фінансової 

звітності  
Аудиторські процедури за планом перевірки  

2. Ризик щодо безперервності 

діяльності  

Аудиторські процедури за планом перевірки 

3. Ризик неповернення кредитів  Аналітичні процедури щодо інформації 

позичальників  

4. Ризики, пов’язані із оцінкою 

активів  

Перерахунок, інвентаризація  

Наступні терміни перевірки були погоджені з Керівництвом: 

Подія Дата 

[Зустріч з планування з керівництвом Компанії] 25.02.2019  

[Початок планування аудиту] 26.02.2019  

[Початок аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики] 27.02.2019 

[Огляд ключовим партнером результатів виконаних процедур] 20.03.2019 

[Проект листа керівництву за результатами аудиту та звіту 

аудитора] 

26.03.2019 

[Лист наглядовій раді і управлінському персоналу за результатами 

аудиту] 

26.03.2019 

[Зустріч з обговорення результатів аудиту] 27.03.2019 

[Остаточний лист керівництву та звіт аудитора] 01.04.2019-05.04.2019 

[Графік і план комунікацій і їх деталізація розроблюється аудиторською фірмою у 

відповідності до власної практики, виноситься як додаток до цього листа.] 

5. Незалежність та етичні питання. 6. Суттєві питання облікової політики.  

7. Суттєвість та невиправлені викривлення. 8. Внутрішній контроль. 

9. Безперервність діяльності. 10. Обмеження обсягу аудиту. 

11. Шахрайство. 

Ми обговорили з Керівництвом його обізнаність щодо випадків фактичного, 

підозрюваного або передбачуваного шахрайства, які могли б вплинути на Компанію протягом 

періоду, що підлягає аудиту. Керівництво повідомило, що йому не відомі такі випадки. 

Керівництво також повідомило нас про те, що Вам також не відомі такі випадки. Якщо це не 
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так, будь ласка, повідомте нам про це якомога швидше, оскільки це вплине на обсяг нашої 

аудиторської роботи. Будь-ласка, повідомте нам, якщо Ви вважаєте, що є ділянки зі значним 

ризиком шахрайства. 

12. Аудиторські коригування. 13. Додаткова аудиторська робота.  

14.Порушення нормативно-правових актів. 15. Аудиторська команда (склад команди 

та контактні дані). 16. Використання роботи експертів та залучення до проведення аудиту 

інших суб’єктів аудиторської діяльності. 

17. Результати аудиту. 

Наприкінці нашого аудиту ми підготуємо для Вас лист за результатами аудиту, щоб 

допомогти Вам з оглядом фінансової звітності.  

 18. Конфіденційність та застереження.  

Цей лист є конфіденційним. Зміст цього листа не слід розголошувати частково або 

повністю третім сторонам без нашої попередньої письмової згоди. 

Аудит фінансової звітності не призначений для виявлення усіх питань, які можуть мати 

відношення до тих осіб, кого наділено найвищими повноваженням. Відповідно, наша перевірка 

зазвичай не виявляє усі подібні питання. Питання, що представляють управлінський інтерес, та 

які ми обговоримо з Вами, будуть охоплювати тільки ті питання, які будуть встановлені у 

процесі виконання аудиту.  

З повагою, 

Директор АФ   П.І.Б., дата  
Джерело: розроблено автором.  

 

Лист планування аудиту фінансової звітності розроблено у відповідності до 

МСА 260 «Повідомлення тим, кого наділено найвищими управлінськими 

повноваженнями» і адресовано наглядовій раді або аудиторському комітету. 

Законодавчі вимоги щодо контролю якості аудиторських послуг викладені у 

джерелах [223, 224, 225, 226, 227].  

Таким чином, на етапі планування аудиторською фірмою генеруються два 

документи, що погоджуються із замовником – підприємством суспільного 

інтересу і повідомляють його про планування, права та обов’язки сторін договору.  

Зовнішній контролер за наявності змін у системі контролю якості щодо 

робочої документації із залучення аудиторської фірми та прийняття клієнта, має 

впевнитеся чи дійсно такі процедури були проведені у відповідності до вимог 

ЗУ № 2258-VIII, МСА та внутрішньофірмових стандартів. З цією метою, 

зовнішній контролер якості має звернутися із запитом до підприємства, що 

перевірялось аудитором й встановити у нього документи щодо конкурсного 

відбору аудиторської фірми, рішення керівного органну щодо її залучення, лист – 

угоду та лист – планування, примірникии яких були направлені аудитором на 

адресу управлінського персоналу замовника. В робочих документах зовнішнього 
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контролера доречним буде розроблений тест щодо правомірності обрання 

аудиторської фірми та виконання процедур прийняття замовника (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 – Робочий документ зовнішнього контролера щодо тестування 

правомірності залучення аудиторської фірми та прийняття клієнта фірмою 

Питання для дослідження Так Ні Пояснення контролера 

Чи затверджено 

процедури конкурсного 

відбору аудиторської 

фірми  

х  Вказати документ, яким затверджено 

процедури конкурсного відбору аудиторської 

фірми 

Результат конкурсного 

відбору  

х  Вказати документ, яким затверджено 

аудиторську фірму  

Чи є в наявності у 

підприємства лист-угода  

х  Чи відповідає лист – угода МСА 210 

«Узгодження умов з аудиту фінансової 

звітності»  

Чи є в наявності у 

підприємства лист- 

планування  

х  Чи відповідає лист – угода МСА 260 

«Повідомлення інформації тим, кого наділено 

найвищими управлінськими повноваженнями»  

Висновок зовнішнього контролера щодо правомірності залучення аудиторської фірми та 

прийняття клієнта фірмою 

Джерело: розроблено автором.  

 

На етапі прийняття клієнта та планування завдання аудиторська фірма 

вдається до процедур оцінки незалежності, що охоплюють два етапи:  

– оцінка незалежності аудиторської фірми по відношенню до клієнта; 

– оцінка незалежності персоналу, задіяного у перевірці по відношенню до 

клієнта.  

Оцінка незалежності аудиторської фірми витікає з вимог ЗУ № 2258-VIII, 

що стосуються обмеження аудиту, у тому числі одночасного надання 

аудиторських і неаудиторських послуг.  

Так, стаття 6 «Аудиторська діяльність» ЗУ № 2258-VIII вимагає при наданні 

послуг з аудиту фінансової звітності підприємствам суспільного інтересу 

обмеження у наданні наступних послуг, що, на нашу думку, зводиться до 

заборони. Наведені у таблиці 4.7. обмеження вводяться при наданні аудиторських 

послуг для підприємств суспільного інтересу. Одночасне надання аудиторських і 

неаудиторських послуг є неприпустимим. Для інших суб’єктів господарювання, 

що не підпадають під категорію підприємств суспільного інтересу необхідно 
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ідентифікувати загрози та впроваджувати запобіжні заходи. Як зазначалось 

раніше, аудиторськими загрозами є наступні:  

– загрози власного інтересу;  

– загрози власної оцінки;  

– загрози захисту;  

– загрози особистих стосунків; 

– загрози тиску. 

Таблиця 4.7 – Обмеження у наданні аудиторських послуг та ідентифіковані 

загрози при одночасному наданні аудиторських і неаудиторських послуг 

Неаудиторські послуги 

(обмеження) 

Ідентифіковані загрози Заходи запобігання 

загрозам 

1 2 3 

Складання податкової звітності, 

розрахунку обов'язкових зборів і 

платежів, представництва 

юридичних осіб у спорах із 

зазначених питань 

Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

особистих стосунків 

Додатковий контроль під 

час виконання завдання 

(залучення зовнішнього 

контролера за цивільно – 

правовою угодою); 

розподіл аудиторських 

завдань між різними 

суб'єктами аудиторської 

діяльності за цивільно – 

правовими угодами)  

Консультування з питань 

управління, розробки і 

супроводження управлінських 

рішень 

Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

особистих стосунків 

Ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності 
Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

особистих стосунків 

Розробка та впровадження 

процедур внутрішнього контролю, 

управління ризиками, а також 

інформаційних технологій у 

фінансовій сфері 

 

Надання правової допомоги у 

формі: послуг юристконсульта із 

забезпечення ведення господарської 

діяльності; ведення переговорів від 

імені юридичних осіб; 

представництва інтересів у суді; 

Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

тиску особистих 

стосунків 

Відмова від надання 

аудиторських і 

неаудиторських послуг; 

делегування зобов’язань 

аудиторської фірми щодо 

правової допомоги іншим 

суб’єктам (юридичним, 

консалтинговим компаніям)  

Кадрове забезпечення юридичних 

осіб у сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування та фінансів, у тому 

числі послуги з надання персоналу, 

що приймає управлінські рішення  

Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

особистих стосунків 

Додатковий контроль під 

час виконання завдання 

(залучення зовнішнього 

контролера за цивільно – 

правовою угодою);  
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Продовження табл. 4.7 
1 2 3 

та відповідає за складання 

фінансової звітності 

 розподіл аудиторських 

завдань між різними 

суб’єктами аудиторської 

діяльності за цивільно – 

правовими угодами) 

Послуги з оцінки Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

особистих стосунків; 

тиску  

Відмова від надання 

аудиторських і 

неаудиторських послуг; 

делегування зобов’язань 

аудиторської фірми щодо 

правової допомоги іншим 

суб’єктам (юридичним, 

консалтинговим компаніям)  

Послуги, пов'язані із залученням 

фінансування, розподілом 

прибутку, розробкою інвестиційної 

стратегії, окрім послуг з надання 

впевненості щодо фінансової 

інформації, зокрема проведення 

процедур, необхідних для 

підготовки, обговорення та випуску 

листів-підтверджень у зв'язку з 

емісією цінних паперів юридичних 

осіб 

Загрози: власного 

інтересу; власної оцінки; 

особистих стосунків 

Додатковий контроль під 

час виконання завдання 

(залучення зовнішнього 

контролера за цивільно – 

правовою угодою); 

розподіл аудиторських 

завдань між різними 

суб’єктами аудиторської 

діяльності за цивільно – 

правовими угодами); заміна 

(ротація) ключового 

партнера із завдання  

Джерело: розроблено автором.  

 

Фактори загроз аудиторської фірми представлені у Додатку Б у вигляді 

Внутрішньофірмового стандарту, який включає робочий документ щодо 

ідентифікації загроз. 

Стосовно достовірності інформації, поданої суб’єктом аудиторської 

діяльності до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

зовнішньому контролеру якості доцільно зосередити увагу на наступних аспектах, 

що представлені на рис. 4.2.  

Кількість і якість людських ресурсів використаних під час аудиту потребує 

дослідження зовнішнім контролером, у тому числі безперервного удосконалення 

професійних знань аудиторів.  
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Рис. 4.2. Перевірка зовнішнім контролером інформації, наданої суб’єктом 

аудиторської діяльності для включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 

Джерело: розроблено автором.  

 

Під час планування партнер із завдання визначає кількість необхідних 

ресурсів, виходячи з оцінки аудиторського ризику та визначених аудиторських 

процедур. Аудиторські процедури мають бути задокументовані та підтверджувати 

достатність ресурсів. 

З метою отримання достатньої впевненості, що персонал має можливості та 

час на виконання завдання, аудиторська фірма за допомогою робочого документу 

«Розрахунок бюджету часу та вартості аудиторського завдання» здійснює 

калькулювання робочого часу, що планується на повне виконання аудиторського 

завдання (від виконання попередніх процедур до заключної процедури 

остаточного формування робочого файлу), таблиця 4.8. (фрагмент). 
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Назва суб’єкта аудиторської діяльності (юридична адреса) 

Засновники та їх частки у статутному капіталі (адреси)  

Інформація про відокремлені структурні підрозділи 

Інформація про проходження зовнішнього контролю якості 

Інформація щодо договору страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, 

який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності. Письмове 

повідомлення керівника про будь-який тиск на члена групи із завдання 

боку замовника, персоналу Письмове повідомлення керівника про будь-

який тиск на члена групи із завдання з боку замовника, персоналу  Інформація, про аудиторів, які залучені до обов’язкового аудиту 

фінансової звітності  

Актуалізація наданої інформації на дату перевірки 
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Таблиця 4.8 – Робочий документ «Розрахунок бюджету часу та вартості 

аудиторського завдання» (фрагмент) 

Затверджено ___________ 

П.І.Б. керівника аудиторської фірми, підпис, дата 

Розрахунок вартості завдання з аудиту фінансової звітності (назва замовника аудиту)  

за 20ХХ рік 

 Вартість послуг визначається, як денна оплата, так і оплата за конкретний обсяг робіт. При 

попередньому ознайомленні з обсягом необхідних до виконання робіт, ми розраховуємо 

можливі часові та ресурсні витрати та узгоджуємо кількість годин та максимальну вартість 

аудиторського завдання. 

  Визначаючи вартість однієї людино-години найнижче оплачуваної категорії персоналу 

аудиторської фірми доцільно керуватися чинним законодавством України щодо мінімальної 

заробітної плати та коефіцієнтами, передбаченими Єдиною тарифною сіткою. Враховуючи, 

що аудитори, які працюють в аудиторській фірмі, мають високий кваліфікаційний та 

професійний рівень, при визначенні вартість однієї людино-годин для цієї категорії 

персоналу можна використати найвищий коефіцієнт  Єдиної тарифної сітки (4,51). Для 

іншого персоналу аудиторської фірми, що не мають сертифіката аудитора, може 

застосовуватися інший, ніж максимальний коефіцієнта з Єдиної тарифної сітки. Для 

встановлення взаємозв’язку між витратами аудиторської фірми на виплату мінімальної 

заробітної плати за 1 годину роботи (враховуючи нарахування єдиного соціального внеску) і 

вартістю однієї людини-години аудиторська фірма для розрахунку мінімальної вартості 

людини-години можна обирає співвідношення між цими показниками на рівні 30-40%.  

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 р.- 4173,00 грн. 

 Мінімальна вартість людино-години аудитора - 345,53 грн. 

 Максимальна вартість людино-години аудитора - 460,70 грн. 

 Середня вартість людино-години аудитора -403,12 грн. 

 

Обсяг діяльності клієнта з аудиту  Мінімальний обсяг часу  

(у людино-годинах) 

До 5 млн. грн. 40 

Від 5 млн. грн. до 10 млн. грн. 60 

Від 10 млн. грн. до 250 млн. грн. 80 

Від 250 млн. грн. до 500 млн. грн. 120 

Від 500 млн. грн. до 1.000 млн. грн. 220 

Понад 1.000 млн. грн.  400 

 

Постійна та довгострокова співпраця (абонентське обслуговування) між нами та нашими 

клієнтами має вагоме значення. Розуміння стану справ та проблемних питань клієнта дає 

змогу швидко вирішити поточні питання, а також зпрогнозувати та уникнути можливих 

проблем в сфері фінансів, оподаткування, економіки підприємства та управління. 

Безперервне співпраця забезпечує індивідуальний підхід до планування спільної роботи, 

більшу глибинну аудиторську перевірку, мінімізує ймовірність помилок в обліку, дає змогу 

вирішувати проблеми, спираючись на обізнаность питання з різних боків та забезпечуючи, 

таким чином, високу ефективність аналізу та запропонованих рішень. 

Коригуюча знижка вартості послуги, мінімальна вартість людино-години- 345,53 грн. 

 Аудиторська фірма приймає для даного розрахунку мінімальний показник вартості 

людино-години на рівні 345,53 грн. 

Інформація до розрахунку: категорія підприємства: мін. обсяг л / год 

– Валюта балансу замовника – 293 171 тис. грн. (категорія – середнє підприємство, 
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валюта балансу 20 млн. євро); 

– Дохід без ПДВ замовника – 15 682 тис. грн. (категорія – мале підприємство, дохід до 8 

млн. євро); 

– Середня кількість працівників замовника – 8 осіб (категорія – мікро підприємство до 

10 осіб).  

 Підприємство за наявності двох ознак класифікується, як мале, тому його аудит фінансової 

звітності виконує аудиторська фірма, що включена до 3 розділу Реєстру.  

Мінімальний обсяг часу в людино-годинах, встановлений аудиторською фірмою та достатній 

(за професійним судженням) для якісного виконання завдання – 80 люд/год,  

з них аудитори (2 особи) – 50 люд/днів; асистенти аудитора (2 особи) – 30 людино /днів.  

Вартість аудиторської послуги 345,53 грн. х 80 людино /годин = 27700,00 грн. 

Знижка – 10% - 27700 х 20 %=5600,00 грн. 

Вартість послуги з аудиту за вирахуванням знижок складає 22100,00 грн. 

П.І.Б. відповідальної особи аудиторські фірми, підпис, дата  
Джерело: розроблено автором.  

 

При розробці розрахунку бюджету часу застосовувалось Положення з 

національної практики аудиту 1 «Особливості узгодження умов завдання з 

обов’язкового аудиту та укладання договору про проведення обов’язкового 

аудиту з врахуванням вимог національного законодавства», затвердженого 

рішенням АПУ від 20.12.13 р. № 286/12 зі змінами і доповненнями, що є 

актуальним на 01.01.2019 року [228]. 

Призначення персоналу у конкретну робочу групу здійснюється керівником 

аудиторської фірми. Таке призначення здійснюється за допомогою наказу про 

призначення групи із завдання, на підставі судження, яке повинно враховувати:  

практичний досвід членів групи у виконанні аудиторських завдань аналогічного 

виду; розуміння членами групи відповідних професійних стандартів, 

законодавчих і нормативних вимог, встановленої політики і процедур контролю 

якості; технічні навички і спеціальні знання, включаючи знання відповідних 

інформаційних технологій (зокрема, знання системи); знання галузі, у якій 

працює підприємство-клієнт, а також здатність членів робочої групи 

застосовувати професійне судження. 

Порядок безперервного професійного навчання аудиторів має проводитись 

у рамках ст. 19 ЗУ № 2258-VIII та затверджуватися центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту – Міністерством фінансів України. 
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Безперервне професійне навчання аудиторів можуть проводити: юридичні 

особи, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації; аудиторські 

фірми, що розробили власні програми безперервного професійного навчання, які 

визнані професійними організаціями - членами Міжнародної федерації 

бухгалтерів; професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів. 

Наразі Порядок безперервного професійного навчання аудиторів не 

затверджено Міністерством фінансів України та відсутні вимоги до суб’єктів, що 

мають проводити відповідне навчання. Тому пропонується розроблений Порядок 

безперервного професійного навчання аудиторів та критерії відбору юридичних 

осіб, що будуть задіяні у професійному навчанні аудиторів (Додаток В). 

Перевірка ефективності системи внутрішнього контролю якості суб’єкта 

аудиторської діяльності потребує визначення таких дефініцій, як ефективність та 

індикатори ефективності.  

В економічній літературі ефективність визначається через відношення 

корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання [229]. Чим нижчі 

витрати на досягнення мети, тим вищою є  ефективність.  

Редько О.Ю., Каменська Т.О., Корінько М.Д. розглядали ефективність 

систем внутрішнього контролю суб’єкта аудиторської діяльності через її 

відповідність встановленим критеріям – Положенню з контролю якості робіт та 

провадження моніторингу [214].  

Тобто, ефективність в аудиті розглядається, як відповідність дій аудитора 

встановленим заздалегідь критеріям. Критерії оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю мають бути визначені в положенні або 

внутрішньофірмовому стандарті щодо політики і процедур системи внутрішнього 

контролю аудиторської діяльності. Такі стандарти були розроблені рядом 

аудиторських фірм та науковців  у галузі аудиту [21, 230, 24, 231, 232]. 

Однак, впровадження в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторської діяльності» потребує коригувань у системі контролю якості 

аудиторських фірм у частині: 
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– аудиту фінансової звітності підприємств, що є підприємствами 

суспільного інтересу; 

– внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності; 

– організації роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності; 

– обмеження щодо надання послуг;  

– оцінки загроз незалежності;  

– призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

– вимог щодо внутрішнього контролю якості виконання завдань з аудиту 

фінансової звітності; 

– контрою якості аудиторських послуг.  

З цією метою розроблено Внутрішньофірмовий стандарт «Політики та 

процедури внутрішньої системи контролю якості аудиторської діяльності» 

(Додаток Б, фрагмент), що враховує вимоги ЗУ № 2258-VIII, забезпечує 

коригування у системі внутрішнього контролю якості та використовується у 

діяльності аудиторських фірм.  

Зовнішній контролер якості має впевнитися, що суб’єктом аудиторської 

діяльності створена внутрішня система контролю якості у вигляді положення чи 

стандарту, розпорядчі документи відповідають вимогам МСА, тому пропонуємо 

уніфікований тест перевірки системи контролю якості зовнішнім контролером, що 

передбачає ранжування процедур для отримання доказів зовнішнім контролером 

щодо ефективності системи контролю якості та забезпечує достатність таких 

доказів (табл. 4.9). 

Такі процедури мають бути проведені зовнішнім контролером у частині 

системи контролю якості та аудиторських завдань і забезпечить якість роботи 

суб’єктів аудиту загалом. 
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Таблиця 4.9 – Уніфікований тест перевірки системи контролю якості аудиту 

фінансової звітності зовнішнім контролером 

Предмет уваги 

зовнішнього 

контролера 

якості 

Ранжування процедур Результат процедур 

Процедури щодо оцінки якості аудиту фінансової звітності 

Дотримання 

вимог МСА 

щодо створення 

системи 

контролю якості 

та дотримання 

вимог МСА при 

виконанні 

завдань  

1. Запит до управлінського персоналу 

аудиторської фірми щодо 

розпорядчих документів зі створення 

системи контролю якості. 

2. Ідентифікація розпорядчих 

документів щодо створення системи 

контрою якості, їх перевірка.  

3. Аналіз та оцінка розпорядчих 

документів з метою їх тестування на 

відповідність законодавчим вимогам  

Отримання знань щодо наявності 

та відповідності системи 

контролю якості встановленим 

вимогам МСА та 

внутрішньофірмовим стандартам 

Етичні вимоги та 

вимоги до 

конфіденційності 

інформації  

1. Перевірка наявності у розпорядчих 

документах вимог щодо етики та 

конфіденційності. 

2. Аналіз вимог розпорядчих 

документів вимога МСА, оцінка 

аналітичних процедур  

Тестування розпорядчих 

документів аудиторської фірми 

на відповідність вимогам ст.8, 

10, 11,12 ЗУ№ 2258-VIII. Якщо 

зовнішній контролер не отримує 

достатніх доказів щодо 

дотримання вимог етики, то він 

має застосувати додаткові запити 

Відповідність 

договору та звіту 

аудитора 

вимогам 

законодавства  

1. Запит 

2. Ідентифікація  

3. Перевірка  

4. Аналітичні процедури та їх оцінка  

5. Підтвердження (дані аудиторської 

фірми, її звіти до Органу суспільного 

нагляду, тощо ) 

6. Перерахунок цифрових показників, 

що входять до аудиторського звіту  

Тестування договору та звіту 

аудитора на відповідність 

вимогам ст. 7, ст. 14 ЗУ № 2258-

VIII  

Процедури щодо оцінки відповідності дій аудитора вимогам Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

Інформація, що 

подана до 

Реєстру  

1. Запит 

2. Ідентифікація  

3. Перевірка  

4. Аналітичні процедури та їх оцінка  

5. Підтвердження (інші джерела 

інформації)  

Використання інформації з 

інших доступних джерел 

(публічні реєстри, тощо)  

Обмеження 

щодо 

одночасного 

надання послуг  

1. Запит 

2. Ідентифікація  

3. Перевірка  

4. Аналітичні процедури та їх оцінка  

5. Підтвердження (дані аудиторської 

фірми, її звіти до Органу суспільного 

нагляду, тощо ) 

Використання інформації з 

інших доступних джерел (дані 

аудиторської фірми, її звіти до 

Органу суспільного нагляду, 

тощо) Звітування про 

прозорість  

Джерело: розроблено автором.  
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4.2. Процедури внутрішньофірмового контролю якості роботи аудиторів 

 

Норми МСА та ЗУ № 2258-VIII зобов’язують суб’єктів аудиторської 

діяльності до створення ефективної системи контролю якості, незалежно від того, 

які саме аудиторські послуги надаються - обов’язковий аудит фінансової звітності 

чи супутні аудиторські послуги.  

Зовнішній контроль якості, що впроваджується Органом суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України, 

орієнтований на оцінку ризиків невиконання суб’єктами аудиторської діяльності 

завдання з аудиту фінансової звітності у обсязі та процедурах, визначеними 

МСА. Такий підхід визначено у п. 11 ст. 40 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Пропонується його застосування 

також до: 

– завдань з надання впевненості, що не є аудитом; огляд історичної 

фінансової інформації;  

– завдань з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової 

інформації; 

– завдань з компіляції інформації.  

У цьому контексті логічним буде розглянути, що є ризиком невиконання 

аудиторського завдання.  

В аудиторській практиці використовують класифікацію аудиторських 

ризиків, що визначена нормами МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його 

середовища». Однак, ці ризики стосуються саме аудиту фінансової звітності й 

оцінюються суб’єктом аудиторської діяльності для замовника [17].  

Класифікація ризиків невиконання саме суб’єктом аудиторської діяльності 

вимог МСА наразі відсутня у самих положеннях МСА. У інших законодавчих 

документах наводиться тлумачення дефініції ризику невиконання завдання 

(табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 – Тлумачення терміну «Ризик невиконання» 

Дефініція Документ 

Ступінь ймовірності певної негативної події, яка 

може відбутися у певний час або за певних 

обставин на території об'єкта підвищеної 

небезпеки і/або за його межами 

Закон України «Про об'єкти підвищеної 

небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-I [233] 

Можливість виникнення певної події, настання 

якої призводить до фінансових чи іншого виду 

втрат членів та/або учасників платіжної системи 

Постанова Національного банку України 

«Про затвердження Правил Національної 

системи масових електронних платежів» 

від 10.12.2004 № 620 [234] 

Можливість виникнення та вірогідні масштаби 

наслідків негативного впливу протягом певного 

періоду часу 

Закон України  «Про технічні регламенти 

та процедури оцінки відповідності» 

від 01.12.2005 № 3164-IV [235] 

Ймовірність виникнення негативних наслідків 

від провадження господарської діяльності та 

можливий розмір втрат від них, що вимірюється 

у кількісних та якісних показниках 

Закон України Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності 

від 05.04.2007 № 877-V [236] 

Можливість настання події, що матиме вплив на 

здатність установи виконувати завдання і 

функції та досягати визначеної мети (місії), 

стратегічних та інших цілей діяльності установи 

Постанова Кабінету Міністрів  Про 

затвердження Основних засад здійснення 

внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

28 вересня 2011 р. № 1001 України від 

12.12.2018 № 1062 [237] 

Ймовірність виникнення збитків або додаткових 

втрат або недоотримання доходів, або 

невиконання стороною договірних зобов'язань 

внаслідок впливу негативних внутрішніх та 

зовнішніх факторів 

Постанова Національного банку України 

 «Про затвердження Положення про 

організацію системи управління ризиками 

в банках України та банківських групах» 

від 11.06.2018 № 64 [238] 

 

Метою системи контролю якості є надання впевненості у тому, що 

аудиторська фірма діє у відповідності до стандартів, законодавчих та 

регуляторних вимог, а її звіти відповідають обставинам. Зважаючи на це, 

пропонується визначити «ризик невиконання суб’єктом аудиторської діяльності 

завдання з аудиту», як невідповідність застосованих аудиторських процедур до 

об’єкту перевірки вимогам МСА та внутрішньофірмовим стандартам із поділом 

на: суттєвий ризик невиконання та несуттєвий ризик невиконання.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3164-15/ed20121202/find?text=%D0%E8%E7%E8%EA
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3164-15/ed20121202/find?text=%D0%E8%E7%E8%EA
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20170101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20170101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20170101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF/ed20181212#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF/ed20181212#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF/ed20181212#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF/ed20181212#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF/ed20181212#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF/ed20181212#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18/ed20180611#n53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18/ed20180611#n53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18/ed20180611#n53
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Суттєвий ризик невиконання полягає у тому, що аудитор сформулює 

думку у своєму звіті на підставі недостатніх й неприйнятних аудиторських 

доказів. Сформульована думка введе в оману користувача аудиторського звіту, у 

наслідок чого, користувач прийме хибне управлінське рішення за результатами 

аудиту. Тобто порушення вимог МСА 230 «Аудиторська документація» у 

частині формування підсумкових документів (висновків з перехресними 

посиланнями на зібрані аудиторські докази за МСА 500 «Аудиторські докази»), 

МСА 315 (переглянутого) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 

викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 

МСА 700 (переглянутого) «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності», МСА 705 (переглянутого) «Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора», МСА 800 (переглянутого) «Особливі положення – 

аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ 

спеціального призначення» є підставою вважати, що ризик невиконання 

аудиторських процедур оцінюватиметься як суттєвий. 

Окрім МСА, вимоги щодо якості аудиту, як уже зазначалось, висуває Закон 

України № 2258-VIII (для підприємств суспільного інтересу). Проведений аналіз 

ЗУ № 2258-VIII дає змогу встановити, що до суттєвих порушень щодо аудиту 

фінансової звітності підприємств суспільного інтересу слід також віднести 

порушення вимог ст. 8, 10, 11, 12 ЗУ № 2258-VIII у частині етичних вимог до 

аудитора та суб’єктів аудиторської діяльності, ст. 14 - щодо структури 

аудиторського звіту, ст. 29 - у частині залучення суб’єкта аудиторської діяльності, 

ст. 32 - щодо внутрішнього контролю якості виконання завдання з аудиту (у 

частині внутрішнього рецензування аудиторського звіту та додаткового звіту до 

аудиторського комітету).  

Порушення інших МСА слід розглядати як несуттєвий ризик невиконання 

аудиторських процедур окремих аудиторських завдань. Звідси витікають дії 

внутрішніх і зовнішніх контролерів, що виконуватимуться за результатами 

перевірки контролю якості (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 – Ризики та дії внутрішніх і зовнішніх контролерів щодо 

ідентифікації ризиків і заходів з їх мінімізації 

Суттєвий ризик невиконання аудиторських процедур Дії контролерів якості 

За МСА За ЗУ № 2258-VIII Внутрішніх Зовнішніх 

МСА 230 «Аудиторська 

документація» у частині 

формування підсумкових 

документів (висновків з 

перехресними посиланнями 

на зібрані аудиторські 

докази за МСА 500 

«Аудиторські докази») 

ст. 8, 10, 11, 12 ЗУ № 

2258-VIII у частині 

етичних вимог до 

аудитора та суб’єкта 

аудиторської діяльності 

Вжити заходи з 

усунення загроз 

незалежності 

аудитора та 

аудиторської 

фірми  

Зафіксувати 

факт порушення 

етичних вимог 

та недоліки 

системи 

контролю якості  

МСА 315 «Ідентифікація та 

оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення 

через розуміння суб’єкта 

господарювання і його 

середовища» 

ст. 14 щодо структури 

аудиторського звіту 

Перевірити робочі 

документи та 

усунути 

невідповідності 

нормативним і 

законодавчим 

вимогам  

Зафіксувати 

факт порушення 

вимог МСА та 

ЗУ № 2258-VIII і 

недоліки 

системи 

контролю якості 

МСА 700 «Формування 

думки та складання звіту 

щодо фінансової звітності» 

ст. 29. у частині 

залучення суб’єкта 

аудиторської діяльності 

Переглянути 

підстави для 

формування 

думки аудитора / 

відмовитися від 

аудиторського 

завдання  

МСА 705 (переглянутого) 

«Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора»  

ст. 32 щодо 

внутрішнього 

контролю якості 

виконання завдання з 

аудиту (у частині 

внутрішнього 

рецензування 

аудиторського звіту та 

додаткового звіту до 

аудиторського 

комітету) 

Переглянути 

підстави для 

формування 

думки 

аудитора/перегля-

нути звіт 

внутрішнього 

рецензента  

МСА 800 «Особливі 

положення – аудити 

фінансової звітності, 

складеної відповідно до 

концептуальних основ 

спеціального призначення» 

              

 

                    

Переглянути 

підстави для 

формування 

думки аудитора 

 

Джерело: [16, 17].  

 

За кожним видом аудиторських послуг: аудит фінансової звітності, завдання 

з надання впевненості, що не є аудитом; огляд історичної фінансової інформації; 

завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації; 
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завдання з компіляції інформації пропонуються певні аудиторські процедури 

(табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 – Узагальнення аудиторських процедур за видами послуг 

Види аудиторських послуг/ 

процедури 
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т
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Ідентифікація  х х х х - 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х - х - 

Оцінка х х х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 

Джерело: розроблено автором на підставі даних Додатку Г.  

 

Нами досліджено усі суб’єкти аудиторської діяльності, що звітували до 

АПУ. Також дослідження здійснювалися у напрямку застосування САД 

внутрішньофірмових стандартів. Щодо опитування про застосування 

аудиторських процедур у аудиторських завданнях, отримано наступні результати: 

– з другого реєстру – 50 % аудиторських фірм; 

– з третього реєстру - 40 % аудиторських фірм; 

– з четвертого реєстру - 10 % аудиторських фірм. 

Процедури за видами аудиторських послуг застосовуються для: 

– зниження інформаційної невизначеності щодо предмету уваги аудитора;  

– отримання доказової бази для ідентифікації помилок та формування 

професійного судження аудитора; 

– оцінки ступеня ризику невиявленння помилок; 

– оцінки виявлених викривлень інформації; 

– формування сутності рекомендацій, що надаються у листі – повідомленні  

тим, кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями.  

Таким чином, процедури забезпечують досягнення мети аудиторської 

перевірки. 
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Ідентифікацію слід розглядати як процедуру ототожнення або розпізнавання 

об'єктів за допомогою певних маркерів, наприклад, при проведенні 

інвентаризації – ярликів, при проведенні перерахунку - присвоєння порядкових 

номерів договорам, господарським операціям, для робочих документів аудитора – 

індексів, що забезпечують простежуваність цих об'єктів, з метою виявлення 

можливих відхилень від встановлених регламентів та причин таких відхилень.  

За проведеними опитуваннями аудиторських фірм, при аудиті фінансової 

звітності, виконанні завдань з надання впевненості, узгодженими процедурами, 

огляді аудитори застосовують таку процедуру, як ідентифікація, яка фактично не 

використовується у процесі підготовки фінансової інформації.  

Аналітичні процедури за МСА 520 представляють собою аналіз 

співвідношень й закономірностей, наведених у фінансовій чи нефінансовій 

інформації особи, звітність якої аудіюється, виявлення причин можливих 

відхилень між різними джерелами інформації. Як засвідчують проведені 

опитування, аудитор застосовує аналітичні процедури на усіх стадіях аудиту:  

– прийнятті замовника та плануванні; 

– виконанні завдання;  

– завершальній стадії.  

На етапі прийняття замовника та планування завдання аналітичні процедури 

сприяють отриманню інформації про бізнес замовника, виявленню ризиків 

аудиту, і, відповідно, визначають обсяги та строки виконання аудиторського 

завдання, необхідні технічні й людські ресурси. На етапі виконання завдання 

аналітичні процедури застосовуються у процесі виявлення нетипових відхилень 

показників фінансової звітності від даних бухгалтерського обліку, інформації, 

отриманої шляхом запитів до третіх осіб, або інформації, яка подається 

регуляторним органам, наприклад, у звітних даних, що подають фінансові 

компанії до Національної комісії з регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

Аналітичні процедури охоплюють розгляд: фінансової та іншої інформації 

суб’єкта господарювання у порівнянні з такою ж інформацією за попередні 
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періоди, очікуваними результатами діяльності, інформацією конкурентів; 

взаємозв'язків між елементами інформації.  

До способів здійснення аналітичних процедур належать: просте порівняння, 

комплексний аналіз із застосуванням статистичних методів (вертикальний, 

горизонтальний аналіз фінансової звітності, трендовий аналіз, коефіцієнтний 

аналіз, факторний аналіз, тощо). Вибір аудитором процедур, а також способи й 

рівень застосування аналітичних процедур є предметом професійного судження, 

що має бути задокументовано у робочих документах аудитора. 

Запит (зовнішнє підтвердження) за МСА 505 є процесом отримання та 

оцінки аудиторських доказів шляхом надання інформації або пояснення наявних 

обставин безпосередньо третьою стороною у відповідь на запит про інформацію 

щодо конкретної статті, що впливає на судження у фінансових звітах або 

відповідні розкриття.  

Факторами та твердженнями, які, ймовірно, впливають на достовірність 

підтверджень, та визначають структуру запиту є: форма запиту; попередній досвід 

аудиту або аналогічних завдань; характер інформації, яку необхідно підтвердити; 

майбутній респондент. 

Запити про підтвердження, зазвичай містять дозвіл управлінського 

персоналу замовника на розкриття інформації респондентом аудитору. 

У аудиторській практиці розрізняють можливість одержання, як позитивних 

так і негативних підтверджень інформації (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 – Застосування позитивних та негативних підтверджень 

Тип 

зовнішнього 

підтвердження 

Зміст Умови застосування 

1 2 3 

Позитивне Пропонує респондентові 

дати відповідь аудиторові у 

всіх випадках або із 

зазначенням згоди 

респондента з наведеною 

інформацією, або із 

проханням до респондента 

надати інформацію 

Оцінений ризик суттєвого викривлення є 

високим. 

Мова йде про незначний обсяг залишків 

або складні операції; 

Використання підтверджень розглядається 

як ефективне. 
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Продовження табл. 4.13 

1 2 3 

Негативне Вимагає від респондента 

відповіді лише у разі незгоди 

з інформацією, наведеною у 

запиті. 

Оцінений ризик суттєвого викривлення є 

низьким. 

Мова йде про значну кількість невеликих за 

обсягом залишків. 

Не очікується значної кількості помилок. 

Аудитор не має причин вважати, що 

респонденти не нададуть відповідей на 

надіслані запити. 

Джерело: [239].  

 

Проведені у процесі дослідження опитування засвідчують, що усі 

респонденти – аудиторські фірми застосовують зовнішні підтвердження для всіх 

аудиторських завдань, включаючи підготовку фінансової інформації. Зовнішні 

підтвердження застосовуються до об’єктів перевірки, що представлені на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Об’єкти зовнішніх підтверджень 

Джерело: розроблено автором.  

 

Спостереження застосовується у процесі проведення процедур 

інвентаризації. Інвентаризація за законодавством України провадиться у 

наступних випадках:  
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– перед складанням річної фінансової звітності; 

– у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в 

оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного 

підприємства, передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) 

або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату 

передачі), крім передачі у межах одного органу управління, інших випадках, 

визначених законодавством;  

– у разі зміни матеріально відповідальних осіб, зміни керівника колективу 

(бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на 

вимогу, хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) 

матеріальній відповідальності (на день приймання-передачі справ) у обсязі 

активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні; 

– у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей 

(на день встановлення таких фактів) у обсязі, визначеному керівником 

підприємства;  

– за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 

документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення 

такої інвентаризації. У наведених випадках інвентаризація має розпочатися у 

термін та обсягах, зазначених у належним чином оформленому документів 

відповідних органів, але не раніше дня отримання підприємством розпорядчого 

документа;  

– у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на наступний день 

після завершення явищ) у обсязі, визначеному керівником підприємства; 

– у разі припинення діяльності підприємства;  

– у разі переходу до складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами (на дату переходу); 

– у інших випадках, передбачених законодавством [240].  

Аудитори у процесі аудиту фінансової звітності, виконання завданнь з 

надання впевненості, узгоджених процедур, огляді можуть спостерігати за 

процесом інвентаризації, що проводиться суб’єктами господарювання. 
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Присутність аудитора при інвентаризації, що проводиться суб’єктом 

господарювання перед складанням річної фінансової звітності, інших випадках, 

коли дати інвентаризації не співпадають з датами проведення аудиту, 

легалізується шляхом укладання окремого договору.  

Присутність аудитора при інвентаризації активів є тестом системи 

внутрішнього контролю або процедурою по суті. Процедура по суті виконується 

стосовно основних засобів, необоротних активів, запасів, грошових коштів, а в 

окремих випадках – дебіторської та кредиторської заборгованості, у залежності 

від професійного судження щодо оцінки ризиків. Присутність дає аудитору змогу 

перевірити активи, спостерігати за дотриманням управлінським персоналом 

процедур щодо ведення обліку та контролю основних засобів, необоротних 

активів, запасів, грошових коштів, а також одержати докази надійності процедур, 

що були проведені внутрішніми аудиторами суб’єкта господарювання. 

Якщо присутність аудитора неможлива через характер та місцезнаходження 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів, аудитор повинен розглянути, 

чи забезпечать альтернативні процедури одержання достатніх та відповідних 

доказів існування і стану активів для того, щоб дійти висновку, що аудитору 

немає потреби робити посилання на обмеження обсягу аудиту. Альтернативними 

процедурами є перевірка документів щодо наступних продажів конкретних 

запасів, одержаних або придбаних до початку проведення інвентаризації, а також 

запити контрагентам.  

Особливої уваги потребують активи, що знаходяться на непідконтрольній 

Україні території. Підприємства, які розміщені на тимчасово окупованій території 

та/або на території проведення антитерористичної операції або структурні 

підрозділи (відокремлене майно), яких перебувають на такій території, проводять 

інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу 

уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського 

обліку, у яких відображені зобов'язання та власний капітал суб’єктів 

господарювання. 
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У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо 

забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний 

капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю 

доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського 

обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку. 

Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 

перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з'явилася можливість доступу 

до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та 

відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного 

звітного періоду [241].  

Дані фінансової звітності суб’єкта господарювання мають відповідати  

даним бухгалтерського обліку з урахуванням вищезгаданих обмежень. 

Плануючи присутність у процесі проведення інвентаризації запасів або 

виконанні альтернативних процедур, аудитор повинен розглянути: 

– ризики суттєвого викривлення стосовно обліку активів; 

– характер внутрішнього контролю стосовно активів; 

– можливість встановлення адекватних процедур та надання належних 

інструкцій щодо проведення інвентаризації; 

– місця розташування основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

грошових коштів, де проводитиметься інвентаризація; 

– необхідність допомоги внутрішніх аудиторів або експертів. 

Під час інвентаризації аудитор спостерігає за процедурами підрахунку та 

виконує контрольні перевірки. 

Аудитор повинен отримати розуміння інструкцій управлінського персоналу 

щодо проведення інвентаризації. 

Для отримання доказів про адекватність провадження заходів внутрішнього 

контролю, аудитор повинен спостерігати за процедурами, що виконуються 

персоналом, та виконувати контрольні підрахунки. При виконанні контрольних 

підрахунків аудитор виконує процедури щодо повноти та точності записів 
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підрахунків, порівнюючи дані щодо окремих статей з інвентаризації й обліку та 

навпаки. 

Аудитор повинен також розглянути процедури розмежування руху запасів 

до, протягом і після інвентаризації для того, щоб облік такого руху можна було 

перевірити пізніше. 

Аудитор виконує аудиторські процедури щодо остаточного переліку активів 

для визначення точності відображення фактичних результатів інвентаризації. 

Якщо матеріальні активи перебувають на збереженні й під контролем 

третьої сторони, аудитор повинен отримати пряме підтвердження від третьої 

сторони щодо кількості і стану активів, які зберігаються за дорученням суб’єкта 

господарювання шляхом скерування запитів контрагентам. Окрім того, 

застосовуються інші процедури: 

– призначення іншого аудитора для спостереження за інвентаризацією 

активів, що знаходяться під контролем третьої сторони; 

– отримання звіту від іншого аудитора щодо відповідності заходів 

внутрішнього контролю третьої сторони стосовно забезпечення достовірності 

підрахунку та адекватності збереження активів. 

Оцінка є процедурою формування особистого судження аудитора щодо 

цінності, значущості, значення предмету уваги аудитора. Використовуючи оцінку, 

аудитор приймає рішення щодо важливості отриманої інформації для формування 

висновку у контексті мети й зобов’язань укладеного договору. Аудитор 

використовує процедури оцінки для визначення:  

– відповідності отриманої інформації про господарські факти їх економічній 

та юридичній сутності; 

– відповідності облікової політики законодавчим і нормативним вимогам;  

– ризиків аудиту; 

– суттєвих викривлень (помилок); 

– відповідності господарської діяльності суб’єкта законодавству; 

– достатності та прийнятності зібраних аудиторських доказів.  
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Перевірка відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» передбачає як 

дослідження записів та документів, так і безпосередньо перевірку матеріальних 

активів. Перевірка записів і документів є процедурою візуального дослідження 

документальних носіїв інформації, які генеровані суб’єктом господарювання та 

його контрагентами. Перевірки здійснюються за формою (формат документу, 

його структура, відповідність вимогам законодавства) та за сутністю (оцінка 

логіки даних первинних документів, даних аналітичного і синтетичного обліку, 

ідентифікація даних як легітимних, адекватність кореспонденції рахунків у 

облікових регістрах, аналіз даних звітності). Аудитор у такий спосіб досягає мети 

– переконатися у достовірності, своєчасності, повноті відображення 

господарських операцій.  

Перерахунок є процедурою перевірки арифметичної точності розрахунків, 

записів, даних первинних облікових документів. Аудитор може застосувати два 

варіанти перерахунку:  

– прямий (повторювання результату, який уже існує, наприклад, повторне 

множення кількості на ціну); 

– непрямий (ділення суми партії на ціну одиниці товару для отримання 

початкової кількості).  

Проведені опитування персоналу аудиторських фірм свідчать про широке 

застосування процедури перерахунку у процесі дослідження облікових регістрів, 

первинних документів, перерахунку амортизації, резервів, податків і зборів.  

Повторне виконання або самостійне виконання є дією аудитора щодо 

процедур, які раніше були виконані обліковим персоналом суб’єкта 

господарювання. Метою процедури повторного виконання є отримання 

підтверджень (або виявлення відхилень) результатів, що були отримані обліковим 

персоналом на підставі однакових початкових даних. Предметом повторного 

виконання є процедури внутрішнього контролю (аудиту), процедури класифікації 

дебіторської та кредиторської заборгованості, повторне незалежне формування 

балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про 

зміни у власному капіталі на підставі даних аналітичного обліку. Ця процедура 
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має високий ступінь доказовості у разі виявлення невідповідностей, відхилень, 

помилок та шахрайських дій.  

Узагальнені аудиторські процедури за видами аудиторських послуг 

забезпечують якість виконання аудиторських завдань. Для їх документального 

забезпечення розроблено робочі документи: 

– огляд партнера щодо якості завдання (табл. Д.1., Додаток Д);  

– контроль якості завдання на завершальному етапі (табл. Д.2., Додаток Д).  

 

 

4.3. Методика формування робочих документів аудитора як чинник 

якості аудиту та аудиторських послуг  

 

Відповідно МСА, результати аудиторської перевірки мають бути в 

обов'язковому порядку задокументованими. Практика аудиторського контролю 

під документуванням розуміє документальне оформлення інформації, яка є 

важливою з точки зору отримання доказів, необхідних для формування 

аудиторської думки у тому, що перевірка проводилася відповідно до стандартів 

аудиту. Аудиторські фірми до вирішення питань ведення робочих документів 

аудитора підходять індивідуально, оскільки МСА не надають конкретних форм 

документів, а лише визначають загальні підходи до їх формування. Такі 

документи є конфіденційними і методика їх ведення становить професійну 

таємницю аудиторської фірми, робочі документи не оприлюднюються. Винятком 

за ЗУ № 2258-VIII є вимоги статті 11 «Конфіденційність та професійна 

таємниця»: 

– по–перше, аудитор розкриває зміст робочих документів у випадку, коли 

до аудиторської перевірки залучені інші аудитори (аудиторські фірми), або 

виникла потреба у заміні аудитора (аудиторської фірми) у наступних періодах, 

при цьому передача інформації іншому аудитору має здійснюватися із 

дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних;  
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– по–друге, аудитор розкриває інформацію Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про професійного учасника фондового ринку або 

емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах або щодо 

цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, навіть якщо такими діями 

завдано шкоди юридичним або фізичним особам; 

– по–третє, надає робочі документи для проведення контролю якості 

аудиторських послуг уповноваженим органам (Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю (Інспекція), Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг), дисциплінарного провадження; 

– по–четверте, за рішенням суду.  

Робочі документи аудитора є записами, сформованими ним під час 

планування аудиторської перевірки, у процесі проведення перевірки, 

узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана у процесі 

аудиту від третіх осіб – контрагентів замовника аудиту або відомості з інших 

доступних джерел, задокументовані аудитором за допомогою тестування. Склад і 

кількість аудиторських документів визначається аудиторською фірмою у 

кожному конкретному випадку, при цьому вирішальне значення має мета 

складання робочих документів. Процес документування здійснюється на етапах:  

– планування аудиторської перевірки, у тому числі, документування 

суттєвості та аудиторського ризику із зазначенням їх розмірів; 

– документальне підтвердження виконаних аудитором процедур; збір 

матеріалів перевірки фінансової звітності із наступним їх узагальненням; 

– складання аудиторського звіту, у тому числі підготовка висновку про 

фінансову звітність;  

– здійснення поточного контролю за процесом аудитору відповідно до 

розроблених плану та програм перевірки; контроль робочого часу аудитора і 

обґрунтованість оплати його праці;  

– контроль якості виконання завдання, у тому числі рецензування звіту 

аудитора незалученою до виконання завдання особою.  
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На вибір кількості, складу, змісту і форми аудиторських документів впливає 

ряд факторів. Проведені дослідження засвідчують, що такими факторами є: 

– затребуваний вид аудиторської, супутньої або неаудиторської послуги та 

умови договору; 

– належність замовника аудиту до підприємств суспільного інтересу; 

– наявність трудових ресурсів аудиторської фірми: кваліфікація аудитора; 

його попередній досвід;  

– наявність та застосування внутрішньофірмових стандартів, що розроблені 

та впроваджені аудиторською фірмою. 

Дослідження рівня розробленості внутрішньофірмових стандартів у 

аудиторських організаціях дозволило виявити формальний підхід, неповноту, 

розрізненість внутрішніх документів. Переважаюча більшість аудиторських фірм 

затвердили копії міжнародних стандартів, як внутрішні стандарти, які фактично 

не підтримуються у актуальному стані, тобто не переглядаються відповідно до 

змін, що відбуваються. Ця ситуація не сприяє розвитку аудиту, як 

високоінтелектуальній діяльності та свідчить про невідповідність послуг 

міжнародному рівню якості [242, 243]. 

У Республіці Білорусь затверджені Національні правила документування 

аудиту «Документування аудиту» у редакції постанов Міністерства фінансів 

24.03.2008 № 41, від 10.12.2013 № 78, від 28.04.2015 № 23 [244]. За 

Національними правилами в обов'язковому порядку документуванню підлягають: 

– обставини, які свідчать про значні ризики суттєвого викривлення 

бухгалтерської (фінансової) звітності; 

– результати аудиторських процедур, які вказують на можливість істотного 

викривлення фінансової інформації або необхідність перегляду попередньої 

оцінки ризиків суттєвого викривлення бухгалтерської (фінансової) звітності та 

запланованих аудиторських процедур у відповідь на ці ризики; 

– обставини, які перешкоджали виконанню необхідних аудиторських 

процедур; 

– причини модифікації аудиторської думки у аудиторському висновку. 
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Однак, Національні правила, що діють в Республіці Білорусь також не 

надають форми робочої документації.  

В Україні Міжнародні стандарти аудиту затверджені до використання як 

національні й також вимагають від аудиторів типізації робочих документів, щодо 

внутрішньофірмової стандартизації.  

Проведені опитування аудиторських фірм засвідчують, що практично 

внутрішньофірмові стандарти аудиту розробляються та впроваджуються з метою:  

– удосконалення практики проведення внутрішнього аудиту;  

– забезпечення якості аналізу й оцінки системи внутрішнього контролю;  

– перевірки відповідності проведення господарських операцій політиці та 

процедурам підприємства та чинному законодавству України;  

– інформування керівництва підприємства про появу проблемних питань;  

– розробки і впровадження запобіжних заходів щодо виникнення ризиків у 

фінансово-господарській діяльності підприємства;  

– складання уніфікованих аудиторських висновків (звітів).  

У зв’язку з цим, одним з важливих напрямків роботи аудиторської фірми є 

розробка і удосконалення внутрішньофірмових стандартів аудиту, які повинні 

забезпечити єдині підходи під час здійснення аудиту аудиторськими фірми та 

аудиторами, які не можуть суперечити національним положенням  та 

міжнародним стандартам аудиту.  

Під внутрішньофірмовими стандартами аудиту прийнято розуміти 

документи, що деталізують та регламентують єдині вимоги до якості наданих 

аудиторських послуг, затверджені керівництвом аудиторських фірм з метою 

забезпечення ефективності практичної аудиторської діяльності. У процесі 

формування внутрішньофірмових стандартів доцільно використовувати системний 

підхід, що побудований на єдності системи нормативної й функціонально-

операційної інформації про аудиторську фірму. Стосовно аудиторської діяльності 

під елементами такої системи доцільно розуміти: склад робіт за стадіями та 

об’єктами аудиту; види консалтингових послуг й спеціальних завдань; комплекси 

задач, що пов’язані із управлінням аудиторською фірмою; контроль якості наданих 

послуг. Так, на початковому етапі запровадження системного підходу 
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розробниками повинна бути чітко сформульована: організаційна структура 

аудиторської фірми; визначені функції й обов’язки кожного відділу та підрозділу, 

враховуючи при цьому чинники впливу на систему: обсяги наданих послуг; 

чисельність персоналу та їх кваліфікаційний рівень; спектр рекомендованих 

послуг; вартісна оцінка вкладених інвестицій. Практичному впровадженню 

системного підходу до формування внутрішньофірмових стандартів аудиту може 

сприяти також їх модульна побудова. Склад модулів стосовно обумовлених 

елементів системи для формування внутрішньофірмових стандартів буде логічим 

відобразити у відповідності до класифікації, наведеної у табл. 4.14. 

Таблиця 4.14 – Класифікаційні групи рекомендованих внутрішньофірмових 

стандартів 

Групи стандартів Рекомендовані стандарти 

1.Загальні стандарти 

аудиторської фірми 

а) стандарти, що визначають порядок розробки і прийняття 

внутрішніх стандартів; 

б) стандарти внутрішньої структури та організації діяльності 

аудиторської фірми; 

в) стандарти, що регламентують порядок здійснення 

внутрішньофірмового контролю якості наданих аудиторських 

послуг; 

г) стандарти, що визначають відповідальність та норми поведінки 

аудиторів 

2.Стандарти, що 

визначають порядок 

надання аудиторських 

послуг 

а) стандарти, що регламентують порядок надання аудиторських 

послуг за їх видами; 

б) стандарти, що регламентують порядок залучення експертів та 

спеціалістів 

3.Стандарти, що 

встановлюють порядок 

надання інформації 

замовникам 

аудиторських послуг 

а) стандарти, що регламентують підготовку письмової інформації 

аудитора чи спеціаліста керівництву замовника послуг аудиту за 

результатами наданих послуг; 

б) стандарти, що регламентують порядок підготовки звітів 

спеціалістами та експертами, що залучались до надання послуг 

4.Стандарти, що 

характеризують 

специфічні аспекти 

аудиту та послуг 

а) стандарти, що відображають специфічні аспекти виконаного 

аудиту та наданих послуг для різних видів господарської діяльності 

5.Стандарти з підготовки 

аудиторських кадрів 

а) стандарти, що регламентують вимоги до освіти, професійного 

рівня аудиторів; 

б) стандарти, що регламентують порядок підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів аудиторської фірми 

Джерело: розроблено автором. 
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Як доповнення, варто розробити методики, внутрішні інструкції, 

положення, а також перелік процедур, робочі таблиці, анкети та інші документи 

допоміжного технічного характеру, які логічно подати у вигляді додатків до 

конкретного внутрішнього організаційного регламенту. Запропонована 

класифікація внутрішньофірмових стандартів може бути покладена в основу 

розвитку системи управління аудиторськими фірмами.  

Проведені дослідження свідчать про те, що не усі аудиторські фірми 

України регламентують свою діяльність за допомогою внутрішньофірмових 

стандартів аудиту. Однак, після введення в дію ЗУ № 2258-VIII аудиторські фірми 

активізували свою роботу у цьому напрямку та вдаються до розробки 

внутрішньофірмових стандартів. З теоретичної точки зору це питання не 

одержало належного поширення через відсутність стандарту аудиторської 

діяльності (або методичних рекомендацій), який би визначав порядок їх розробки 

та затвердження, а також рекомендований перелік питань, які підлягають 

внутрішньофірмовій стандартизації. У аудиторській практиці під 

внутрішньофірмовими стандартами аудиту розуміють документи, що деталізують 

та регламентують єдині вимоги до здійснення та документального оформлення 

процесу і результатів аудиту, які розроблені та затверджені аудиторською фірмою 

з метою забезпечення високої якості роботи аудиторів та відповідності її вимогам 

міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Вони вирішують ті 

ж завдання, що й Міжнародні стандарти аудиту. Вітчизняна практика аудиту 

засвідчує, що популярність внутрішньофірмових стандартів серед аудиторських 

фірм має тенденцію до зростання, у зв’язку з актуальністю проблеми контролю 

якості аудиту, особливо на рівні аудиторських фірм.  

Внутрішньофірмові стандарти аудиту повинні розроблятися на основі 

чинних законодавчих актів та нормативних документів з врахуванням вимог 

Міжнародних стандартів аудиту. Належним чином розроблені внутрішньофірмові 

стандарти є свідченням професіоналізму діяльності аудиторської фірми, тому 

повинні містити конкретні практичні рекомендації, які дозволяють аудиторам 

чітко ідентифікувати порядок своїх дій у взаємовідносинах із клієнтом, а також 
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під час планування, перевірки і оформлення результатів аудиту, що спонукає до  

забезпечення належної якості аудиторських послуг.  

Значення внутрішньофірмових стандартів аудиту полягає у тому, що вони:  

– сприяють дотриманню вимог чинних законодавчих актів та нормативних 

документів, а також Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та 

етики;  

– забезпечують зв’язок окремих елементів аудиторського процесу;  

– знижують трудомісткість аудиторських робіт з перевірок окремих ділянок 

(за допомогою робочих таблиць, анкет, тестів та інших документів технічного 

характеру);  

– забезпечують додатковий контроль за роботою асистентів (помічників) 

аудитора;  

– сприяють впровадженню у аудиторську практику новітніх наукових 

розробок, що в сукупності дозволить підвищити суспільний престиж професії;  

– підвищують якість аудиту, сприяючи зниженню розмірів аудиторського 

ризику;  

– регламентують діяльність аудиторів у межах аудиторської фірми й 

забезпечують додаткові умови для врегулювання реальних і потенційних 

конфліктів між співробітниками й адміністрацією (керівництвом) аудиторської 

фірми, між аудиторами, між аудиторською фірмою й господарюючими 

суб’єктами (клієнтами) та іншими організаціями (контролюючими органами, 

громадськими організаціями тощо);  

– виконують роль інструментарію у праці аудиторів;  

– сприяють більш об’єктивній оцінці роботи аудиторів;  

– допомагають встановити недобросовісних осіб або аудиторів, які мають 

невисоку кваліфікацію серед представників аудиторської професії, що є 

актуальним, з огляду на підвищення відповідальності аудитора за свою роботу в 

умовах змін вітчизняного законодавства;  
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– формують єдині базові вимоги до порядку проведення аудиторської 

перевірки, якості та надійності аудиту, створюючи, за умов їх дотримання, 

додатковий рівень гарантій результатів аудиторської перевірки;  

– ідентифікують і конкретизують загальний підхід аудиторської фірми до 

проведення аудиту, незалежно від умов, у яких він виконується;  

– сприяють збільшенню обсягу виконаних аудиторських робіт.  

Враховуючи важливе значення внутрішньофірмових стандартів у діяльності 

аудиторських фірм, їх зміст, структура та наповнення  є професійною таємницею. 

Застосування ВФС дозволить аудиторським фірмам: 

– неухильно дотримуватися вимог діючих аудиторських правил 

(стандартів); 

– знизити трудомісткість аудиторських перевірок на окремих ділянках 

перевірки, виконаних у вигляді робочих таблиць, що вимагають їх заповнення за 

данними первинних документів; 

– ширше використовувати у процесі перевірок працю аудиторів - 

асистентів; 

– поліпшити якість аудиторської діяльності; 

– збільшити обсяг виконуваних аудиторських робіт; 

– змінити структуру аудиторської фірми; 

– зробити технологію організації аудиту більш сучасною та раціональною.  

Внутрішньофірмові стандарти, з метою забезпечення якості аудиторських 

послуг, мають відповідати вимогам, наведеним у табл.4.15. 

Таблиця 4.15 – Вимоги до формування внутрішньофірмової системи якості 

аудиту та аудиторських послуг 

№ 

з/п 
Вимога Роз’яснення 

1 2 3 

1. Збалансованість 
Завдання повинні бути побудовані таким чином, щоб реалізація 

одного з них забезпечувала успішну реалізацію інших 

2. Підконтрольність 
Виконання функцій контролю якості виконавця слід контролювати 

іншим виконавцем, але без будь-якого дублювання 

3. Цілісність 
Єдиний напрям розвитку елементів системи – це орієнтація на 

стратегію розвитку та цілі забезпечення якості 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 

4. 

Узгодженість 

пропускних 

здібностей різних 

ланок процесів 

контролю якості 

Відповідність цілей та завдань забезпечення якості аудиту 

прогнозованим змінам на ринку аудиторських послуг, а також 

загальній системі розвитку аудиторської фірми 

5. Постійність 

Постійне, адекватне функціонування системи контролю якості, що 

сприяє своєчасному запобіганню та встановленню можливих 

відхилень 

6. Інтеграція 

При вирішенні завдань, пов’язаних із контролем якості, повинні 

створюватися належні умови для тісної співпраці працівників 

різних функціональних напрямів 

7. Відповідність 
Ступінь складності системи контролю якості повинен відповідати 

ступеню складності системи, що підлягає управлінню 

8. 
Придатність 

методології 

Раціональність цілей і завдань у галузі контролю якості, доцільний 

розподіл функцій контролю якості, доцільність програм та методів 

контролю якості 

9. 

Безперервність 

розвитку та 

удосконалення 

Система контролю якості аудиторських послуг має бути побудована 

оптимально, з огляду на швидку адаптацію її до вирішення нових 

завдань, що виникають у результаті зміни внутрішніх і зовнішніх 

умов функціонування організації, забезпечення можливості її 

розширення та модернізації 

10. Пріоритетність 
Належне забезпечення контролю якості обов’язково повинно 

проявлятися у сферах діяльності, що мають стратегічне значення 

11. Комплексність 
Усі процеси аудиторської діяльності повинні підлягати управлінню 

та бути охоплені ефективним контролем якості 

12. Безперервність 
Тимчасове вибуття виконавців не повинно переривати процес 

контролю якості 

13. Регламентація 

Повинна існувати належна нормативна база з питань контролю 

якості аудиторських послуг, а також нормативна документація, що 

регламентує показники якості 

14. Ефективність 

Витрати на створення і функціонування системи контролю якості у 

аудиторській фірмі не повинні перевищувати очікуваних збитків, 

що може понести фірма 

15. 
Оптимальна 

централізація 

Динамічність, стійкість, безперервність функціонування системи 

контролю якості обумовлюється єдністю і оптимальним рівнем 

централізації організаційної структури аудиторської фірми 

16. 
Одинична 

відповідальність 

Кожна окрема функція контролю якості повинна бути закріплена 

тільки за одним виконавцем з метою уникнення безвідповідальності 

17. 
Дозвіл та 

схвалення 

У межах повноважень відповідальних посадових осіб має бути 

забезпечено формальний дозвіл і схвалення усіх операцій з 

контролю якості аудиторської фірми 

Джерело: розроблено автором. 

 

Успішне формування внутрішньофірмових стандартів аудиту можливе за 

умови створення у аудиторських фірмах відділів методології та розвитку аудиту, 

у якому повинні працювати найбільш професійно підготовлені фахівці сфери 
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організації та методики аудиту. Функціонування відділу методології та розвитку 

аудиту повинно провадитися на підставі Положення, яке затверджується наказом 

керівника аудиторської фірми або іншим уповноваженим на це органом. 

Основними завданнями відділу методології та розвитку аудиту повинні бути: 

розробка внутрішньофірмових стандартів та методик аудиту з використанням 

новітніх наукових розробок; узагальнення і систематизація інформації з 

практичного досвіду аудиту; нагромадження, систематизація і аналіз діючих 

законодавчих актів і нормативних документів e сфері аудиту тощо.  

За необхідності розробку стандартів можуть здійснювати сторонні до 

аудиторської фірми організації відповідно до укладених договорів та у 

відповідності до затвердженої керівництвом аудиторської фірми програми 

розробки стандартів. У міру нагромадження досвіду аудиторських перевірок 

внутрішньофірмові стандарти аудиту повинні корегуватися з метою 

удосконалення роботи працівників персоналу аудиторських фірм.  

Розробку внутрішньофірмових стандартів аудиту умовно поділяють за 

напрямами, унаслідок чого створюються: 

– стандарти, що стосуються професійної культури та етики аудиторів; 

– стандарти, що регулюють внутрішньофірмовий документообіг; 

– стандарти, що визначають методику проведення аудиту й надання 

супутніх аудиту послуг.  

Внутрішньофірмові стандарти регламентують наступні положення: 

– форми робочих документів аудитора (плани, програми аудиторських 

перевірок, листи-зобов'язання, договори аудиту, експертні висновки; 

– порядок надання окремих видів аудиторських послуг; 

– правила документообігу і технології обробки інформації; 

– порядок контролю якості наданих аудиторських послуг; 

– інші положення, необхідні для організації аудиторської діяльності. 

Внутрішньофірмові стандарти аудиту повинні: бути апробовані у процесі 

аудиторської діяльності; забезпечувати єдиний підхід до аудиту у аудиторській 

фірмі; бути індивідуальними й складати комерційну інформацію для іншої 
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аудиторської фірми. У табл. 4.16. наведено розроблений зразок Програми 

внутрішнього контролю якості аудиту. 

Таблиця 4.16 – Програма внутрішнього контролю якості аудиту 

Заходи Дотримання вимог Основні процедури 
1 2 3 

Забезпечення 
незалежності  

Кожний аудитор (персонал), 
який залучається до співпраці, 
повинен дати розписку, що він 
ознайомлений та дотримується 
критеріїв професійної 
незалежності й Кодексу 
професійної етики аудитора 

Персонал повинен пройти стисле тестування 
на предмет знання основних принципів 
аудиту й основ Кодексу професійної етики 
аудитора. Дані тестування зберігаються у 
суб'єкта аудиторської діяльності. Персонал  
повинен повідомляти керівництву про 
порушення незалежності у процесі робіт 

Наймання на 
роботу  

Кожний із персоналу 
(аудиторів, експертів) повинен 
мати відповідну кваліфікацію  

При прийнятті на роботу персонал складає 
резюме, яке контролюється керівником з 
кадрових питань та, додатково власником  

Складання 
графіка 
роботи  

При плануванні аудиту слід 
враховувати складність робіт, 
строки їх здійснення та досвід 
(кваліфікацію) виконавців  

Графік робіт повинен додатково перевірятися 
старшим партнером або одним із керівників 
(аудиторів), який має найбільший досвід у 
організації перевірок  

Підвищення 
кваліфікації  

Весь персонал повинен 
постійно підтримувати 
високий рівень знань та 
намагатися його підвищувати  

Усі аудитори щорічно проходять 40-годинні 
курси з постійного удосконалення 
професійних знань. Мотивується самостійне 
підвищення кваліфікації персоналом, 
додатково до зазначених курсів  

Інформаційне 
забезпечення  

Необхідно мати адекватне до 
завдань (консультацій, 
послуг), що виконуються 
актуалізоване інформаційне 
забезпечення  

У суб'єкта аудиту повинна бути бібліотека 
або зібрання довідкових матеріалів, що 
забезпечують якість робіт та їх відповідність 
законодавству, методології перевірки та 
обліку. Кожен із персоналу повинен мати 
можливість швидкого доступу до 
інформаційного забезпечення або отримати 
кваліфіковану консультацію, відповідно 
внутрішнього чи зовнішнього фахівця  

Кар'єра  

Найвищі посади у суб'єкта 
аудиторської діяльності 
обіймає тільки 
висококваліфікований та 
досвідчений фахівець (вимога 
до знань та навичок, що 
визначена у посадовій 
інструкції)  

Необхідно розробити чітку систему 
професійного зростання, яка базується не на 
формальних, а на практичних досягненнях 
персоналу. Кожний із персоналу (аудиторів) 
повинен мати оцінку своєї роботи (картку 
оцінки фахівця), у якій фіксується якість його 
роботи  
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Продовження табл. 4.16 

1 2 3 

Контроль  
Процес робіт та їх якість 
повинні контролюватися 
керівництвом САД  

Слід оперативно наглядати і своєчасно 
втручатися у дії виконавців (експертів) із 
метою забезпечення вимог стандартів аудиту 
й етичних засад  

Моніторинг 
клієнтів 
(замовників)  

Усі наявні або потенційні 
замовники вивчаються на 
предмет мінімізації 
можливості співпраці з 
нечесною адміністрацією або 
кримінальним 
співтовариством  

За результатами аудиту (співпраці у процесі 
ведення обліку або надання консультацій) 
слід формувати оцінку доцільності подальшої 
співпраці з клієнтом, не зважаючи на розмір 
винагороди, або планувати підвищення 
(зниження) ризику співпраці у майбутньому. 
Це стосується й потенційних клієнтів  

Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, у кожній аудиторській фірмі об’єктивною необхідністю та 

вимогою є розробка внутрішньофірмових стандартів, загальний пакет яких може 

охоплювати наступні об'єкти: 

– загальні положення з аудиту (внутрішня структура та організація 

діяльності аудиторської фірми, відповідальність аудиторів, внутрішньофірмовий 

контроль якості, етика поведінки та взаємовідносин аудиторів); 

– порядок проведення аудиту (планування, оцінка суттєвості і ризику, 

вивчення і оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, 

отримання аудиторських доказів, документування); 

– порядок формування висновків (письмова інформація (звіт) аудитора, 

складання аудиторського висновку, складання звітів та висновків спеціального 

призначення); 

– спеціалізовані стандарти (специфіка аудиту певних економічних суб'єктів); 

– супутні послуги (порядок надання супутніх послуг, укладення договору на 

надання супутніх послуг, звітність про надання супутніх послуг); 

– освіта та підготовка кадрів (професійний рівень працівників аудиторської 

фірми, порядок підготовки та підвищення кваліфікації кадрів). 

Для практичного застосування аудиторськими фірмами автором розроблено 

Внутрішньофірмовий стандарт «Робочі документи аудитора», що включає в себе 

пакет робочих документів для аудиту фінансової звітності. 
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На підставі внутрішньофірмового стандарту «Робочі документи аудитора» 

розроблені робочі документи для аудиту фінансової звітності підприємства за 

етапами аудиту (Додаток Е). 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що розробка та 

застосування у практичній діяльності аудиторськими фірмами 

внутрішньофірмових стандартів аудиту забезпечить підвищення ефективності їх 

роботи у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту і покращить 

внутрішньофірмовий контроль якості аудиту. Отже, у системі нормативного 

регулювання аудиторської діяльності важлива роль належить внутрішнім 

стандартам аудиторських фірм, що деталізують й регламентують єдині вимоги до 

виконання та оформлення результатів аудиту. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

В умовах змін законодавства зовнішній контроль якості аудиторських 

послуг виступає гарантом якості для замовників аудиту, тому регламентація 

процедур контролю якості є першочерговим завданням діяльності САД.  

Структура рекомендацій щодо перевірки якості аудиторських послуг 

зовнішніми контролерами, задекларована Законом України № 2258 - VIII, 

потребує виявлення та застосування певних методологічних методів і принципів, 

серед яких найбільш прийнятними є: ідентифікація; аналітичні процедури; запит; 

оцінка; перевірка; підтвердження; перерахунок. 

Визначення пріоритетних напрямів розробки рекомендацій дає змогу 

стверджувати, що рекомендації охоплюють увесь спектр законодавчих вимог 

щодо контролю якості аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. Водночас для перевірки контролю якості аудиту фінансової 

звітності інших суб’єктів, пункт щодо достовірності інформації у звіті про 

прозорість, оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості суб'єкта 

аудиторської діяльності буде неактуальним.  
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Виявлені розбіжності у процедурах залучення аудиторів до обов’язкового 

аудиту породжують появу певних ризиків, які повинні враховуватися зовнішніми 

контролерами у процесі перевірки. З цією метою запропоновані тести контролю.  

Запропоновано перелік процедур, які застосовуються при зовнішньому 

контролі якості аудиторських послуг, котрі надаються підприємствам, що 

становить суспільний інтерес. Це дозволить сформувати та впровадити методичні 

рекомендації з контролю якості аудиторських фірм, що проводять аудит 

підприємств суспільного інтересу.  

Безперервне навчання аудиторів сприятиме підвищенню кваліфікації усіх 

без винятку аудиторів за запропонованим Порядком безперервного професійного 

навчання аудиторів та ідентифікованими критеріями відбору юридичних осіб, що 

будуть задіяні у професійному навчанні аудиторів.  

Процедури внутрішнього контролю якості аудиторських послуг потребують 

удосконалення всієї системи контролю якості у аудиторській фірмі. Для реалізації 

завдання розроблено Внутрішньофірмовий стандарт «Політики і процедури 

системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності», у тому числі 

робочі документи з огляду партнера щодо якості завдання.  

Зовнішній контролер якості має впевнитися, що суб’єктом аудиторської 

діяльності створена ефективна система контролю якості у вигляді положення чи 

стандарту, а розпорядчі документи відповідають вимогам МСА. З цією метою 

розроблено та запропоновано уніфікований тест перевірки системи контролю 

якості зовнішнім контролером, що передбачає ранжування процедур для 

отримання доказів зовнішнім контролером щодо системи контролю якості та 

забезпечує достатність таких доказів. 

Метою системи контролю якості є надання впевненості у тому, що 

аудиторська фірма діє у відповідності до стандартів, законодавчих та 

регуляторних вимог, а її звіти відповідають обставинам. З огляду на це, 

ідентифіковано «ризик невиконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з 

аудиту», як невідповідність застосованих аудиторських процедур до об’єкту 
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перевірки вимогам МСА та внутрішньофірмовим стандартам із поділом на: 

суттєвий ризик невиконання та несуттєвий ризик невиконання завдання.  

Проведені дослідження свідчать про те, що не усі вітчизняні аудиторські 

фірми регламентують свою діяльність за допомогою внутрішньофірмових 

стандартів аудиту. З теоретичної точки зору, це питання не одержало 

належного поширення через відсутність стандарту аудиторської діяльності (або 

методичних рекомендацій), який би ідентифікував порядок їх розробки та 

затвердження. З цією метою розроблено та рекомендовано перелік питань, які 

підлягають внутрішньофірмовій стандартизації. У аудиторській практиці під 

внутрішньофірмовими стандартами аудиту розуміють документи, що 

деталізують та регламентують єдині вимоги щодо здійснення та 

документального оформлення процесу і результатів аудиту, які розроблені та 

затверджені аудиторською фірмою з метою забезпечення належної якості 

роботи аудиторів і відповідності її вимогам міжнародних стандартів аудиту , 

надання впевненості та етики. Вітчизняна практика аудиту засвідчує, що 

популярність внутрішньофірмових стандартів серед аудиторських фірм, має   

тенденцію до зростання, у зв’язку з актуальністю проблеми контролю якості 

аудиту, особливо на рівні аудиторських фірм. Методика складання робочих 

документів наведена у розробленому внутрішньофірмовому стандарті «Робочі 

документи аудитора».  

Метою аудиту є конкретне завдання, на вирішення якого спрямовані дії 

аудитора у процесі аудиторської перевірки. Усі суттєві кроки з досягнення мети 

документуються і контролюються внутрішніми і зовнішніми контролерами якості, 

а розроблене процедурне забезпечення контролю якості сприятиме підвищенню 

правдивості і достовірності інформації, викладеної у аудиторському звіті.  

Основні результати дослідження за четвертим розділом опубліковані у 

працях: [245, 246, 247, 248, 249, 204, 250, 251, 252, 207, 208, 253, 254, 255, 211, 256]. 



РОЗДІЛ 5  

РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ  

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

5.1. Диверсифікація систем контролю якості роботи аудиторів  

                     

Зміни інституційного середовища, що відбуваються в економіці, без 

сумніву, торкаються і сфери аудиторської діяльності. Втім, не зважаючи на зміни 

у діючій системі управління та функціонування сфери вітчизняного аудиту, 

головної мети – застосування ефективної системи контролю якості аудиту, 

підвищення якості послуг вітчизняними аудиторами – не досягнуто, в основному, 

через складнощі формування професійної відповідальності аудиторів перед 

громадянським суспільством. Відомо, що методологічні, організаційні та 

методичні особливості стандартів аудиторської діяльності визначають певні 

вимоги до якості послуг аудиту. Вітчизняна практика аудиту оцінює систему 

контролю якості аудиту як сукупність принципів методів й правил, що 

застосовуються суб’єктами аудиторської діяльності для здійснення контролю 

якості аудиторських послуг, а також заходи та дії, які здійснюються ними для 

впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи 

контролю якості встановленим вимогам. Без сумніву, що якість аудиторських 

послуг є необхідною на макро – та мікрорівнях, тому важливо виробити 

ефективну та дієву політику щодо їх удосконалення. Системний підхід 

розкривається у вимогах до функціонування теорії систем, де кожний об’єкт 

аудиту розглядається як складна система та чинник для інтенсифікації розвитку 

загальної системи. Розробляючи механізм управління якістю аудиторських послуг 

доречним є використання системного аналізу, що досліджує об'єкт як сукупність 

елементів, які утворюють систему. В аудиті системний аналіз передбачає оцінку 

поведінки об'єктів, як системи, з усіма факторами, що впливають на його 

функціонування. 
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Системним підходом передбачається не тільки виявлення ролі кожного 

стандарту щодо забезпечення процесу аудиторської діяльності та контролю за її 

якістю, але й взаємозв'язок між стандартами аудиту. Як наслідок, розробку 

системи управління якістю аудиторських послуг слід здійснювати на основі 

ретельного перспективного аналізу, прогнозування змін зовнішніх й внутрішніх 

умов, ймовірнісний характер яких суттєво перешкоджає створенню системи 

забезпечення й управління якістю аудиторських послуг. Крім того, розробка 

даних систем у аудиторській фірмі пов'язана із проблемою контролю необхідних 

характеристик, факторів, що виявляють вплив на якість аудиту, формування 

оптимальних, з позиції надання якісних послуг аудиту, моделей забезпечення й 

управління якістю аудиторських послуг.  

З огляду на зазначене, вважаємо, що одне із найважливіших і складних 

завдань формування системи управління якістю аудиторських послуг в 

конкурентному бізнес-середовищі полягає у тому, щоб у процесі розробки 

системи управління якістю аудиторських послуг, застосовуючи алгоритм 

формування системи, її оцінювання внутрішніх і зовнішніх чинників аудиторської 

фірми та практичний інструментарій, можна було б забезпечити гармонійну 

комбінацію факторів і умов, що дозволяє найбільше ефективно управляти якістю 

аудиторських послуг, знижуючи  витрати на їх надання. Системного підходу до 

створення інформаційного забезпечення управління якістю аудиторських послуг 

на сьогодні не сформовано. Для прикладу, визначимо якість аудиторських послуг, 

як сукупність характеристик послуг, які описують її здатність задовольняти 

визначені або прогнозовані потреби споживачів. Розглянемо поняття якості як 

економічну категорію, яка відображає сукупність властивостей послуг (технічних, 

технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь її 

здатності задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення. 

Наведемо кілька визначень якості, зокрема: 

– абстрактне: якість – це властива перевага, внутрішня властивість об'єкта, її 

неможливо визначити чи виміряти, якість можна тільки усвідомити [257]; 
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– відповідність очікуванням покупців. Товар або послуга повинні 

відповідати очікуванням покупців. Це особливо важливо врахувати на етапі 

проектування. Під час розроблення товару чи послуги очікують, що сподівання 

покупців можна визначити і чітко описати, а отже, втілити в життя. В такому 

випадку якість іноді визначають як "відповідність призначенню" [258]; 

– відповідність специфікаціям. Товар або послуга, придбані покупцем, 

задовольняють свої технічні специфікації. Це виробничий підхід, проте він є 

правильним тільки якщо специфікації складені правильно; 

– відсутність помилок. Стосовно реалізованого товару чи послуги це 

означає відповідність специфікаціям, проте відносно виробничого процесу це 

перетворюється на питання скорочення витрат і втрат; 

– цінність за гроші. Якість пов’язана із ціною, тому "добра" якість 

пропорційна чистій корисності, яка одержується покупцем; 

– перевершення очікувань споживачів. Послуга може називатися 

високоякісною, якщо кожен наступний досвід від контакту з нею є кращим, ніж 

попередній; 

– якість сервісу. Якщо якість сервісу потрібно покращувати, то це означає, 

що її потрібно якось вимірювати. Без засобів оцінювання неможливий контроль 

чи покращення [259]. 

Відзначимо, що стабільний розвиток аудиторського ринку можливий при 

виконанні багатьох умов, однією з яких є підвищення якості послуг. Одним з 

ключових резервів диференціації ринку аудиторських послуг є постійна 

пропозиція якісніших, порівняно з конкурентами послуг, а основою для залучення 

цільового сегмента замовників до споживання аудиторських послуг є задоволення 

очікувань клієнтів від якості обслуговування. Очікування споживачів формуються 

під впливом їх минулого досвіду, спілкування та реклами. Замовники обирають 

виконавця необхідної для них аудиторської послуги та після її надання 

порівнюють фактично отримані результати із очікуваними. Якщо результат не 

відповідає очікуваному, то замовник втрачає інтерес до виконавця аудиторської 

послуги. Якщо очікування задоволені, то замовник визначає перспективного 
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виконавця якісних послуг. В. Цайтман і Л. Беррі запропонували модель якості 

послуг та визначили основні проблеми, які виникають при обслуговуванні 

замовників послуг: 

– очікування споживачів та якість послуг; 

– вимоги до якості послуг; 

– своєчасність надання послуг [259]. 

Ідентифікуємо такі ознаки високої якості послуг аудиту: 

– надійність (здатність надавати послуги своєчасно і ґрунтовно); 

– розуміння (бажання допомогти замовнику обрати потрібну послугу та 

індивідуальний підхід); 

– впевненість (компетентність, відповідальність, ввічливість 

обслуговуючого персоналу). 

Аудиторська фірма повинно формувати систему стратегічного планування, 

бажання керівництва підвищувати рівень якості послуг, високі стандарти 

обслуговування, систему контролю при наданні послуг, систему задоволення 

скарг споживачів. Особливу увагу слід звернути на підбір персоналу та 

задоволення вимог клієнтів. Виокремимо наступні методи підвищення 

ефективності діяльності аудиторських фірм: 

– зростання професійного рівня персоналу, вдосконалення системи відбору 

співробітників; 

– збільшення переліку послуг аудиту; 

– стандартизація якості послуг. 

Процес підвищення якості аудиторських послуг пов'язаний з їх безпекою, 

яка забезпечується у межах нормативно-правового поля. Створення системи 

управління якістю аудиторських послуг є невід'ємною складовою у процесі 

формування загальнонаціональної системи управління якістю. Сьогодні 

"базовою" системою управління якістю аудиторських послуг є модель 

А. Фейгенбаума [260], відповідно до якої замовник послуг повинен отримувати 

лише "гідні" послуги, основні зусилля виконавців послуг мають бути спрямовані 

на кінцевий контроль якості послуг. Недоліком моделі є різке зростання 
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трансакційних витрат, оскільки навіть незначне зростання якості послуг завжди 

супроводжується збільшенням витрат на них. 

Заслуговує на увагу модель Дж. Джурана, зорієнтована на принципи 

всебічного управління якістю (AQI (Annual Quality Improvement)). Модель 

застосовує маркетингову концепцію виробничо-комерційної діяльності 

учасників ринку послуг й передбачає постійне вивчення попиту на ринку 

надання послуг та експлуатаційних показників якості послуг, що зумовлює 

повну орієнтацію виконавців на вимоги замовників та ринок надання 

послуг [261]. Для уникнення суперечностей між підвищенням якості послуг і 

зростанням ефективності виробничо-комерційної діяльності, доцільно розробити 

систему управління якості аудиторських фірм на основі міжнародних стандартів 

якості серії ІSO 9000. Під терміном "система" розуміємо широку організаційну 

структуру, яка виконує не лише властиві їй функції, але й містить елементи 

інших сфер діяльності, які впливають на функціонування системи. Згідно з 

стандартом ІSO 9000, "система управління якістю" - це система управління, яка 

спрямовує та контролює підприємство в частині якості [262]. Якщо ж термін 

"система управління якістю" належить до конкретного виду послуги, то така 

система є засобом, який забезпечує високу якість послуг [263]. Таку систему 

управління якістю називають "системою забезпечення якості", вона є 

підсистемою, яку демонструють замовникам та аудиторам. 

Досягнення високої якості є сукупним результатом роботи на ринку 

аудиторських послуг, який повинен містити всі елементи діяльності. Управління 

якістю взаємодіє з іншими системами: плануванням, процесом надання послуг, 

взаємодією із замовником, контролем якості наданих послуг, підтриманням 

подальших зв’язків. Стосовно аудиторської діяльності, вважаємо, що систему 

управління якістю слід розглядати не як підсистему, а як систему внутрішнього 

управління, саме тоді кожна аудиторська фірма, як виконавець послуг, зможе 

підвищувати ефективність своїх можливостей. Систему управління якістю в 

середині фірми можна представити як просту ієрархічну структуру із трьома 

центрами відповідальності, зображену на рис. 5.1.  
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Рис.5.1. Структура системи управління якістю аудиторських фірм за 

центрами відповідальності  

Джерело: розроблено автором. 
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– залучення експертів – взаємна вигода у співпраці дозволяє підвищувати 

якість аудиторських робіт; 

– внутрішній та зовнішній контроль – підвищує відповідальність та 

поінформованість виконавців та замовників аудиторських послуг. 

Структура системи управління якістю аудиторських послуг відповідно до 

ІSO 9000 складатиметься з організаційно самостійних та взаємопов’язаних 

елементів, поданих на рис. 5.2.  

 

Рис. 5.2. Структура системи управління якістю аудиторських послуг 

відповідно до ІSO 9000  

Джерело: розроблено автором. 
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Для створення системи управління якістю аудиторських послуг необхідне 

стратегічне рішення керівництва аудиторської фірми. Для організації системи 

управління якістю аудиторських послуг потрібно оцінити стан діяльності 

виконавця аудиторських послуг за якістю. Оцінювання полягатиме у всебічному 

аналізі діяльності аудиторської фірми і результатів її роботи щодо системи 

управління якістю. Така процедура дасть можливість визначити слабкі сторони у 

діяльності аудиторських фірм у процесі надання послуг та виокремити з них ті, 

котрі потребують поліпшення якості. Слід оцінити якість як послугу, що: 

– надана у повному обсязі й відповідності стандарту якості; 

– надана за неприйнятною якістю або в не повному обсязі; 

– послуга не надана. 

«Стандарт надання аудиторських послуг» для замовників може бути 

розроблений на основі системного підходу до системи управління якістю 

аудиторських послуг. Стандарти надання послуг у перспективі стануть 

інституційною основою для підтримки належного рівня якості аудиту. 

Стандарт надання послуг повинен бути розроблений спільно з Державним 

центром стандартизації, метрології та сертифікації Органом суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю, Аудиторською палатою України, прикладатися як 

обов'язкова частина у процесі укладання договору на надання аудиторських 

послуг між виконавцем – аудиторською фірмою та замовником – юридичною або 

фізичною особою. Контроль за виконанням стандарту доцільно покласти 

Аудиторську палату України. 

Проаналізувавши різноманітні підходи до визначення якості аудиту, 

доходимо висновку, що системний підхід полягає у розробленні й реалізації 

нових моделей функціонування ринку аудиторських послуг, з урахуванням 

досвіду Європейського союзу та інших країн, які домоглися суттєвих успіхів у цій 

сфері. Стимулювання контролю якості вимагає на державному рівні реформувати 

управління якістю на ринку аудиту. Окрім того, впровадження стандартів якості 

аудиторських послуг на підставі ІSO 9000 та системи управління якістю 
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аудиторських послуг дасть змогу розробити дієвий механізм управління якістю 

вітчизняних аудиторських послуг. 

Доведено, що концептуальні положення формування системи управління 

якістю аудиторських послуг визначають послідовність прийняття управлінських 

рішень, оцінку їх ефективності, перевірку результативності впливу порівняно з 

попередніми заходами, визначення ймовірності переходу до якісно нового стану. 

Очевидно, що у процесі удосконалення системи управління якістю аудиторських 

послуг слід використовувати: комплексний підхід до визначення параметрів 

якості результатів процесу аудиту шляхом розробки аудиторських 

внутрішньофірмових стандартів й методик у відповідності до вимог 

міжнародних стандартів аудиту; проведення ефективної кадрової політики; 

дотримання загальновизнаних принципів аудиту та внутрішнього контролю 

якості аудиторських послуг; відповідної форми управління на усіх ієрархічних 

рівнях управління в аудиторській фірмі. У сучасних умовах господарювання 

аудиторських фірм механізм управління якістю аудиторських послуг повинен 

функціонувати у режимах: 

– стратегічному – з метою виявлення нових потреб кон'юнктури ринку, 

визначення необхідності й можливості освоєння нових аудиторських послуг, 

тобто механізм управління якістю пов'язаний з вибором перспектив розвитку 

аудиторської організації й формування плану з якості послуг; 

– оперативному – у рамках реалізації встановленого плану якості аудиту, 

тобто механізм управління якістю аудиторських послуг пов'язаний із 

забезпеченням послуг заданої якості. 

Поєднання принципів системного, синергетичного та програмно-цільового 

підходів дає змогу обґрунтувати інтенсифікацію процесу формування системи 

управління якості аудиторських послуг в умовах невизначеності та ризику [265]. 

На рис. 5.3. наведено модель внутрішньофірмової системи управління якістю 

аудиторських послуг. 
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Рис. 5.3. Модель внутрішньої системи управління якістю аудиторських 

послуг 

Джерело: розроблено автором. 
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‒ по – перше, оцінка відповідальності керівника аудиторської фірми за 

створення системи контролю якості та її функціонування; 

‒ по – друге, оцінка людських ресурсів аудиторської фірми; 

‒ по – третє, оцінка етичних загроз незалежності; 

‒ по – четверте, оцінка виконання завдання з аудиту чи іншого 

аудиторського завдання; 

‒ по – п'яте, оцінка моніторингу системи контролю якості аудиту та 

супутніх послуг.  

Так, аудиторська фірма встановлює чинні політики і процедури, розроблені 

для підвищення внутрішньої культури співробітників аудиторської фірми 

загалом, та визначає, що якість є основним завданням у процесі виконання 

аудиторських робіт. Політика аудиторської фірми передбачає, що кінцева 

відповідальність за систему контролю якості покладається на керівника 

аудиторської організації. Водночас увага акцентується на наступному: 

‒ виконання аудиторських завдань здійснюється у відповідності до 

професійних стандартів та вимог законодавчих (нормативних) актів; 

‒ підсумкова аудиторська документація повинна відповідати обставинам. 

Повноваження особи, що безпосередньо відповідає за функціонування 

системи контролю якості, також покладаються на керівника аудиторської 

організації.  

Обрана політика та застосовувані процедури мають бути повідомлені 

усьому персоналу аудиторської фірми, що має доступ до виконання аудиторських 

завдань, у процесі приймання персоналу на роботу (під час укладання трудових 

угод або угод цивільно-правового характеру). При цьому акцентується увага на 

тому, що кожен співробітник аудиторської фірми несе персональну 

відповідальність за якість, від нього очікується дотримання цієї політики та 

процедур. 

Політика аудиторської фірми наголошує на важливості встановлення 

зворотного зв’язку, за яким працівник може висловлювати свої погляди та думки 

стосовно системи контролю якості. Ці погляди (думки) можуть бути висловлені 
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як в усній, так і письмовій формах безпосередньо керівнику аудиторської фірми 

або особі, що відповідає за функціонування системи контролю якості. 

У відповідності до пункту 29 МСКЯ 1 [17] аудиторські процедури мають на 

меті отримання достатньої впевненості, що аудиторська фірма володіє достатнім 

персоналом, компетентністю, здібностями, яких достатньо для виконання 

аудиторських завдань відповідно до вимог професійних стандартів. 

Набір нового персоналу має здійснюватись за трудовими договорами або за 

договорами цивільно - правового характеру (ЦПХ). 

За трудовими договорами набір нового персоналу здійснюється у межах 

вакантних штатних посад, які формуються за допомогою кадрового документа – 

«Штатний розпис». 

Для ведення обліку робочого часу використовується табель обліку робочого 

часу. Безпосередня реєстрація нового співробітника за трудовими договорами 

здійснюється за допомогою наказу про зарахування працівника за трудовим 

договором. Безпосередня реєстрація нового співробітника у кадровому 

діловодстві за договорами ЦПХ здійснюється на підставі договору. Зараховані 

співробітники та залучені фахівці мають бути ознайомлені під особистий підпис 

із відповідними посадовими інструкціями.  

Політика аудиторської фірми щодо компетеності її персоналу має 

передбачати розгляд наступних питань: 

‒ щодо тестування персоналу; 

‒ щодо підвищення кваліфікації персоналу; 

‒ щодо оцінки якості роботи персоналу. 

З метою отримання достатньої впевненості у тому, що діючий або 

потенційний персонал, включно з фахівцями, які залучені (чи мають бути 

залучені) за договорами ЦПХ, мають прийнятну компетенцію, аудиторська фірма 

здійснює їх тестування за допомогою робочого документу «Тестування персоналу 

при прийманні на роботу». Щорічне тестування проводиться за допомогою 

робочого документу «Щорічне тестування персоналу». 
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Відповідно до вимог МСА політика аудиторської фірми щодо управління 

людськими ресурсами передбачає різні методи підвищення рівня знань і 

компетентності персоналу. До таких методів належать:  

‒ професійна підготовка;  

‒ безперервна професійна освіта, включаючи підвищення кваліфікації;  

‒ досвід роботи;  

‒ навчання за рахунок залучення більш досвідченого персоналу, наприклад, 

інших членів групи із завдання.  

Підвищення кваліфікації персоналу має здійснюватися шляхом: 

‒ організації семінарів за окремими темами (програмами), що розглядають 

важливі питання бухгалтерського (податкового) обліку, аудиту, застосування ІТ-

технологій; 

‒ організації моніторингу діючого законодавства; 

‒ надання можливості персоналу користуватись пошуковими ресурсами 

Інтернет, послугами систем «ЛІГА-бухгалтер», «Гросбух», «Бухгалтер 911», та 

іншими ресурсами, що є у наявності аудиторської фірми; 

‒ закупівля спеціальної літератури з питань аудиту, бухгалтерського обліку, 

оподаткування, господарського та цивільного законодавства; 

‒ обговорення важливих питань бухгалтерського (податкового) обліку, 

аудиту із керівництвом. 

Керівництво аудиторської фірми забезпечує проведення періодичної 

щорічної атестації персоналу, під час якої надається оцінка його компетентності 

та якості роботи. На підставі наказу керівника аудиторської фірми особа, що 

безпосередньо відповідає за функціонування системи контролю якості, здійснює 

щорічну атестацію персоналу. При цьому застосовується робочий «Атестаційний 

аркуш персоналу».  

Контролер якості має оцінити можливості персоналу виконувати 

аудиторське завдання. З метою отримання достатньої впевненості, що персонал 

аудиторської фірми має можливості та час на виконання завдання, рекомендовано 

застосовувати наступні процедури: 



309 

‒ за допомогою робочого документу «Розрахунок бюджету часу та вартості 

завдання» здійснюється калькулювання робочого часу, що планується на повне 

виконання аудиторського завдання (від виконання попередніх процедур до 

заключної процедури остаточного формування робочого файлу); 

‒ призначення персоналу у конкретну робочу групу здійснюється 

керівником аудиторської фірми. Призначення персоналу здійснюється за 

допомогою робочого документу «Наказ про призначення групи із завдання», на 

підставі судження, яке повинно враховувати практичний досвід членів групи у 

виконанні аудиторських завдань аналогічного виду: розуміння членами групи 

відповідних професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, 

встановленої політики і процедур контролю якості; технічні навички і спеціальні 

знання, включаючи знання відповідних інформаційних технологій (зокрема, 

знання системи); знання галузі, у якій працює підприємство-клієнт, а також 

здатність членів робочої групи застосовувати професійне судження. 

За невиконання (неналежне виконання) посадових обов’язків до персоналу 

аудиторської фірми можуть бути застосовані наступні види дисциплінарних 

стягнень: 

‒ догана; 

‒ зменшення розміру преміальних виплат; 

‒ звільнення. 

При цьому за кожне порушення застосовується лише один вид стягнення. 

Стягнення оголошується наказом (розпорядженням) і повідомляється персоналу 

під особистий підпис. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене персоналом 

у порядку, встановленому чинним законодавством. Якщо аудиторській фірмі або 

її клієнту унаслідок дії персоналу були нанесені матеріальні збитки, або була 

дискредитована репутація аудиторської фірми загалом, керівник має право 

прийняти рішення про подання позову до суду із притягненням винної особи до 

кримінальної відповідальності. 

Зовнішній контролер якості має оцінити якість виконання аудиторських 

процедур під час виконання завдання.  
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Для цього проводиться аналіз наведених у внутрішьофірмових стандартах  

політики та процедур, які встановлені аудиторською фірмою з метою отримання 

достатньої впевненості у тому, що аудиторські завдання виконуються відповідно 

до професійних стандартів, а аудиторська фірма (партнери із завдання) надають 

звіти, що відповідають обставинам. Такі політики і процедури мають охоплювати: 

‒ розгляд питань щодо можливості виконання аудиту та інших 

аудиторських послуг;  

‒ розгляд важливих питань для забезпечення стабільності якості виконання 

завдань; 

‒ відповідальність за нагляд у процесі виконання роботи персоналом; 

‒ відповідальність за огляд – перевірку роботи загалом. 

Пунктом 26 МСКЯ 1 [17] передбачено, що аудиторська фірма повинна 

приймати нове завдання (продовжувати відносини з існуючим клієнтом) за умови, 

що вона: 

‒ може виконати завдання та має необхідні для цього можливості, включно 

з часом та ресурсами. При цьому розглядаються особливі вимоги до завдання та 

дані щодо конкретного партнера і персоналу усіх відповідних рівнів, з 

урахуванням таких аспектів, як: розуміння членами робочої групи відповідної 

галузі чи предмета аудиту, їх досвід у застосуванні відповідних нормативних 

вимог чи вимог до звітування; здатність ефективного набуття необхідних навичок 

і знань; наявність достатньої кількості працівників із необхідним досвідом та 

здібностями; можливість у разі необхідності залучити експертів; наявність осіб, 

які відповідають критеріям і вимогам для виконання перевірки з контролю якості, 

виконання завдання та можливість аудиторської організації завершити завдання й 

надати звіт у встановлені терміни. При цьому досвід роботи призначеного 

персоналу враховується шляхом аналізу участі певного члена робочої групи у 

аналогічних аудиторських завданнях, а його компетенція – шляхом аналізу 

відомостей про підвищення кваліфікації та результатів тестування членів робочої 

групи; 

‒ здатність дотриматись відповідних етичних вимог; 
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‒ розгляд питань доброчесності клієнта та підтверджень інформації, яка б 

свідчила про його нечесність. При цьому враховується, що рівень сприйняття 

аудиторською організацією чесності клієнта зростатиме у контексті продовження 

співпраці з ним.  

У відповідності до пункту А20 МСКЯ 1 [17] для пошуку інформації, яка б 

свідчила про нечесність клієнта доречно:  

‒ по – перше, провести спілкування з діючими чи попередніми фірмами, що 

надавали (надають) клієнту професійні бухгалтерські послуги відповідно до 

застосованих етичних вимог;  

‒ по – друге, провести спілкування з третіми сторонами (юристами, 

банківськими установами, та іншими контрагентами);  

‒ по – третє, здійснити відповідний пошук інформації у базах даних або у 

мережі Internet. Вся отримана від третіх осіб інформація стосовно чесності клієнта 

реєструється у робочому документі «Знання про бізнес підприємства» 

(Додаток Е). 

Аудиторська фірма у процесі вирішення питань продовження співпраці з 

існуючим клієнтом, або приймання нового завдання, отримує у потенційного 

замовника наступну інформацію: 

‒ про характер, обставини та зміст нового аудиторського завдання (лист – 

угода); 

‒ про особливості операційної діяльності замовника, облікову систему та 

його пов’язаних осіб; 

‒ про попереднього аудитора – у разі, якщо робота іншої аудиторської 

організації мала місце у попередньому періоді. Ця інформація отримується за 

допомогою робочого документу «Інформація про попереднього аудитора». 

Аудиторська організація, за допомогою робочих документів з приймання 

завдання визначає можливість прийняття аудиторського завдання від нового 

(існуючого) клієнта. Особливо ці процедури є важливими при ідентифікованому 

конфлікті інтересів. 
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Уся інформація стосовно вирішення вищенаведених питань має 

відображатися у паперовій або електронній (за наявності електронного підпису) 

формі робочих документів з приймання завдання. 

Якщо після аналізу етичних принципів, наявних ресурсів та чесності клієнта 

аудиторська фірма вирішує відмовитись від прийняття нового завдання, то про 

таке рішення керівництво сповіщає замовника за допомогою електронного листа 

або листа у паперовій формі. 

Якщо аудиторська фірма під час виконання прийнятого завдання отримує 

будь-яку інформацію, яка б змусила її відмовитись від виконання цього завдання, 

(за умови, що ця інформація могла стати відомою раніше), то у відповідності до 

пункту 28 МСКЯ 1 [17] проводиться розгляд: 

‒ професійної та юридичної відповідальності аудиторської фірми, включно 

з питанням, чи вимагається від аудиторської фірми повідомлення про це особі чи 

особам, які укладали угоду, або, в окремих випадках, регуляторних органів; 

‒ можливості відмови від завдання з одночасним розірванням угоди про 

співпрацю із клієнтом. 

Під час такого розгляду проводиться обговорення з управлінським 

персоналом підприємства-клієнта та посадовими особами, наділеними 

найвищими повноваженнями.  

За узгодженням з клієнтом, аудиторська фірма визначає розмір винагороди 

(гонорар), який вважається прийнятним відповідно до умов виконання та 

характеру аудиторського завдання. 

Вважається не етичним факт, що за одне й те ж аудиторське завдання 

суб’єкти аудиторської діяльності призначають різні розміри гонорару. Окрім 

цього низький рівень гонорару може ускладнити виконання завдання, оскільки 

обумовлює виникнення загрози власного інтересу щодо такого фундаментального 

етичного принципу, як професійна компетентність та належна ретельність. За 

проведеними дослідженнями систематизовані застережні заходи щодо етичних 

загроз: 
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‒ інформування клієнта у належний спосіб про умови завдання, і, зокрема, 

про спосіб обчислення (нарахування) винагороди (гонорару); 

‒ визначення прийнятного часу та виконання кваліфікованим персоналом 

аудиторського завдання. 

Одним загрозливих факторів, що збільшує загрозу власного інтересу, є 

ситуація, коли можливий гонорар за виконання аудиторського завдання є вищим 

за 10% від загального доходу аудиторської організації, отриманого за поточний 

період.  

Час, що визнається необхідним для якісного виконання аудиторського 

завдання, визначається партнером відповідно до свого судження, у людино-

годинах, за допомогою робочого документу «Розрахунок бюджету часу та 

вартості завдання». Такий час є попередньо визначеним, і в подальшому він може 

бути скоригований із внесенням відповідних змін до договору на надання 

аудиторських послуг. Належні навички, знання та професійна кваліфікація кожної 

категорії членів групи із завдання, впливає на розмір винагороди аудиторської 

фірми і враховується під час визначення та затвердження цінових пропозицій. 

Вартість однієї людино-години роботи персоналу затверджується наказом 

керівника аудиторської фірми. 

Аудиторська фірма має узгодити умови завдання з управлінським 

персоналом, чи за необхідності, з тими особами, яких наділено найвищими 

повноваженнями, шляхом укладення у письмовій формі договору про надання 

аудиторських послуг. 

Змістом договору про надання аудиторських послуг є умови договору, що 

погоджені його сторонами та приймаються як обов’язкові умови договору 

відповідно до законодавства. У відповідності до Господарського кодексу України 

(ГКУ), господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у 

передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його суттєвих 

умов. Суттєвими є умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути 

досягнута згода. З урахуванням положень статті 180 Господарського кодексу 
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України та МСА 200 [17], істотними умовами договору на надання аудиторських 

послуг є: 

‒ предмет (мета та обсяг завдання); 

‒ вартість договору (розмір і умови оплати); 

‒ строк дії договору; 

‒ термін перевірки; 

‒ відповідальність аудиторської фірми; 

‒ відповідальність замовника аудиторських послуг; 

‒ відповідальність суб’єкта господарювання, фінансова звітність якого 

перевіряється; 

‒ умови, які мають бути узгоджені сторонами договору відповідно до вимог 

МСА та чинного законодавства (у залежності від видів окремих завдань); 

‒ інші умови, визнані суттєвими за домовленістю сторін.  

Окрім того, у процесі проведення оцінки системи управління якістю, 

відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» слід додатково врахувати, що:  

1. У договорі про надання аудиторських послуг передбачається 

ідентифікація наступних елементів: предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір 

та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови, відповідно до вимог 

законодавства та міжнародних стандартів аудиту. 

Права та обов'язки суб'єкта аудиторської діяльності і замовника у процесі 

надання аудиторських послуг визначаються договором відповідно до вимог 

ЗУ № 2258-VIII та інших нормативно-правових актів. 

2. Замовник має право вільного вибору суб'єкта аудиторської діяльності із 

дотриманням вимог ЗУ № 2258-VIII та інших нормативно-правових актів. 

3. Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність яких перевіряється, 

зобов'язані створити для суб'єкта аудиторської діяльності належні умови для 

якісного надання аудиторських послуг відповідно до вимог ЗУ № 2258-VIII та 

інших нормативно-правових актів. 
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Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, 

несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої 

інформації, що надаються аудитору для надання аудиторських послуг. 

4. Звіти за результатами надання аудиторських послуг оформляються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог ЗУ № 2258-VIII [16].  

Основні результати дослідження наукових попередників щодо контролю за 

якістю послуг аудиту викладені у наступних джерелах [266, 267, 268, 269]. 

У процесі виконання аудиторських процедур має бути обов`язково 

впроваджено нагляд за виконанням завдання. У відповідності до пункту А 34 

МСКЯ 1 [17], нагляд за виконанням аудиторського завдання передбачає: 

‒ спостереження партнером із завдання за процесом виконання роботи 

персоналом відповідної категорії; 

‒ оцінку партнером із завдання компетенції та можливостей окремих членів 

робочої групи з точки зору достатності у членів робочої групи часу на виконання 

роботи, розуміння наданих інструкцій, виконання роботи відповідно до 

запланованого підходу до завдання; 

‒ розгляд партнером із завдання важливих питань, які виникають під час 

роботи та необхідності внесення  коригувань у запланований підхід (вірогідний 

перерахунок аудиторських вибірок, збільшення обсягу аудиторських процедур); 

‒ ідентифікацію партнером із завдання питань, за якими потрібні 

консультації відповідних рівнів та дії, що спрямовані на вирішення розбіжностей 

у думках; 

‒ ідентифікацію партнером із завдання питань, за якими необхідно 

використати послуги експерта. 

Відповідальність за нагляд щодо виконанням аудиторського завдання 

покладається на партнера із завдання. Партнер із завдання у процесі та за 

результатами нагляду складає відповідний робочий документ (табл. 5.1., 

Додаток Д). 
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Таблиця 5.1 ‒ Огляд партнера щодо якості завдання (фрагмент) 

Виконавець: 

АФ  «ХХХ» 
 

Клієнт XXXXXX Підготовлено XXXXXX Дата: XXXXX 

Період, що 

завершився 
XXXXXXX Перевірено XXXXXX Дата: XXXXX 

            

Цілі: Впевнитись, що усі компоненти фінансової звітності перевірені. Партнер із завдання 

повинен щляхом огляду аудиторських файлів і обговорення з групою із завдання 

переконатися у тому, що отримана достатня кількість відповідних аудиторських доказів для 

висловлення думки й видачі аудиторського звіту. 

Огляд роботи може охоплювати усі або окремі 

запитання, приведені нижче, повинні, за необхідністю, 

бути адаптовані [Review work may include some or all 

of the following, and should be adapted as required] 

Посилання 

на РД  
Коментарі [Comments] 

1 2 3 

1.  Чи усі робочі документи завершені та виконані 

перехресні посилання між робочими 

документами (РД) та проектом фінансової 

звітності  

№ РД  

Виконано 

2. Чи належним чином опрацьовані та відображені 

у фінансовій звітності усі суттєві питання, 

наведені у документах «Загальний висновок 

щодо повноти аудиторських процедур» і 

«Питання до уваги Партнера»  

№ РД Усі суттєві питання 

опрацьовані та 

відображені у 

фінансовій звітності  

3. Чи усі висновки з остаточного аналітичного 

огляду узгоджуються з нашим розумінням 

бізнесу Клієнта  

№ РД 

Узгоджено 

4. Чи були перевірені усі суттєві та ризикові 

бухгалтерські записи, включаючи належні 

роз’яснення щодо нетипових операцій та подій  

№ РД 

НетиповІ операції та 

події відсутні 

5. Чи переконані Ви у відсутності свідчень щодо 

наявності шахрайства, які могли виникнути під 

час виконання аудиту (включаючи аналітичні 

процедури) або через виявлені відхилення  

№ РД 

Перевірено, зауважень 

немає 

6. Чи пересвідчились у процесі виконання 

процедур, що облікова політика відповідає 

вимогам [МСФЗ / П(С)БО] та дотримується 

належним чином, а інформація адекватно 

розкривається у примітках та відповідає 

діяльності Клієнта  

№ РД 

Облікова політика 

відповідає вимогам 

МСФЗ 

 

* дотримання вимог МСА 220  

Висновок: Достатні належні аудиторські докази отримані і є підставою для висловлення 

аудиторської думки 

Директор    Дата   

            
 

Джерело: розроблено автором. 
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Під час виконання завдання виникає необхідність у консультуванні та 

документуванні розбіжностей у думках.  

Консультації охоплюють обговорення питань на належному професійному 

рівні із посадовими особами аудиторської фірми чи зовнішніми експертами, які 

мають спеціальні знання. При цьому можуть використовуватись прийнятні 

пошукові ресурси, а також колективний досвід й технічні уміння співробітників 

аудиторської фірми. Консультації допомагають стимулювати якість та 

поліпшують застосування професійного судження. Визнання консультацій у 

політиках та процедурах, в результаті, допомагає у створенні корпоративної 

культури, у якій консультування вважається сильною стороною, а персонал 

заохочується до консультацій зі складних чи спірних питань. Цією політикою 

встановлено, що визнається ефективним процес консультування з будь-яких 

технічних, етичних та інших питань, як всередині аудиторської фірми, так і за її 

межами (у зовнішніх спеціалістів), за умов, якщо консультанти: 

‒ отримують усі відповідні факти, що дають їм можливість надати на основі 

цієї інформації професійну пораду; 

‒ мають відповідні знання, статус і досвід, а досягнуті на основі 

консультацій висновки належно задокументовано та впроваджено. 

Якщо у окремих випадках, ресурси аудиторської фірми щодо надання 

певних консультацій визнано недостатніми, то планується залучення фахівців 

інших компаній, а саме: 

‒ фахівців інших організацій, що надають консультаційні послуги на 

комерційній основі (у тому числі відповідні послуги з контролю якості); 

‒ фахівців, що є співробітниками професійних чи регуляторних організації. 

Достатньо повне та детальне документування консультацій з іншими 

професіоналами зі складних чи спірних питань допомагає у розумінні: 

‒ питань, з яких відбувались консультації; 

‒ результатів консультацій, включно з прийнятими рішеннями та їх 

впровадженням. 
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Консультації та інформація щодо вирішення питань, за якими виникають 

розбіжності у думках, документуються за допомогою робочого документу 

«Протокол наради з проведення консультацій зі складних чи спірних питань». 

На завершальному етапі аудиту обов’язки особи, що здійснює контроль 

якості завдання полягають у розгляді наступних питань: 

‒ чи було виконано роботу у відповідності до професійних стандартів та 

законодавчих і нормативних вимог; 

‒ чи порушувалися важливі питання для подальшого розгляду; 

‒ чи проводилися відповідні консультації та чи задокументовані й 

впроваджені відповідні висновки; 

‒ чи існує потреба перегляду характеру, часу й обсягу виконаної роботи; 

‒ чи підтверджуються виконані процедури отриманими висновками та чи 

правильно вони задокументовані; 

‒ чи достатні й прийнятні отримані докази; 

‒ чи досягнуто цілей процедур завдання. 

У процесі розгляду питань у відповідності до пункту 35 МСКЯ 1 [17], 

відповідальна за огляд посадова особа надає об’єктивну оцінку судженням та 

висновкам, що сформовані й узагальнені членами робочої групи під час 

формування звіту. Ці процедури виконуються відповідно до усіх аудиторських 

завдань із надання впевненості та супутніх послуг за допомогою: 

‒ обговорення значущих питань з партнером із завдання; 

‒ розгляду наданих оцінок можливості дотримання етичних принципів, 

включно з незалежністю аудиторської фірми та кожного члена робочої групи; 

‒ огляду фінансової звітності або іншої інформації щодо предмета завдання 

та запропонованого звіту; 

‒ огляду відібраної документації із завдання, яка стосується професійних 

суджень, висловлених членами робочої групи, зокрема щодо встановленого 

порогу суттєвості, значних ризиків, ідентифікованих під час виконання завдання, 

а також заходів у відповідь на такі ризики; 
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‒ процесу аналізу на предмет відображення відібраної для огляду 

документації щодо робіт, виконаних у зв’язку із значними судженнями, та чи 

підтверджує вона сформовані висновки; 

‒ розгляду консультацій з важливих, спірних та складних питань, особливо 

з питань, за якими існує розбіжність у думках; 

‒ аналізу висновків, які були прийняті під час формування звіту; 

‒ розгляду прийнятності та відповідності звіту загалом. 

Проведення контролю якості завдання на завершальному етапі не зменшує 

відповідальності партнера із завдання (табл. 5.2., Додаток Д). 

Аналіз етичних принципів та незалежності стосовно аудиторської фірми та 

персоналу є суттєво важливим у процесі прийняття аудиторського завдання 

(встановлення можливості продовження співпраці з клієнтом). Такий аналіз 

здійснюється у два етапи. На першому етапі персонал, що залучений до 

виконання аудиторського завдання, надає оцінку усіх обставин та відносин, що 

можуть створити загрози недотримання етичних принципів, а також для 

інформування відповідних посадових осіб про виникнення потенційних загроз. Ця 

оцінка виконується за допомогою робочих документів щодо етики (Додаток Е).  

На другому етапі партнер із завдання проводить узагальнення отриманих оцінок, 

та аналізує інші загрозливі фактори, що не були досліджені на першому етапі. 

Водночас виконується розробка комплексу застережних заходів, що дозволяють 

усунути виявлені загрози або зменшити їх до прийнятного рівня. Кожний із 

загрозливих факторів відповідає одному із п’яти видів загроз: загрози власного 

інтересу; загрози власної оцінки; загрози захисту; загрози особистих стосунків та 

загрози тиску.  

Розгляднуті елементи системи коноролю якості та запропоноване 

документальне забезпечення шляхом складання робочої документації сприяли 

подальшому дослідженню формування системи управління якістю аудиторських 

послуг. Пропонується систему управління якістю аудиторських послуг розглядати  

як сукупність системно пов’язаних між собою елементів, які відповідно до 

поставленої мети поєднуються для вирішення конкретних завдань і досягнення 
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означених орієнтирів щодо формування конкурентних переваг аудиторських 

фірм. 

Таблиця 5.2 – Контроль якості завдання на завершальному етапі (фрагмент) 

Виконавець: АФ «ХХХ» 

Клієнт XXXXX Підготовлено XXXXXXX Дата: XXXX 

Період, що завершився XXXXX Перевірено XXXXXXX  Дата: XXXX 

Тема: Перевірка контролю якості 

Цілі: Метою перевірки завдання щодо контролю якості є надання об’єктивної оцінки істотним 
судженням, сформованим групою із завдання з аудиту, і висновкам, сформульованим у  
аудиторському звіті.  
Перевірка щодо контролю якості є обов’язковою у процесі аудиту публічних компаній, (акції 
яких котуються на біржах), аудиту сектору фінансових послуг та інших, які є суспільно 
важливими.  

Процедури огляду Посилання на РД  Коментарі  

1 2 3 

ПЛАНУВАННЯ      

1.  Обговорення з Партнером із 
завдання важливих питань 

    

- оцінка незалежності фірми 
№ РД  

Незалежність членів команди та фірми 
підтверджується 

- виявлення суттєвих ризиків 
та відповідних дій щодо їх 
усунення 

№ РД  
Оцінку ризиків проведено 

- бізнес-умови та результати 
діяльності 

 № РД  

Бізнес-умови та результати діяльності 
проаналізовано та не виявлено фактів, 
які б вказували на неприйнятність 
прийняття завдання 

- спірні та складні 
бухгалтерські питання 

№ РД  
Бухгалтерські оцінки мають помірний 
рівень не визначеності 

- спірні та складні податкові 
питання 

№ РД  

Операції є типовими для клієнта та не 
змінюються протягом тривалого часу, 
тому не містять складних податкових 
питань 

- суттєвість № РД  Суттєвість визначено адекватно 

2. Перевірити План аудиту. 
Впевнитись, що ризики, 
виявлені на стадії 
планування, були розглянуті 
у процесі аудиторського 
контролю  

№ РД  

План аудиту охоплює усі ділянки 
роботи. Ризики, виявлені на стадії 
планування розглянуті. 

Висновок  

1. Я обговорив з членами групи із завдання мої зауваження щодо - ХХХХХХХХХХХХХХХ 
2. Моя точка зору: 
а) співпадає з висновками, сформованими групою із завдання щодо висловлення аудиторської 
думки.  
б) не співпадає з висновками, сформованими групою із завдання щодо висловлення 
аудиторської думки та невирішених питань. Розбіжності у поглядах наведені у Формі ФР 
«Розбіжності у формуванні думки» (за наявності) 

Джерело: розроблено автором. 
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Наведена модель відображає системний підхід та ідею замкнутості процесу 

управління якістю. Виконання кожного процесу складається зі стадій: 

планування, регулювання й корегування, організація діяльності, контроль, оцінка 

та аналіз. За кожною стадією слід розробляти документальне процедурне 

забезпечення, оскільки важливою є умова, щоб організаційно-технологічною 

основою управління процесами якості послуг виступали внутрішні стандарти 

аудиторської фірми.  

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що в основі сутності 

контролю якості аудиту, заснованого на системному підході, реалізовується 

принцип: у разі оцінювання системи внутрішнього контролю як ефективної, 

втрачається потреба у необхідності виконання значної кількості перевірок по суті, 

оскільки прослідковується достатній рівень довіри аудитора до облікової системи 

замовника. Основні стадії процесу аудиту, заснованого на системному підході 

наведені у табл. 5.3. При цьому оглядова перевірка ґрунтується на огляді та 

аналізі систем контролю, що може доповнюватися виконанням незначних за 

обсягом аналітичних оглядових процедур.  

Таблиця 5.3 – Основні стадії процесу аудиту, заснованому на системному 

підході 

Стадія процесу 

аудиту 
Мета системного підходу 

Урахування вимог ОСНАД та 

АПУ  

1 2 3 

Планування, 

реєстрація і 

контроль 

Мінімізувати ризик втрати контролю й 

повністю документувати процес аудиту. 

Вирішувати завдання настільки 

ефективно та економічно, наскільки це 

можливо у кожному випадку 

Внутрішньофірмовий стандарт 

«Політики і процедури системи 

внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності», 

«Робочі документи аудитора» 

мають враховувати вимоги ЗУ 

№ 2258-VIII, МСА , розпорядчі 

документи ОСНАД та АПУ 

щодо якості аудиту, у тому 

числі аудиту підприємств 

суспільного інтересу  

Вивчення й 

оцінка систем 

контролю 

Встановити на основі вивчення систем 

внутрішнього контролю усі релевантні 

канали інформації. Оцінка цих систем 

дасть змогу аудитору оцінювати якість 

інформації (повнота, своєчасність, 

точність, відсутність упередженості) 

Внутрішньофірмовий стандарт 

«Політики і процедури системи 

внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності» 

повинен відповідати вимогам 

ЗУ № 2258-VIII 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 

Перевірка 

систем 

внутрішнього 

контролю та 

інформації на 

виході 

Забезпечити цілковиту впевненість 

стосовно попередніх оцінок аудитора, 

визначити слабкі місця, що дозволить 

замовнику прийняти корегуючі дії. 

Після цього аудитор може планувати 

подальшу перевірку 

 

Отримання 

аудиторських 

свідчень 

Визначити рівень ефективності систем, 

використовуючи тести, підрахунки, 

інформацію третіх сторін. Аудитор 

повинен оцінити отриманий рівень 

впевненості щодо релевантності, 

надійності та достатності інформації 

(отриманих аудиторських доказів)  

«Робочі документи аудитора» 

повинні враховувати вимоги 

Закону № 2258-VIII, МСА 

Аналіз 

фінансової 

звітності 

Фінансова звітність поєднує 

інформацію, одержану із різних джерел 

та відображає безліч разових рішень, які  

можуть безпосередньо впливати на 

результат господарської діяльності 

загалом 

Застосування аналітичних 

процедур  

Повідомлення 

думки аудитора 

тим осібам, кого 

наділено 

найвищими 

управлінськими 

повноваженнями  

Оцінити можливість аудиторських 

свідчень. Урахувати рівень 

відповідності обліку вимогам 

нормативних документів. Перевірити 

суттєвість невідповідностей та 

сформулювати незалежний 

аудиторський висновок (звіт) з 

власними застереженнями 

Застосування МСА 260 та 

формату Звіту тими особами, 

кого наділено найвищими 

управлінськими 

повноваженнями 

Джерело: розроблено автором. 

 

З аналізу табл. 5.3. випливає, що рівень впевненості у результатах оглядової 

перевірки є нижчим, ніж у результатах повноцінного аудиту. Отже, зміна 

пріоритетів контролю у процесі реалізації положень системного підходу певним 

чином впливатиме на її проведення. Очедидно, що системний підхід вносить 

корективи не у стадії перевірки, а у її механізм, розширюючи зміст елементів 

структури цих стадій – збільшує обсяг процедур, що виконуються на стадії 

планування та оцінки аудиторського ризику, що, ймовірно, впливатиме на 

розширення обсягу процедур, які закладаються до плану та програми 

аудиторської перевірки.  

Розглянутий системний підхід до управління якістю аудиту ґрунтується на 

вимогах Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/43/ від 17 травня 2018 
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року щодо обов’язкового аудиту річної і консолідованої звітності, що внесла 

зміни у Директиви Ради 78/660/ЕС и 83/349/ЕС та відмінила Директиву Ради 

84/253/ЕС [270]. 

Директива визначає, що надійним засобом досягнення високого рівня якості 

аудиторських послуг є проведення регулярних незалежних зовнішніх інспекцій 

Органом суспільного нагляду. Створення незалежного нагляду за аудиторською 

діяльністю в більш ніж 50 країнах світу не привели до негативних наслідків для 

аудиторів [271].  

За законодавством ЄС усі аудитори мають бути забезпечені достатніми 

можливостями для проведення аудиторської діяльності. На практиці це 

підтверджується проходженням інспекцій з контролю якості, якому 

підпорядковуються усі аудитори у країнах ЄС. Щодо аудиторів суб'єктів 

суспільного інтересу такі інспектування здійснюються, як мінімум один раз у три 

роки. У випадку надання інспекцією інформації, що аудитор є недостатньо 

компетентним або не володіє необхідними ресурсами для забезпечення 

відповідного аудиторського завдання , Орган суспільного нагляду надає аудитору 

розпорядження щодо припинення перевірки та застосування до нього санкцій 

(припинення дозволів, ліцензій). Таким чином, для усіх аудиторів встановлені 

необхідні одинакові умови – вони повинні бути компетентними і здатними 

здійснювати аудиторські перевірки.  

Відповідно до статті 387 Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе 

зобов'язання привести національне законодавство у сфері бухгалтерського обліку 

та аудиту до вимог європейських директив. Як уже відзначалось, в Україні 

функції контролю якості за аудитом підприємств суспільного інтересу покладені 

на Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що є нормою Закону 

№ 2258-VIII і загалом відповідає вимогам законодавства ЄС.  

АПУ є саморегулюючою професійною організацією, якій делеговані 

функції контролю за безперервним підвищенням професійних знань аудиторів, 

контролю якості аудиторських послуг, наданих підприємствам, які не складають 

суспільний інтерес, функції щодо дисциплінарних розслідувань. Таке поєднання 
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функцій контролю на двох рівнях дають змогу захистити суспільство, інвесторів, 

вкладників від наслідків, пов’язаних із банкрутством банків, фінансових установ, 

емітентів цінних паперів.  

Таким чином, запровадження у дію Закону України № 2258-VIII є 

інституціональною реформою аудиторської діяльності, а запропонована модель 

внутрішньофірмової системи управління якістю послуг, що побудована з 

урахуванням новітніх змін законодавства, забезпечує незалежний і професійний 

контроль якості аудиторської діяльності, громадський нагляд за професійним 

загалом, визнання сертифікату вітчизняного аудитора у країнах ЄС, можливість 

доступу до європейських ринків аудиту.  

 

 

5.2. Модель оцінки якості результатів аудиту  

 

Історично склалося так, що ситуація на світовому ринку аудиторських 

послуг загострила проблему взаємовідносин користувачів інформації і 

аудиторських фірм, тому на даний час зростає значення якості аудиту та його 

оцінки. Аналізуючи різні погляди й підходи вчених-економістів до контролю 

якості аудиту, слід зазначити, що більшість науковців схильні до думки, що у 

процесі визначення якості аудиту варто виходити із сутності аудиту як виду 

підприємницької діяльності. З метою сприяння подальшому розвитку 

аудиторської діяльності та забезпечення належного контролю якості роботи усіх 

суб'єктів аудиторської діяльності пропонуємо застосування методичного підходу 

до оцінки якості аудиторських послуг, в основі якого лежить використання 

матричних ігор. Схема методичного підходу до оцінки якості аудиторських 

послуг наведена на рис. 5.4. Переваги такого підходу полягають передусім у тому, 

що методичний підхід до оцінки якості аудиторських послуг, охоплюючи кілька 

етапів, забезпечує можливість оцінювання якості у взаємозв’язку між 

зацікавленими сторонами. Зокрема, на першому етапі здійснюється визначення 

зацікавлених сторін у оцінюванні якості аудиторських послуг, тобто вибір 
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гравців. Без сумніву, що за наведених умов визначальними гравцями такого 

підходу можемо вважати ОСНАД, АПУ, аудиторські фірми та замовників 

аудиторських послуг. 

 

Рис. 5.4. Схема методичного підходу до оцінки якості аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором. 

 

Відбір критеріїв якості аудиторських послуг здійснюється на другому етапі, 

тобто визначаються стратегії гри.  

Для забезпечення ретельного контролю якості аудиторських послуг 

пропонуємо наступні критерії: дотримання Міжнародних стандартів аудиту (Ст1); 

дотримання професійної етики (Ст2); належний рівень кваліфікації співробітників 

(Ст3); наявність внутрішньофірмових стандартів (Ст4); досвід роботи працівників 

аудиторської фірми (Ст5). Третій та четвертий етапи характеризуються 

виконанням поступового відбору критеріїв якості аудиторських послуг, тобто 

стратегій гри, та визначенням оптимального поєднання критеріїв якості (стратегій 

гравців). 

Відзначимо, що для інтерпретації наведеного методичного підходу 

рекомендуємо ввести шкалу градації рівнів якості аудиторських послуг, яку 

можливо диференціювати на: високий; середній; низький рівні якості.  

При цьому характеристика кожного рівня буде залежати від дотримання 

зазначених стратегій гри. Взаємозв’язок між зацікавленими сторонами, рівнями 

оцінки якості аудиторських послуг та критеріями контролю якості аудиторських 

Оцінка якості аудиторських послуг 

Визначення зацікавлених сторін при 

оцінюванні якості аудиторських 

послуг (вибір гравців) 

Поступовий вибір критеріїв якості аудиторських послуг (стратегій гри) 

Встановлення найоптимальнішого поєднання критеріїв якості (стратегій гравців) 

Відбір критеріїв якості аудиторських 

послуг (визначення стратегій гри) 
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послуг наведений на рис. 5.5. Наведена схема підтверджує, що існує певний 

взаємозв’язок між зацікавленими сторонами: ОСНАД, АПУ, аудитором 

(аудиторською фірмою) та замовниками. Так, Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю та Міністерство фінансів (у частині аудиту підприємств 

суспільного інтересу) шляхом прийняття нормативних актів у сфері аудиту 

впливає на діяльність аудиторів (аудиторських фірм). Водночас, аудитори 

(аудиторські фірми) звітують перед АПУ, проходять контроль якості через 

ОСНАД (Інспекція з контролю якості) або через АПУ. Фірма-замовник 

аудиторських послуг взаємодіє, як з аудиторами (аудиторськими фірмами), так і з 

АПУ у випадку виникнення скарг щодо низького рівня якості послуг аудиту.  

 

Рис. 5.5. Схема взаємозв’язку між сторонами, рівнями та критеріями 

контролю якості аудиторських послуг  

Джерело: розроблено автором. 
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Крім того, існує тісний взаємозв’язок між критеріями контролю якості 

аудиторських послуг та рівнями їх якості, який реалізується шляхом відповідності 

певній стратегії гри. Для реалізації запропонованого методичного підходу до 

оцінки якості аудиторських послуг доцільно поступово досліджувати поєднання 

обраних стратегій гри, додаючи щоразу новий із запропонованих критеріїв оцінки 

якості аудиторських послуг. Розглянемо першу модель гри, у якій беруть участь 

три гравця та розглядається дві стратегії гри: стратегії дотримання Міжнародних 

стандартів аудиту та недотримання МСА. При даній моделі вибір першої стратегії 

гарантує виграш, тобто у матричній моделі даному значенню відповідає 1, вибір 

другої стратегії відповідно оцінюється в 0 балів. Таким чином, модель матиме 

вигляд, наведений у табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 – Матрична модель оцінки якості аудиторських послуг 

Гравці Дотримання МСА Не дотримання МСА 

ОСНАД /АПУ 1 0 

Аудитор 1 0 

Замовники аудиторських послуг 1 0 
Джерело: розроблено автором. 

 

Дану модель можна також подати у вигляді платіжної матриці, у якій по 

стовбцях розглядаються стратегії гри, а за рядками - гравці (формула 5.1): 

А = (
1 0
1 0
1 0

) (5.1) 

 

Розглядаючи іншу гру, у якій беруть участь ті ж гравці, а стратегія 

грунтується на дотриманні та не дотриманні професійної етики, платіжна матриця 

також матиме вигляд, наведений у формулі 5.1. 

При оцінюванні якості аудиторських послуг також слід розглянути 

кваліфікацію співробітників ОСНАД / АПУ й аудиторських фірм та замовників 

аудиторських послуг. Тобто беруться до уваги три стратегії: висока, середня та 

низька кваліфікації. Матриця матиме вигляд, наведений в формулі 5.2. 

А = (
1 0 0
1 0 0
1 0 0

) (5.2) 
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Вид наведеної платіжної матриці може змінюватися, без значної шкоди 

рівню якості наданих послуг. Наприклад, якщо рівень кваліфікації працівників 

фірми замовника буде не високий, а середній, то модель матиме вигляд 

(формула 5.3): 

А = (
1 0 0
1 0 0
0 1 0

) (5.3) 

 

Важлива роль у процесі виконання аудиту відводиться наявності 

внутрішньофірмових стандартів, оскільки саме за допомогою зазначених 

стандартів здійснюється удосконалення управління діяльністю аудиторських 

організацій, підвищується контроль якості роботи аудиторів, знижується 

аудиторський ризик, а також встановлюються партнерські взаємини між 

аудиторською організацією та економічним суб'єктом, що перевіряється. 

Внутрішньофірмові стандарти представляють собою стратегію наступної 

гри. Перший стовбець дорівнює наявності та дотриманню стандартів, другий – 

наявності, але не дотриманню стандартів, а третій – відсутності 

внутрішньофірмових стандартів. Матриця матиме такий же вигляд, як у 

формулі 5.2. Отже, виграш для всіх гравців приносить дотримання першої 

стратегії. Для аудитора виграш полягатиме у зменшенні аудиторського ризику під 

час проведення аудиту, для фірми замовника – у зменшенні вірогідності надання 

негативного аудиторського висновку та зменшенні помилок у фінансовій 

звітності, для ОСНАД та АПУ - у покращенні якості аудиторських послуг. Досвід 

роботи працівників аудиторської фірми побічно впливає на якість виконання 

аудиту, оскільки у відповідності до ЗУ № 2258-VIII аудиторами можуть бути 

особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття 

якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки 

та господарського права, досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах 

ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 

аудитора [16]. 



329 

Розглянемо гру з двома стратегіями: досвід до 5 років; досвід від 5 років 

роботи на посадах аудитора. Матриця матиме вигляд, наведений у формулі 5.4. 

А = (
0 1
0 1
0 1

) (5.4) 

 

Варто зауважити, що аналіз зазначених вище ігор дозволить досягти 

максимально кращого результату при об’єднанні усіх виграшних стратегій в одну 

платіжну матрицю. В такому випадку рівень якості аудиторських послуг може 

оцінюватися як високий за умови дотримання та наявності таких виграшних 

стратегій: дотримання Міжнародних стандартів аудиту; дотримання професійної 

етики; кваліфікація співробітників; наявність внутрішньофірмових стандартів; 

досвід роботи. 

Якщо гравець має усі виграшні стратегії, то можна оцінити якість 

виконаного аудиту, як високу. Наведеному випадку відповідає наступна платіжна 

матриця (формула 5.5): 

А = (
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

) (5.5) 

 

Варто звернути увагу на те, що основне завдання теорії ігор полягає у 

визначенні найкращих стратегій гравців. Тобто встановленні стратегій, за  яких 

якість аудиторських послуг буде висока, але не найвища. Таким чином, стратегія 

досвіду роботи співробітників аудиторської фірми незначною мірою впливає на 

саму процедуру аудиту, оскільки досвід не завжди є запорукою кваліфікованого 

працівника та не оцінює рівень його знань та умінь. Стратегія 

внутрішньофірмових стандартів також не забезпечує повною мірою якість аудиту, 

оскільки їх наявність не завжди означає їх дотримання, а дотримання 

внутрішньофірмових стандартів - просто полегшує роботу аудиторів. Усі інші 

стратегії є надто важливими для контролю якості, тобто вони мають бути 

виграшними. Доцільно сформувати матрицю, яка буде відповідати допустимо 

високому рівню якості аудиторських послуг. Вона може мати кілька варіантів: 
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1) за наявності і дотримання внутрішньофірмових стандартів та наявності 

досвіду роботи  до 5 років: 

А = (
1 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1 1 1 1 0

) (5.6) 

 

2) за наявності досвіду роботи від 5 років та відсутності, або не дотриманні 

прийнятих внутрішньофірмових стандартів: 

А = (
1 1 1 0 1
1 1 1 0 1
1 1 1 0 1

) (5.7) 

 

3) за наявності досвіду роботи до 5 років та відсутності, або не дотриманні 

прийнятих внутрішньофірмових стандартів: 

А = (
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0

) (5.8) 

 

4) змішана гра у межах стратегій досвіду та наявності внутрішньофірмових 

стандартів: 

А = (
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1

) (5.9) 

 

Наведена матриця відповідає ситуації, при якій працівники ОСНАД /АПУ 

мають досвід роботи до 5 років, АПУ не має внутрішньофірмових стандартів 

(стандартів перевірки), а працівники аудиторської фірми також мають досвід 

роботи до 5 років. Усі гравці дотримуються Міжнародних стандартів аудиту та їх 

кваліфікація характеризується, як висока. 

Якщо не значно порушується виграшна позиція у стратегії дотримання 

Міжнародних стандартів аудиту, професійної етики і висока кваліфікація 

працівників, то такий рівень якості аудиторських послуг можна оцінити, як 

середній.  

А = (
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 0 0 1 1

) (5.10) 



331 

Тобто у АПУ відсутні внутрішньофірмові стандарти, працівники 

аудиторської фірми мають досвід роботи до 5 років, фірма, що перевіряється, не 

дотримується професійної етики та має середньо або низько кваліфікованих 

працівників. Ситуація, за якої виграшні стратегії незначні або зовсім відсутні 

формує низький рівень якості аудиторських послуг.  

А = (
1 0 1 0 1
1 0 0 0 0
0 0 0 1 0

) (5.11) 

 

Слід зазначити, що низький рівень якості аудиторських послуг може 

характеризуватися недотриманням фірмами, аудиторами та АПУ професійної 

етики, фірми можуть не дотримуватися Міжнародних стандартів аудиту, 

аудиторські фірми та замовники аудиторських послуг можуть мати в своєму штаті 

не кваліфікованих працівників, у АПУ та аудиторів можуть бути відсутні  

внутрішньофірмові стандарти, а також фірми, що перевіряються та аудиторські 

фірми мають працівників, досвід роботи яких до 5 років. Узагальнена матриця 

оцінки якості аудиторських послуг наведена у табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 – Узагальнена матриця оцінки якості аудиторських послуг 

Стратегії 

Учасники 

Дотримання 

Міжнародних 

стандартів 

аудиту 

Дотримання 

професійної 

етики 

Кваліфікація 

співро-

бітників 

Наявність 

внутрішньо-

фірмових 

стандартів 

Досвід 

роботи 

Рівень якості 

аудиторських 

послуг 

ОСНАД 

АПУ 
1 1 1 1(0) 1(0) 

Високий Аудитор 1 1 1 1(0) 1(0) 

Фірма-

замовник 
1 1 1 1(0) 1(0) 

ОСНАД 

АПУ 
1 1(0) 1 0 1(0) 

Середній Аудитор 1 1(0) 1(0) 1(0) 0 

Фірма-

замовник 
1(0) 0 0 1(0) 1(0) 

ОСНАД 

АПУ 
1(0) 0 1(0) 0 0 

Низький Аудитор 1(0) 0 0 0 0 

Фірма-

замовник 
0 0 0 0 0 

Джерело: розроблено автором. 
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Отже, у процесі проведення контролю якості аудиту виграшні стратегії 

можуть значно варіювати, формуючи при цьому різноманітні види платіжних 

матриць, у яких необхідно проаналізувати основну тенденцію й встановити рівень 

якості наданих послуг.  

Впровадження систем управління якістю суб’єктами господарювання різних 

галузей стало причиною необхідності стандартизації підходів до їх аналізу й 

оцінювання, а згодом – і процедур сертифікації таких систем. У практиці 

управління якістю здійснюється у декілька етапів - на початку процедури у 

процесі систематичного й незалежного дослідження надається попередня оцінка 

документації системи управління якістю. Після попередньої оцінки документації, 

у процесі виконання «аудиту на місці» (коли аудитори безпосередньо 

спостерігають за виконанням робіт та співпрацюють з персоналом), оцінюється 

діяльність організації шляхом паралельного порівняння з критеріями аудиту. 

Перевіряється відповідність реальних робіт тим вимогам, що охоплюються 

нормативними документами, а також ступінь досягнення запланованих заходів, їх 

результативність й можливість поліпшення. За  відношенням до об’єкта аудиту 

повинен бути розроблений план коригувальних дій для того процесу (підрозділу), 

у межах якого були встановлені невідповідності. Невідкладне усунення причин, 

зафіксованих аудиторами невідповідностей є одним із заходів постійного 

поліпшення, на який спрямований один із ключових принципів управління 

якістю.  

Таким чином, через управління якістю аудиту висвітлюється робота 

аудиторів не як контролерів, а як консультантів, що надають практичні 

рекомендації з удосконалення та поліпшення діяльності замовників аудиторських 

послуг. Такий погляд є характерним не тільки для внутрішніх аудитів, але й для 

аудитів сертифікаційних, наглядових і, особливо, діагностичних. Відзначимо, що 

підготовка компетентних аудиторів є однією із ключових проблем у процесі 

впровадження принципів управління якістю вітчизняними суб’єктами 

господарювання. 
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Отримані нами результати досліджень засвідчують, що основні методи 

оцінювання якості ресурсного потенціалу аудиторських фірм, а саме 

кваліфікаційних характеристик аудиторів, можна згрупувати у три групи:  

– якісні (методи біографічного опису, ділової характеристики, спеціального 

усного відгуку, еталону, дискусії);  

– кількісні (методи з числовою оцінкою рівня якості працівників);  

– комбіновані (методи експертної оцінки частоти прояву певних якостей 

працівників). 

Характеристика рекомендованих до використання методів оцінювання 

якості аудиторів наведена у таблиці 5.6.  

Форми здійснення оцінювання якості системи аудиту залежать від 

контролюючого суб’єкта. Безпосередньо перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг здійснюють: 

– інспектори, які є посадовими особами Інспекції із забезпечення якості 

ОСНАД/ працівниками Комітету з контролю якості аудиторських послуг АПУ; 

– групи інспекторів – сформовані Інспекцією/ Комітетом, що направляються 

в установленому порядку на перевірку з контролю якості аудиторських послуг. 

 Внутрішня оцінка СКЯ  через моніторинг системи контролю якості може 

проводитися у суб’єкта аудиторської дільності особою, що не була задіяна у 

перевірках, або зовнішнім контролером ( САД,  або  ж професійною організацією 

аудиторів). 

Інспекція із забезпечення якості ОСНАД та Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг АПУ можуть залучати до перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг експертів. У такому експерти зобов’язані  виконувати  

вимоги щодо незалежності, встановлені для  інспекторів. 
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Таблиця 5.6 – Характеристика рекомендованих до використання методів 

оцінювання якості аудиторів 

Групи Види Характеристика Особливості застосування 

Якісні  

Матричний 

Порівняння фактичних якостей 

аудиторів із набором якостей у 

відповідності до посади 

Дозволяє підтвердити 

компетентність аудитора 

Метод еталону 

Порівняння фактичних якостей 

аудиторів із характеристиками 

найбільш успішних працівників 

групи перевіряючих 

Дозволяє визначити 

відповідність аудитора для 

співпраці з іншим 

персоналом 

Система 

довільних 

характеристик 

Група експертів (керівників) 

описує успіхи та недоліки 

підлеглих за певний проміжок 

часу 

Стає визначальним 

чинником для преміювання 

(підвищення) або 

винесення догани 

Метод групової 

дискусії  

Бесіда керівництва (експертів) з 

підлеглими відносно їх 

діяльності 

Дозволяє обирати найбільш 

активних, самостійних, 

розсудливих працівників 

Кількісні 

Метод рангового 

порядку 

Група керівників, враховуючи 

певні критерії оцінки, ранжує 

співробітників від найменш до 

найбільш професійних. 

Підсумкова оцінка визначається 

сумою порядкових номерів, 

отриманих аудиторами за 

виконану роботу 

Дозволяє проводити 

ротацію кадрів, преміювати 

найкращих працівників 

Метод бальної 

оцінки 

Присвоєння експертами певної 

кількості балів за кожне 

досягнення аудитора. Загальна 

оцінка визначається як сума 

балів або середній бал 

Посилює мотивацію для  

кращих результатів роботи 

Система 

графічного 

профілю 

Зображення кожної професійної 

характеристики (у балах) у 

вигляді крапок на графіку 

Візуальне зображення 

якісних характеристик 

аудиторів та можливість 

визначення кращих 

Метод оціночних 

центрів 

Виокремлено 25 критеріїв 

оцінки, які характеризують 

особистість у багатьох проявах  

Комплексна оцінка не 

тільки професійних, але й 

інших якостей особистості 

Комбіновані 

Тестування 

Оцінка знань аудиторів за 

ступенем розв’язання 

підготовлених задач (тестів) 

Має успіх лише після 

проведення спеціальної 

підготовки 

Визначення 

коефіцієнта 

інтелектуальності 

Кількісний показник якісного 

рівня розв’язання задач (тестів)  

Має успіх лише після 

проведення спеціальної 

підготовки 

Метод сумових 

оцінок  

Встановлення експертами 

частоти прояву («постійно», 

«часто», «іноді», «рідко», 

«ніколи») у аудиторів певних 

якостей й надання 

ідентифікованих  бальних 

оцінок за кожен рівень частоти 

Дозволяє проводити 

ротацію кадрів  

Джерело: розроблено автором. 
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Відзначимо, що застосування методу сумових оцінок потребує додаткових 

витрат часу та зусиль для ознайомлення експерта з проблемою, однак наведений 

метод дозволяє найбільш об’єктивно та неупереджено оцінити кваліфікаційні 

здібності та якість виконаної роботи підконтрольної особи. Використовуючи 

форму оцінки за участі комітету експертів у поєднанні з методом сумових оцінок, 

пропонуємо наступну методику комплексної оцінки якості аудиторських послуг 

(табл. 5.7). Для визначення комплексного показника надається оцінка прояву 

кожної з ознак якості наданої аудиторської послуги. У процесі оцінювання 

використовується спеціальний бланк (анкета), у якій позитивна відповідь 

оцінюється в 1 бал, негативна – у 0 балів, відповідь «частково» – у 0,5 балів. 

Таблиця 5.7 – Оцінка системи контролю ефективності (якості) виконання 

послуг (фрагмент) 

№  

з/п 
Ознаки якісного функціонування системи 

Оцінка ознаки 

0 0,5 1 

1.  
Процес аудиту ефективності задокументовано у робочих 

документах 
  Х 

2.  Наявність роздрукованого та електронного формату документації   Х 

3.  
Дотримані строки та обсяги роботи у відповідності до плану та 

програми аудиту ефективності 
 Х  

4.  Здійснення паралельного контролю між виконавцями Х   

5.   Наявність стандартизованих форм робочої документації  Х  

6.  Повнота аудиторських доказів (їх документальне підтвердження)  Х  

7.  
Відсутність помилок (арифметичних, змістових, технічних) у 

процесі виконанняння аудиту та робочих документах 
 Х  

8.  Заповнення усіх належних реквізитів робочих документів  Х  

9.  Законність отримання аудиторських доказів   Х 

10.  
Наявний позитивний комунікативний зв'язок між замовником і 

виконавцем аудиту ефективності 
  Х 

11.  
Достатність фінансування контрольних заходів та матеріально-

технічного забезпечення 
 Х  

12.  
Достатність законодавчого забезпечення аудиту ефективності, 

відсутність протиріч 
 Х  

13.  Дотримання професійних та етичних принципів   Х 

14.  Наявність умов зберігання робочих документів    Х 

15.  
Адекватне виконання функціональних обов'язків виконавцями 

аудиту ефективності 
  Х 

16.…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 Разом 7 13 10 

Джерело: розроблено автором. 
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Оцінка всієї сукупності ознак визначається шляхом сумування бальних 

оцінок ідентифікованих характеристик, помножених на їх питому значимість, що 

встановлюється експертним шляхом.  

Для визначення якості організації та проведення аудиту ефективності 

використовуємо наступну формулу (5.12): 

q = 1*∑x+0*∑y+0,5*∑z,     (5.12) 

 

де q – бальна оцінка якості проведення аудиту ефективності; 

∑x – сума позитивних відповідей на запитання; 

∑y – сума негативних відповідей на запитання; 

∑z – сума відповідей на запитання «частково». 

 

Для визначення якості пропонується екстраполяція методики Європейської 

системи трансферу та акумуляції кредитів (залікових балів), ECTS, що 

використовується у галузі освітніх послуг. ECTS – це система, яка створена для 

забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи 

виміру й порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання й 

передачі від одного закладу освіти іншому. Система ECTS грунтується на 

принципах взаємної довіри учасників та передбачає виконання правил щодо усіх 

її частин: ECTS – кредитів, ECTS – оцінок [272]. 

Максимальна сума балів відповідає кількості зазначених питань у анкеті 

(25-30) або 90-100% (абсолютна якість проведення аудиту ефективності), 

відносний показник високої якості пропонується встановити на рівні 75-89%, 

помірної якості – 65-74%. Низька якість виконання контрольних заходів 

спостерігається при оцінюванні у межах 0-64%, що потребує ретельної уваги з 

боку керівництва контролюючого органу та одночасно знижує довіру до 

результатів аудиту. Отже, за результатами анкетування співробітників 

контролюючого органу визначено низьку якість виконання контрольних заходів у 

процесі державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм (q = 

1*10+0*7+0,5*13 = 16,5 балів, що становить лише 55%). Таким чином, окреслена 
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нами методика оцінювання якості аудиту дозволить підвищити ефективність 

здійснення контрольних заходів й відповідальність їх виконавців.  

Зауважимо, що усі аудиторські компанії мають підлягати регулярному та 

обов'язковому контролю якості аудиторських послуг. Ефективний контроль 

покликаний запобігати ймовірні помилки у діяльності аудиторських компаній та 

покращувати якість послуг й роботу аудиторської компаній загалом. За таких 

умов, ключовими аспектами високої якості виконання завдань аудитора стають: 

суворе дотримання принципів професійної етики бухгалтерів та аудиторів 

України; підвищення кваліфікації співробітників; постійна робота із розробки та 

удосконалення внутрішніх стандартів, що втілюють собою базу знань, у якій 

відображено багаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і консультантів 

аудиторської фірми; дотримання МСА та превалювання якості послуг над 

комерційними міркуваннями. 

Дослідження проблем інформаційно-методичного забезпечення якості 

аудиторських перевірок підтвердило важливість та необхідність 

внутрішньофірмової стандартизації. Сучасний стан розвитку аудиту активно 

впливає на необхідність вирішення проблеми створення внутрішніх стандартів 

контролю якості аудиторських послуг, яким відводиться важлива роль у 

нормативному забезпеченні аудиторської діяльності. Вітчизняний досвід та 

зарубіжна практика свідчать про те, що застосування внутрішніх стандартів 

контролю якості аудиторських послуг є необхідною умовою підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності.  

Аналізуючи організацію внутрішньофірмової системи управління якістю 

послуг аудиту та враховуючи практику зарубіжного досвіду й результати 

аналогічних досліджень теорії та практики внутрішньофірмової стандартизації 

вітчизняного аудиту встановлено, що проблема стандартизації 

внутрішньофірмового контролю якості належить до невирішених та потребує 

науково-обґрунтованої розробки. Нормативно-правовим забезпеченням для 

створення та функціонування внутрішньофірмової системи контролю якості за 

наданими послугами є Міжнародний стандарт аудиту 220 «Контроль якості під 
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час аудиту історичної фінансової інформації» (МСА 220) та Міжнародний 

стандарт контролю якості № 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та 

огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання 

впевненості, та надають супутні послуги» (МСКЯ 1) [85, 84]. Як засвідчує 

аудиторська практика, об’єктивною необхідністю розробки та затвердження 

внутрішньофірмових стандартів є те, що Міжнародні стандарти аудиту не завжди 

можуть дати повну відповідь на усі питання, які можуть виникати у аудитора у 

процесі надання аудиторських послуг. 

З огляду на це внутрішньофірмові стандарти повинні базуватися на єдиному 

підході до проведення аудиту фахівцями аудиторських фірм. Водночас, 

сукупність затверджених внутрішньофірмових стандартів має містити опис 

комплексного підходу аудиторської фірми до організації й технології надання 

аудиторських послуг. Пропонуємо, внутрішньофірмові стандарти об'єднати у 

чотири групи: організаційні стандарти; стандарти процесу аудиту; спеціалізовані 

стандарти; стандарти аудиторських послуг. Варто погодитися з вченими й 

практиками [273, 274], які стверджують, що одним із ефективних методів 

організації внутрішньогосподарського контролю й підвищення його ефективності 

є розробка внутрішньофірмових стандартів аудиторської фірми, яка припускає: 

реалізацію загальної стратегії; зменшення хаотичності прийняття рішень; 

консолідацію ресурсів фірми у конкурентні переваги; створення методичного 

забезпечення для нових видів послуг й оформлення їх у вигляді інструкцій, 

робочих таблиць, тестів, що будуть задіяні у процесі надання аудиторських 

послуг. У випадку, коли окремий вид аудиторських послуг викликає потребу у 

різновидах аудиторських процедур, то її задоволення можливе шляхом 

підвищення організаційно-технічного та економічного рівнів. У процесі 

виконання робіт, пов’язаних із розробкою внутрішньофірмових стандартів, 

вирішуються завдання створення послуги, що наділена комбінацією властивостей, 

яка забезпечує задоволення нових потреб споживачів. При цьому трудомісткість, 

матеріалоємність та цикл розробки нової послуги повинні бути такими, щоб 

забезпечити можливість реалізації послуги споживачам за реальну вартість. Від 
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того, які рішення будуть прийняті на цій стадії, залежить, наскільки ефективно 

будуть працювати й інші стадії складових механізму управління якістю. При 

позитивному вирішенні, необхідно визначити, яким конкретним змістом 

наповнити кожну стадію, тобто необхідно приступати до організаційно-

економічного проектування елементів системи якості, виходячи із особливостей 

нових видів послуг, темпів і масштабів їх надання, технології й інших чинників. 

Залежно від умов та обставин діяльності аудиторської фірми система якості може 

розроблятися заново або ж у діючу систему можуть вноситися необхідні зміни й 

доповнення [273]. 

Досліджуючи та удосконалюючи організацію внутрішньофірмової системи 

управління якістю послуг аудиту, слід розглядати аудиторські послуги як суб'єкт 

ринкових відносин у рамках маркетингової концепції, що означає управління 

якістю послуг аудиту виходячи із зовнішніх критеріїв ринку та ринкової 

кон'юнктури. Середовище системи контролю якості аудиту визначається 

факторами економічного, технічного, соціального, правового, політичного та 

іншого характеру, однак з точки зору якості аудиторських послуг для менеджерів 

- аудиторів важливе значення мають характеристики середовища у вигляді 

поведінки користувачів та замовників, дій конкурентів, державної політики. 

Складне на даний момент співвідношення між пропозицією і попитом, конкретні 

умови господарської діяльності аудиторських фірм формують кон'юнктуру ринку 

аудиторських послуг. Управління наданням аудиторських послуг високого рівня 

якості виходячи із «зовнішніх» критеріїв передбачає створення у аудиторських 

фірмах наступних підсистем: 

– підсистеми сприйняття зовнішньої ринкової інформації та рішень 

ОСНАД, АПУ; 

– підсистеми обробки отриманої інформації, формування конкретних 

висновків, необхідних для стратегічного планування та розвитку аудиторських 

фірм; 

– підсистеми відповідного реагування, що охоплює заходи, спрямовані на 

формування позитивного ставлення до аудиторської діяльності та її результатів, а 
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також заходи, що регулюють конкуренцію, створюючи конкурентні переваги. 

Організація системи внутрішнього контролю та її функціонування спрямовані на 

усунення ризиків діяльності. Постійна підтримка такої системи якості 

аудиторських фірм, зорієнтованої на зовнішні умови створює та забезпечує 

можливість «нормального» виживання суб'єкта підприємницької діяльності. 

Очевидно, що усе вищесказане буде вірним лише для аудиторських фірм із 

суттєвим внутрішнім потенціалом (рис. 5.6.). Таким чином, у концепцію якості 

вкладається більш широкий контекст, що охоплює соціальні перспективи, оскільки 

його висловлюють користувачі та замовники, що оплачують аудиторські роботи та 

послуги. 

 

Рис. 5.6. Внутрішньофірмова система управління якістю послуг аудиту 

Джерело: сформовано за [273]. 

 

Найбільш застосовуваною моделлю контролю якості послуг аудиту, що 
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– оцінка відповідності видів і обсягів наданих аудиторських послуг 

встановленим стандартам; 

– процес застосування стандартів й вимірювання отриманих результатів 

діяльності аудиторських фірм; 

– вплив змін на технологічні переділи (етапи) надання аудиторських послуг, 

які сприяли б отриманню кращих результатів у аудиторській практиці. 

Внутрішньофірмовий контроль якості послуг аудиту є одним із 

інструментів надання інформації, що забезпечує впровадження результатів 

досліджень у аудиторську практику, а також найвищих стандартів з метою їх 

застосування у щоденній практиці аудитора. У проведеному дослідженні 

пропорційна увага відводиться думці аудиторів, тобто виконавців та замовників - 

споживачів аудиторських послуг. Аналогічний підхід рекомендується 

застосовувати й у процесі формування підходів до організації 

внутрішньофірмової системи управління якістю послуг аудиту та оцінювання 

результатів якості надання аудиторських послуг (рис. 5.7).  

 

Рис. 5.7. Підходи до оцінювання результатів надання аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором. 
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ситуація може бути пов’язана із рівнем недостатньої розробленості стандартів 

внутрішнього контролю якості послуг аудиторів чи недостатнім рівнем їх 

впровадження. Організація та здійснення контролю якості аудиту з 

використанням регулюючих механізмів може сприяти підвищенню якості та 

ефективності діяльності аудиторських фірм. Після формування організаційних 

планів щодо реалізації ідеології внутрішньофірмового контролю якості послуг 

на підставі системної перевірки діяльності САД доцільним є створення 

механізмів удосконалення технологій досягнення більш високого рівня якості 

аудиторських послуг. У цьому напрямі розроблені й адаптовані до місцевих 

умов підходи алгоритмізації процесів удосконалення технологій досягнення 

високого рівня якості процесів на підставі вивчення причинно-наслідкових 

зв'язків відхилень очікуваних та фактично наданих аудиторських послуг. У 

процесі роботи групи внутрішніх аудиторів формуються декілька положень: 

відповідальним виконавцем процесу надання аудиторської послуги виступає 

аудитор; процесу аналізу може підлягати реальний процес надання аудиторських 

послуг. На рис. 5.8. сформовано послідовність дій щодо вирішення проблеми 

недостатнього рівня якості наданих послуг окремою аудиторською фірмою.  

 

Рис. 5.8. Алгоритм дій щодо вирішення проблеми недостатнього рівня 

якості наданих аудиторських послуг  

Джерело: розроблено автором. 
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З метою унаочнення повного уявлення процесу надання аудиторських 

послуг нами складена схема технологічного процесу надання послуг за аналогією 

до циклу управління якістю за К. Ісікавою у конкретній аудиторській фірмі. 

Схема складалася на підставі аналізу аудиторської документації та результатів 

детального опитування аудиторів, замовників послуг. У результаті складається 

«Карта аудиторського процесу», у якій фіксують реальний процес надання 

аудиторських послуг [275, 276]. Економічні стимули та конкурентна боротьба на 

ринку аудиторських послуг змушують аудиторські фірми вишукувати шляхи 

підвищення якості аудиторських послуг, домагаючись водночас зниження витрат 

на них. Принципи безперервного підвищення якості та управління якістю уже 

успішно використовуються у зарубіжній аудиторській практиці. На сьогоднішній 

день ОСНАД, АПУ у процесі оцінювання якості послуг аудиту контролюють 

розробку внутрішньофірмової системи управління та підвищення якості наданих 

аудиторських послуг за схемою, наведеною на рис. 5.9. 

 

Рис. 5.9. Схема організації внутрішньофірмової системи управління якістю 

у аудиторських фірмах 

Джерело: розроблено автором. 
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Рис. 5.10. Стратегічно-орієнтована внутрішньофірмова система управління 

якістю послуг аудиту 

Джерело: розроблено автором. 
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груп параметрів якості на окремі, але взаємозалежні сторони аудиторської 

діяльності і процес аудиту, а також ідентифікована систематизація чинників 

якості результатів процесу аудиту (надійність, релевантність, доступність для 

сприйняття, придатність для прийняття рішень користувачами) дозволили 

обґрунтувати логічну структуру параметрів якості аудиту. Очевидно, що 

домінанти логічної структури параметрів загальної системи управління якістю 

аудиторських послуг охоплюють функціональний напрямок та технічні параметри 

шляхом визначення: елементів системи, регуляторів, що визначають позитивну 

траєкторію змін у системі управління та наслідків оптимізації. Дії з формування 

системи управління та забезпечення якості аудиторських послуг здійснюються на 

основі наступних загальних функцій керування: постановка завдання, визначення 

мети; забезпечення рішення поставленого завдання; досягнення поставленої мети; 

контроль за вирішенням поставленого завдання; прийняття коригувальних заходів 

у випадку відхилень результатів від поставленої мети. 

Розвиток форм і методів організації робіт з формування системи управління 

якістю аудиторських послуг, дотримання принципів загальної теорії управління, 

розробка базових положень концепції формування системи управління якістю 

аудиторських послуг дозволили зробити наступні висновки: забезпечення 

ефективної організації стійкого підвищення якості аудиторських послуг є не 

можливим у відриві від ідей та принципів загальної теорії управління; сучасну 

систему організації робіт з якості аудиту недоцільно будувати на глобальному 

посиленні контролю; формування системи управління якістю аудиторських 

послуг має багаторівневий характер, однак у своїй основі здійснюється відповідно 

до принципової концептуальної схеми формування системи управління якістю; 

забезпечення якості аудиторських послуг перебуває у супідрядності управління 

якістю аудиторських послуг; система управління якістю аудиторських послуг є 

органічним елементом загальної системи менеджменту аудиторської фірми. З 

огляду на зазначене, відзначимо, що одне із найважливіших і складних завдань 

формування системи управління якістю аудиторських послуг полягає у розробці 

системи управління якістю аудиторських послуг. Застосовуючи розроблений 
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алгоритм формування системи, оцінювання внутрішніх і зовнішніх чинників 

аудиторської фірми та практичний інструментарій, можна забезпечити прийнятну 

комбінацію факторів і умов, що дозволяє найбільше ефективно управляти якістю 

аудиторських послуг і зменшувати витрати на їх виробництво [274]. З цією метою 

запропоновані напрями підвищення ефективності системи забезпечення якості 

надання аудиторських послуг, наведені у табл. 5.8. 

Таблиця 5.8 – Напрями підвищення ефективності системи забезпечення 

якості аудиту 
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Орієнтація на користувачів 

інформації 

+ + + + + 

Лідерство керівника + + + + + 

Підвищення ефективності роботи 

персоналу 

+ + + + + 

Процесний підхід   + + + 

Системний підхід до забезпечення 

якості 

+ + + + + 

Прийняття рішень, що 

грунтуються на фактах  

+ + + + + 

Взаємовигідні відносини з 

клієнтами 

   + + 

Розробка внутрішньофірмових 

стандартів та їх постійна 

актуалізація 

  + + + 

Джерело: розроблено автором. 

 

Використання аудиторською фірмою запропонованого механізму 

формування системи забезпечення якості аудиту зрештою дасть змогу отримати 

вигоди для зацікавлених сторін. Пропонуємо розглядати внутрішню систему 

контролю якості аудиту крізь призму її об'єктів. При цьому складовими системи 

контролю якості аудиту мають бути: суб'єкти контролю якості аудиту; види 

контролю; етапи аудиту; рівні та елементи системи контролю якості аудиту. 
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Для формування ефективної системи контролю за якістю аудиторських 

послуг необхідно забезпечити виконання таких вимог: 

– регулярний контроль якості аудиторських послуг повинен здійснюватися 

на рівні усіх суб’єктів аудиторської діяльності; 

– запровадження критеріїв, стандартів оцінювання аудиторських послуг, що  

дозволять об’єктивно оцінювати роботу суб’єктів аудиторської діяльності, як на 

зовнішньому рівні, так і внутрішньому рівнях.  

Таким чином, для підвищення якості аудиторських послуг вітчизняним 

аудиторам слід надавати пріоритети задоволенню потреб замовників 

аудиторських послуг. Серед основних напрямів підвищення якості надання 

послуг виділимо наступні: 

– впровадження і дотримання міжнародних стандартів у вітчизняній 

практиці аудиту; 

– ураховування думки замовників аудиторських послуг та запозичення 

міжнародного досвіду; 

– удосконалення методик і процедур роботи суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

Організація та впровадження внутрішньофірмової системи управління 

якістю у аудиторських фірмах не є можливою без ідентифікації оцінки її 

поточного стану – ефективності, що характеризується певною множиною 

показників або факторів. Оскільки система управління якістю в аудиті 

орієнтована на управління бізнес-процесами, то ці фактори повинні відповідати 

процесам діяльності аудиторських фірм й водночас бути узгодженими за 

інформацією. Ця задача найчастіше формулюється як побудова інтегрального 

показника системи управління якістю послуг. У праці О. Марковського [277] 

зазначено, що технологія застосування принципу «золотого перерізу» до 

розв’язання проблеми побудови інтегрального показника є універсальною, і може 

бути представлена у вигляді поетапної процедури наступним чином: 

Етап 1. Виділення множини факторів та побудова бінарного дерева, 

вершинами якого є обрані фактори.  
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Етап 2. Зважування вершин отриманого бінарного дерева, яке виконується 

на основі принципу «золотого перерізу». На кожному рівні дерева розміщуються 

дві вершини, найбільш важлива з них зважується вагою 0,62, найменш важлива 

отримує вагу 0,38. Процедура зважування виконується послідовно – від вершини 

кореня дерева до його кінцевих вершин.  

Етап 3. Застосування побудованого зваженого дерева до прийняття рішень. 

На рис. 5.11. наведено структуру якості бізнес - процесів аудиторських фірм у 

вигляді бінарного дерева, ураховуючи принцип гармонізації, тобто виконуючи 

перший етап побудови структури із використанням технології «золотого 

перерізу». 

 

Рис. 5.11. Структура системи управління якістю послуг аудиторських фірм 

Джерело: розроблено автором. 
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Перший рівень декомпозиції відображає розподіл системи управління 

якістю на якість процесу та якість результатів. У якості процесів можна виділити 

два основних напрями: 

– відповідність зовнішнім вимогам до якості аудиторських послуг, тобто 

відповідність МСА, а також нормативним вимогам ОСНАД, АПУ; 

– відповідність внутрішнім вимогам до аудиторських послуг.  

Передбачається, що аудиторськими фірмами уже впроваджується система 

управління якістю, тому суттєвою є частка послуг аудиту, що відповідають 

стандарту якості та кількості персонально відповідальних осіб за якість аудиту. 

Окрім цього суттєвим є виявлення суперечностей у системі внаслідок неякісних 

процесів, що може спонукати до втрати потенційних замовників, а також 

нездатності системи виконувати вимоги унаслідок суб’єктивно - об’єктивних 

причин. На гілці «якість результатів» можемо виокремити два напрями: 

– задоволеність споживачів, що визначається якістю, обсягом фінансових 

результатів; 

– рівень виконання критеріїв результативності. 

Проведені дослідження засвідчують, що застосування внутрішньофірмового 

контролю у системі управління якістю аудиторських послуг дозволяє 

аудиторським фірмам перейти від статичного контролю до динамічного 

покращення якості. Так, на рис. 5.12. наведено соціальний механізм контролю 

якості аудиторських послуг загалом. 

Окрім того, за проведеними дослідженнями встановлено, що запровадження 

у процес організації та надання аудиторських послуг заходів щодо розробки 

внутрішньофірмового контролю якості передбачає необхідність випрацювати й 

обґрунтувати організаційно-методичний механізм внутрішньофірмового 

контролю якості роботи аудиторів на різних рівнях управління.  
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Рис. 5.12. Аудиторсько-соціальний механізм контролю якості послуг 

аудиторських фірм 

Джерело: розроблено автором. 

 

Організаційно-методологічний підхід до управління якістю послуг на основі 

механізму внутрішньофірмового контролю якості аудиту передбачає таку 

етапність: 

І. Створення нормативно-правової бази управління якістю послуг аудиту на 

основі внутрішньої стандартизації якості у аудиторських фірмах (внутрішні 

накази, розпорядження, методичні рекомендації щодо внутрішнього контролю, 

внутрішні технологічні стандарти якості, форми для анкетування); 
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де: 

1 – система управління якістю послуг аудиту; 

2 – підвищення професійного рівня, самоосвіта; 

3 – сертифікація аудиторів; 

4 – дозвіл на аудиторську діяльність (включення у Реєстр 

САД ) 

5 –стандартизація процесу надання аудиторських послуг 
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ІІ. Створення сприятливого середовища для безперервного покращення 

якості послуг аудиту у аудиторських фірмах: 

– організація та проведення загальних зборів колективу із роз’ясненням 

цілей та принципів концепції безперервного покращення якості послуг аудиту 

(доброзичливості, конфіденційності); 

– створення структурної компоненти безперервного покращення якості 

аудиторських послуг, зокрема моно- або мульти- дисциплінарних груп, до складу 

яких наказом керівника аудиторської фірми можуть бути залучені працівники 

аудиторської фірми, замовники аудиторських послуг; забезпечення навчання 

персоналу; 

– формування мотиваційної компоненти системи безперервного 

покращення якості аудиторських послуг: системи матеріальної та моральної 

винагороди за надання якісних послуг;  

-участі у роботі мультидисциплінарних груп; 

ІІІ. Організація та проведення етапів різних видів внутрішньофірмового 

контролю якості аудиторських послуг мультидисциплінарною командою: 

планування; підготовка контролю; проведення внутрішньофірмового контролю; 

впровадження змін; моніторинг та оцінка впроваджень контролю якості.  

Розглянемо процедури, що забезпечують внутрішньофірмову політику 

контролю якості аудиторських послуг: 

1. Призначення у фірмі співробітника або групи працівників, які будуть 

управляти та розв'язувати питання з обраної політики. 

2. Ідентифікація обставин, за якими буде доречним документальне 

оформлення питань, що розв'язуються. 

3. Встановлення правил вимоги консультування у випадку необхідності у 

авторитетних джерелах. 

4. Ознайомлення персоналу усіх рівнів із політикою та процедурами 

контролю. 

5. Інформування персоналу про очікування від  нього керівництвом знання 

та розуміння обраної політики контролю якості аудиторських послуг. 
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6. Своєчасне інформування персоналу про ті суб'єкти господарювання, 

щодо яких особливо слід дотримуватися принципів незалежності. З цією метою 

слід вести та актуалізувати перелік таких об'єктів (дочірні, материнські, 

асоційовані кампанії, тощо), зробити такий перелік доступним для персоналу, у 

тому числі й новим особам, що прийняті на роботу, встановити процедури 

повідомлення персоналу про зміни у переліку обєктів. 

7. Періодичний збір письмових пояснень від персоналу про розуміння 

політики фірми щодо незалежності, заборони інвестиційних операцій протягом 

року, про відсутність порушень персоналом щодо прийнятої політики та 

заборонених операції. 

8. Надання особам, що здійснюють контроль за незалежністю відповідних 

адміністративних повноважень та покладання на них відповідальності за 

дотримання принципів незалежності персоналом та виконання відповідних 

процедур. 

9. Періодична перевірка взаємовідносин аудиторської фірми із замовниками 

послуг на предмет можливої загрози незалежності аудиторської фірми. 

Узагальнюючи сформульовані положення, можемо відзначити: 

– впровадження дієвої моделі управління якістю аудиторських послуг 

передбачає застосування механізму внутрішньофірмового контролю якості; 

– запропонований механізм внутрішньофірмового контролю якості послуг 

аудиту охоплює такі складові: структурну компоненту внутрішньофірмового 

контролю (відповідну організаційну ієрархію, що забезпечує ефективне 

функціонування внутрішнього контролю якості аудиту); інформаційно - 

методичну компоненту внутрішньофірмового контролю якості (нормативні акти, 

що визначають процедуру здійснення контролю якості; програми навчання 

персоналу аудиторських фірм щодо контролю якості аудиту); мотиваційну 

компоненту внутрішньофірмового контролю якості (мотиваційні важелі для 

персоналу щодо проведення внутрішнього контролю та підвищення якості 

аудиторського обслуговування; 
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– впровадження механізму організації внутрішньофірмової системи 

управління якістю аудиторських послуг забезпечить практичну можливість 

прийняття та реалізації управлінських рішень для забезпечення безперервного 

покращення якості аудиторських послуг. 

Впровадження механізму внутрішньофірмового контролю системи 

управління якістю у існуючі інформаційно - керуючі підсистеми аудиторської 

фірми слід розглядати як складову частину механізму управління якістю 

аудиторських послуг. Підсумовуючи вище викладене, відзначимо, що для 

досягнення аудиторською фірмою конкурентних переваг на ринку аудиторських 

послуг управлінський персонал зобов’язаний систематично підтримувати й 

покращувати власну діючу систему контролю. 

 

 

5.3. Комплексна оцінка якості аудиторської діяльності  

 

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується підвищеною увагою 

до якості аудиторських послуг, необхідністю розробки та вирішення завдань з 

оцінювання результатів контролю якості аудиторських послуг, зокрема: 

– визначення компонентів високоякісної аудиторської послуги;  

– призначення відповідальних осіб за якість послуг, особливо за обставин, 

коли замовники користуються послугами кількох аудиторських фірм;  

– відповідність рівня існуючих інформаційних систем у процесі надання 

послуги під час контролю за якістю й обґрунтованості надання аудиторських 

послуг; 

– розробка та використання ефективних методів проведення безперервного 

контролю, оцінки й поліпшення якості робіт аудиторських фірм. 

Проведений аналіз даних Реєстру аудиторів та аудиторських фірм засвідчує, 

що на сьогодні фізичні особи - аудитори, що зареєстровані, як фізичні особи – 

підприємці у другому розділі Реєстру складають 3,5% від загалу САД. Загальна 

кількість аудиторських фірм та аудиторів – підприємців у другому розділі Реєстру 
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– 905 осіб. Загальна кількість суб’єктів аудиторської діяльності, що можуть 

проводити обов’язковий аудит –744 особи [119]. 

Тому, на сьогодні є актуалізованим питання впровадження технологій 

забезпечення якості аудиторських послуг, як для підприємств, так і фізичних 

осіб – підприємців, як для обов’язкового аудиту, так і супутніх та неаудиторських 

послуг. У дослідженнях Дрозд І.К., Редченко К.І. зазначають, що система 

забезпечення якості аудиту є комплексом відповідних взаємопов'язаних 

складових. Досягнення поставлених цілей аудиторськими фірмами є можливим за 

рахунок налагодження ефективної системи внутрішньогосподарського контролю 

та здійснення аналізу їх якості за допомогою дослідження відхилень рівня якості 

фактично наданих послуг від еталонних. З огляду на необхідність удосконалення 

контролю професійності аудиту для оцінювання результатів контролю за якістю 

аудиторських послуг виникає об’єктивна потреба розробити таку систему 

контролю, яка була б адекватною сучасним ринковим умовам господарювання та 

ураховувала б особливості надання аудиторських послуг [278, 279]. 

Оцінка якості надання аудиторських послуг є найважливішим елементом 

системи управління якістю. Вона не тільки дозволяє здійснювати контроль якості 

обслуговування, надає інформаційну базу для аналізу та прийняття управлінських 

рішень, а й забезпечує зворотний зв'язок, необхідний для стійкого розвитку 

системи. Як відомо, кількісною оцінкою якості товарів і послуг займається 

кваліметрія, що уможливлює процес кількісного оцінювання якісних  

характеристик.  

Загальний підхід до вимірювання якості сформульований 

Дж. Ван Етгінгером і Дж. Сіттігом [280], які вважали, що якість може бути 

виражена кількісним показником за умови, що споживач у змозі згрупувати 

властивості товарів у порядку їхньої важливості. Однак, відомо, що визначити та 

оцінити якість послуги у кількісному вимірі надто складніше, ніж якість товару, з 

причин невідчутності послуги, тобто відсутності таких фізичних (матеріальних) 

параметрів, як продуктивність, функціональні характеристики, вартість 

технічного обслуговування та інші, які зазвичай використовуються як вихідні дані 
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для оцінки якості товару. Проте вітчизняні та зарубіжні фахівці визнають та 

вказують на необхідність й важливість саме кількісної оцінки якості послуг. 

Ураховуючи те, що у сфері послуг існують теоретичні та методичні 

напрацювання кількісної оцінки якості послуг, то з упевненістю можемо 

констатувати, що на сьогодні у сфері аудиту ще не вирішена проблема розробки 

цілісної, єдиної методики оцінки якості аудиторських послуг. Така методика має 

охоплювати в себе цілий комплекс аспектів - починаючи з оцінки реакції 

користувача за допомогою анкетування і завершуючи налагодженням системи 

статистичного обліку й аналізу кількісних параметрів оцінки якості аудиторських 

послуг та наданням комплексного уявлення про рівень якості послуг 

аудиторських фірм. 

Процес, за допомогою якого пропонується контролювати та оцінювати 

якість наданих послуг аудиторами може здійснюватися на таких етапах:  

– етап 1 - визначити відповідальність за якість аудиторських послуг. 

Керівник аудиторської фірми несе відповідальність за контроль й оцінку якості та 

бере активну участь у їх здійсненні, розподіляє повноваження відповідальності за 

конкретні обов'язки, пов'язані із контролем та оцінкою якості аудиту; 

– етап 2 - визначити обсяг наданих послуг, що створює основу для 

ідентифікації аспектів їх надання, охоплюючи: розуміння контингенту замовників 

послуг; обсяги наданих послуг у розрізі замовників; перелік аудиторського 

персоналу, що надає аудиторські послуги. Наведений перелік є основою для 

послідовних етапів процесів контролю та оцінювання, забезпечуючи переконання 

та впевненість в охопленні усіх аспектів надання послуг, що будуть 

контролюватися й оцінюватися; 

– етап 3 - встановлення важливих аспектів послуг, на яких концентрується 

контроль й оцінка якості їх надання. Проведені дослідження практики аудиту 

засвідчують, що з метою забезпечення ефективності використання ресурсів 

аудиторської фірми, основними прийомами контролю повинні бути ті, що 

максимально впливають на якість наданих послуг. Вирішення проблеми якості, 

забезпечить застосування персоналом аудиторської фірми такого підходу, у 
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результаті якого буде надано пріоритет тим способам контролю якості, для яких 

характерним буде наступне: спосіб оцінювання результатів контролю якості 

застосовується часто та забезпечує належний рівень якості аудиту; замовникам 

загрожують негативні наслідки, у випадку якщо оцінювання результатів 

контролю за якістю аудиторських послуг проводилось некоректно. Таким чином, 

ідентифіковані напрями пріоритетів забезпечення якості нададуть можливість 

деталізувати процедури оцінювання результатів контролю за якістю аудиторських 

послуг. Окрім того, способи оцінювання результатів контролю якості, що мають 

значний обсяг й високий ризик повинні підлягати найбільш ретельному контролю 

та оцінюванню; 

– етап 4 – визначити індикатори якості для кожного виду послуг. При цьому 

за індикатор приймають добре вимірювану змінну величину, що пов'язана зі 

структурою, процесом або результатом наданих послуг. Індикатори повинні 

відповідати вимогам об'єктивності та зосереджувати увагу на потенційних 

ризиках чи можливостях поліпшення якості послуг;  

– етап 5 - встановити пороги для оцінювання результатів контролю за 

якістю послуг. Поріг для оцінки – це рівень або величина, при досягненні якої 

відбувається початок інтенсивної оцінки. Поріг варто встановити для кожного 

індикатора оцінювання якості. Дані, зібрані для кожного індикатора, однозначно 

не можуть привести до висновків про якість наданої послуги, однак індикатор 

може привернути увагу до тих сфер, де можна встановити можливості 

підвищення якості послуг. При цьому важливо між управлінським персоналом 

дійти згоди при виборі як порогів, так й індикаторів для оцінювання результатів 

контролю;  

– етап 6 - зібрати й упорядкувати дані. Відповідальні особи аудиторської 

фірми мають займатися збором даних про індикатори якості. Зібрану інформацію 

слід систематизувати для полегшення порівняння з порогами для оцінювання 

результатів контролю за якістю аудиторських послуг; 
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– етап 7 - оцінити результати контролю якості. Коли сукупні дані досягнуть 

порога для оцінювання, відповідальні особи за оцінювання результатів контролю 

якості аудиторських послуг повинні оцінити ефективність результатів контролю 

якості з тим, щоб встановити можливі проблемні питання. Як засвідчують 

попередні дослідження, у практиці аудиту розрізняють наступні типи оцінок, що 

забезпечують з’ясування причин недостатнього контролю якості, впровадження 

яких забезпечуватиме можливість поліпшення роботи у цьому напрямку: по – 

перше, моделі - ця оцінка може включати аналіз моделей або тенденцій у 

оцінюванні якості аудиторських послуг, пропонованих сукупними даними. Вони 

можуть бути пов'язані з конкретними змінами, підрозділами, персоналом й 

навичками, або складом контингенту замовників аудиторських послуг; по – друге, 

продуктивне оцінювання - оцінка може привести до висновку, що не вірне 

судження, не достатні уміння чи компетентність аудиторського персоналу 

виступають причиною неефективного контролю якості аудиторських послуг; 

– етап 8 - розпочати дії для вирішення проблем оцінювання контролю 

якості аудиту. У випадку, якщо сукупні дані не досягають порогу для 

оцінювання результатів контролю за якістю аудиторських послуг або ж поріг 

оцінювання досягнутий, однак оцінка показує, що проведено контроль якості 

адекватно й прийнятно, то процес оцінювання результатів контролю за якістю 

варто продовжувати. Однак, у разі встановлення причин невідповідності якості, 

розробляють та затверджують план заходів щодо ситуаційного коригування 

контрольних процедур якості. З’ясовуючи проблемні питання організації 

оцінювання результатів контролю за якістю аудиторських послуг, відзначимо, 

що аудиторська практика розрізняє наступні найбільш поширені причини не 

дієвості системи контролю якості аудиторських послуг: недостатня 

компетентність; недоліки у роботі та не професійна поведінка; не належне 

виконання персоналом своїх обов'язків; 
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– етап 9 - оцінити й зафіксувати поліпшення оцінювання результатів 

контролю за якістю аудиторських послуг. Ефективність таких дій повинна бути 

оцінена та зафіксована у робочих документах з контролю якості; 

– етап 10 – врахувати відповідну інформацію у програмі з поліпшення 

якості, що формується у масштабах аудиторської фірми. Сформульовані висновки 

щодо оцінювання результатів контролю якості, повинні бути зафіксовані та 

передані через установлені інформаційні канали для ознайомлення 

управлінського персоналу та працівників аудиторської фірми. Важливо, щоб 

інформація про оцінювання результатів контролю якості була доведена до 

конкретних осіб, відповідальних за надані послуги замовникам.  

Відзначимо, що для того, щоб оцінювання результатів контролю за якістю 

аудиторських послуг були ефективними, індикатори якості повинні бути: чітко 

визначені та описані у повному обсязі; всебічними, охоплювати усі важливі 

аспекти оцінювання результатів контролю якості роботи кожного аудитора; 

об'єктивними та специфічними, забезпечувати легкість й точність збору даних для 

оцінювання; віднесені до конкретно наданих послуг. Наведені вимоги до 

індикаторів якості гарантуватимуть, що система оцінювання розглядає усі 

найбільш важливі показники якості, а не тільки технічні навички аудиторів.  

Отже, розроблений поетапний процес оцінювання результатів контролю за 

якістю аудиторських послуг, забезпечить аудиторським фірмам ефективність 

використання власних ресурсів з метою управління якістю. Процес охоплює 

поточний контроль якості, періодичне оцінювання результатів контролю, 

встановлення недоліків у процесі оцінювання результатів контролю та 

поліпшення якості аудиторських послуг. Відзначимо, що наведений процес 

оцінювання результатів контролю за якістю аудиторських послуг може бути 

адаптованим для оцінювання контролю різних видів діяльності, спрямованої на 

забезпечення якості. Саме з метою уникнення можливих недоліків щодо 

контролю якості, розроблення й запровадження системи оцінювання результатів 

контролю за якістю аудиторських послуг сприятиме підвищенню рівня 
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поінформативності та зацікавленості персоналу структурних підрозділів 

аудиторських фірм у результатах своєї діяльності. На підставі проведених 

опитувань можна зробити висновок, що саме таку поетапну систему оцінювання 

результатів контролю за якістю аудиторських послуг потрібно покласти в основу 

організації контролю за якістю послуг аудиторів. 

Аналізуючи організацію та координацію з точки зору функцій оцінювання й 

управління результатами контролю якості послуг аудиту, відзначимо, що: 

– організація оцінювання результатів контролю якості включає діяльність з 

реалізації поставлених завдань, забезпечення процесу оцінювання усіма 

необхідними ресурсами. Завдання керівника на цьому етапі - побудувати 

оцінювання результатів контролю максимально ефективно; 

– координація, як функція менеджменту, є надважливою у напрямку 

регулювання й постійної діагностики системи управління процесом оцінювання 

результатів контролю. При цьому аналіз відхилень та ситуативна зміна оціночних 

процесів у контролі якості аудиту, коректування поточних планів і завдань оцінки 

контролю якості є одним із основних завдань координації. 

Найбільш точно загальний алгоритм процесу оцінювання результатів 

контролю за якістю аудиторських послуг відображатиме інтегративна функція 

системи організації оцінки якості. 

Для оцінювання результатів контролю за якістю аудиту використовуємо 

функціональну модель, що формується із аналізу п’яти управлінських функцій, 

які відповідно є оціночними критеріями моделі. Кожен з п’яти критеріїв охоплює 

п’ять субкритеріїв. Таким чином, функціональна модель оцінки результатів 

контролю за якістю охоплює двадцять п’ять оціночних категорій. Проаналізуємо 

за допомогою цієї моделі оцінювання результатів контролю за якістю 

аудиторських послуг. Для збору необхідної інформації було проведено 

опитування працівників аудиторської фірми методом анкетування. Важливою 

передумовою побудови ефективної системи управління якістю є максимальне 

залучення усього персоналу аудиторської фірми до процесу побудови такої 
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системи та позитивне її сприйняття. Тому, з метою удосконалення процесу 

управління якістю необхідно проводити регулярні опитування серед працівників, 

а їх результати враховувати для покращення функціонування контролю якості 

аудиторської діяльності. Нами розроблена анкета опитування працівників 

«Оцінка якості аудиту та аудиторських послуг» (табл. 5.9, Додаток Ж). 

Таблиця 5.9 – Анкета опитування працівників «Оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг» (фрагмент) 

№ 

п/п 
Запитання Так Ні Примітки 

НОВІ КЛІЄНТИ (ПРИЙНЯТТЯ) 

1. Чи проведене попереднє вивчення нового клієнта? х  
Якщо на думку 

респондента є 

відповідь «ні», то 

необхідно надати 

пояснення своєї 

позиції  

2. 
Чи з усіх можливих джерел отримана інформація про 

нового клієнта? 
х  

3. 
Чи оцінені технічні можливості фірми для виконання 

послуг? 
х  

4. 
Чи проведена попередня оцінка наявності 

кваліфікованого персоналу для виконання послуг? 
х  

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

5. 
Чи враховані особливості співпраці з новим клієнтом 

у тексті договору? 
х  

Якщо на думку 

респондента є 

відповідь «ні», то 

необхідно надати 

пояснення своєї 

позиції 

6. 
Чи вносилися необхідні зміни до договорів про 

співпрацю з постійними клієнтами? 
х  

7. 
Чи відповідають вимогам Закону України № 2258-

VIII, МСА форма і зміст договору? 
х  

8. 
Чи звертається увага у тексті договору на виявлення 

помилок, шахрайства? 
х  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ 

9. 
Чи передбачений розподіл прав, обов’язків і 

відповідальності у фірмі? 
х  

Якщо на думку 

респондента є 

відповідь «ні», то 

необхідно надати 

пояснення своєї 

позиції 

10. 
Чи забезпечує структура управління належний 

контроль за виконанням аудиторських робіт? 
х  

11. Чи обов’язково планується виконання замовлень? х  

12. 
Чи практикується обговорення аудиторською групою 

проміжних і кінцевих результатів роботи? 
х  

13. 
Чи передбачений незалежний контроль за виконанням 

робіт з боку партнера? 
х  

14. Чи регулярно надавалися консультації партнером? х  

15. 
Чи розроблена та діє система підзвітності та 

підконтрольності під час виконання аудиту? 
х  

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТУ 

16. 
Чи класифікуються робочі документи після 

завершення аудиту на постійний і поточний файли? 
х  Звіт рецензента  

Джерело: розроблено автором. 
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За результатами анкетування керівнику аудиторської фірми або 

відповідальній особі необхідно провести оцінку результатів такого анкетування. З 

цією метою розроблена спеціальна шкала оцінки якості результатів аудиторських 

послуг. Кожній відповіді «Так» присвоюється певна кількість балів – від 1 до 4 

бали, а кожній відповіді «Ні» присвоюється – 0 балів (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10 – Шкала оцінки якості результатів керівником аудиторської фірми 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Так 4 1 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 

Ні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

Так 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 4 3 

Ні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Джерело: розроблено автором. 

 

Потім підраховується загальна фактична кількість балів за усіма 

відповідями і переноситься у таблицю, де здійснюється порівняння фактичної 

кількості балів із максимальною (табл. 5.11). При цьому максимальна кількість 

становить – 100 балів. Для визначення кількості відсотків, що становить фактична 

кількість балів у відношенні до максимальної, слід фактичну кількість балів 

поділити на максимальну та помножити на 100 %. 

Таблиця 5.11 – Фактична оцінка якості аудиторської діяльності у % 

Показник Оцінка у балах 
Фактична оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг,  % 

Максимальна кількість балів 100 
70 

Фактична кількість балів 98 

Джерело: розроблено автором. 

 

На останньому етапі керівнику аудиторської фірми необхідно надати 

фактичній кількості балів якісну оцінку (табл.5.12). У разі, якщо отримані 

результати знаходяться у межах від 0 до 40 балів, то на думку працівника, який 

заповнював анкету, якість аудиторської діяльності є низькою. У такому випадку 

керівнику необхідно спрямувати усі зусилля на підвищення якості для того, щоб 

не втратити імідж професії аудитора або ж, у гіршому випадку, не збанкрутувати. 
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Якщо результати відповідей знаходяться у межах від 41 до 70 балів включно, то 

якість аудиту та аудиторських послуг оцінюється, як середня. У наведеному 

випадку ситуація не є критичною, як і у попередньому випадку, однак і не 

найкращою. Тому, необхідно підвищувати якість роботи аудиторів та 

покращувати процес управління якістю загалом. Якщо ж отримані результати є 

вищими за 70 балів, то якість роботи аудиторської фірми є високою. 

Таблиця 5.12 – Якісна оцінка результатів анкетування 

Якісна оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг 
Кількість балів 

Фактична якісна оцінка якості 

аудиторської діяльності 

Низька 0 – 40 балів  

Середня 41 – 70 балів  

Висока 71 – 100 балів  

Джерело: розроблено автором. 

 

Окрім анкетування, важливо також забезпечити регулярне безперервне 

навчання усіх працівників аудиторської фірми, з тим, щоб вони усвідомлювали 

власну роль та місце у системі управління якістю. Ураховуючи те, що контроль 

якості потребує додаткових зусиль і часу, необхідно запроваджувати різні форми 

заохочення працівників. Зокрема, сумлінне дотримання усіх аспектів якості 

проведення перевірки чи надання аудиторських послуг, слід ураховувати у 

процесі кар’єрного просування працівників аудиторської фірми. Серед клієнтів та 

користувачів інформації також доцільно проводити опитування та анкетування 

для визначення рівня їх задоволеності роботою аудиторської фірми.  

Запроновано надавати оцінки якості менеджменту аудиторської фірми 

керівникам фірми, а також менеджерам, які виконують функції оцінювання 

контролю та обчислювати середній бал у розрізі кожного запитання за формулою 

5.13: 

𝐽сер(п)
𝐽кер+𝐽мен

2
,                                         (5.13) 

де: 

Jсер – середній бал кожного запитання, що зазначалось у анкеті; 

Jкер – середня оцінка керівника аудиторської фірми; 

Jмен – середня оцінка менеджерів аудиторської фірми; 

п – оціночне запитання. 
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Експертний аналіз кожної із запропонованих нижче 25 категорій (табл. 

5.14, 5.15) визначає п’ять варіантів управлінської діяльності, що узагальнені та 

наведені у табл. 5.13. Такий же експертний підхід має застосувати і зовнішній 

контролер якості аудиторських послуг. Зовнішній контролер якості 

аудиторських послуг виступає як експерт. Його висновки грунтуються на 

підставі дослідження документального забезпечення системи контролю якості 

аудиторської фірми. Разом з тим, контроль якості аудиторських послуг у 

суб’єктів аудиторської діяльності – аудиторів, які провадять аудиторську 

діяльність як фізичні особи – підприємці проводиться дещо за спрощеною 

процедурою оцінки якості.  

Таблиця 5.13 – Шкала оцінки якості менеджменту у аудиторській фірмі 

«ХХХХХ» 
Шкала оцінки, бали Стан категорії контролю управління якістю 

0 Контроль не ведеться 

1 Контроль ведеться не постійно, час від часу 

2 Контроль ведеться частково, у залежності від обставин 

3 Контроль ведеться постійно і систематично 

4 Контроль ведеться максимально ефективно 

Джерело: розроблено автором. 

 

Розглянемо результати опитування щодо якості виконання першої функції -

планування оцінювання результатів контролю якості аудиторських послуг, 

наведені у таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14 – Результати оцінювання контролю якості аудиту за функцією 

«Планування» у аудиторській фірмі 

Джерело: розроблено автором. 

 

Найменування функції менеджменту 
Максимальна 

оцінка 

Фактична 

оцінка 

1. Планування 20 17 

1.1. Встановлення цілей контролю і стратегічних завдань 4 4 

1.2. Збір і аналіз інформації щодо планування і заходів контролю 

якості аудиторських послуг 

4 3,5 

1.3. Деталізація програми контролю якості  4 3,5 

1.4. Збір і аналіз інформації про якість роботи аудиторської 

фірми, тестування її на відповідність системі контролю якості 

(тестування проведених аудиторами процедур)  

4 3 

1.5. Планування ресурсів оцінювання контролю якості 4 3 
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Таким чином, можемо стверджувати, що за оцінкою працівників 

планування поставлено на належному рівні. У табл. 5.15. наведено результати 

оцінювання якості за функцією «Організація». 

Таблиця 5.15 – Результати оцінювання контролю якості аудиту за функцією 

«Організація» у аудиторській фірмі 

Джерело: розроблено автором. 

 

Загалом, як засвідчують дані табл. 5.15., результати оцінювання контролю 

якості аудиту за функцією «Організація» є доволі високими - 17 балів. 

Результати опитування щодо якості виконання функції – мотивація 

оцінювання результатів контролю якості аудиторських послуг, наведені у таблиці 

5.16. 

Таблиця 5.16 – Результати оцінювання контролю якості аудиту за функцією 

«Мотивація» у аудиторській фірмі 

Джерело: розроблено автором. 

 

Найменування функції менеджменту 
Максимальна 

оцінка 

Фактична 

оцінка 

1. Організація 20 17 

1.1. Формування організаційної структури процесу оцінювання 

контролю 

4 4 

1.2. Розподіл повноважень і визначення обов’язків  4 3 

1.3. Створення умов для самоосвіти аудиторів з питань контролю 

якості 

4 3 

1.4. Виконання процесу оцінювання результатів контролю 4 3,5 

1.5. Ефективність процесу формування нових програм оцінювання 

результатів контролю 

4 3,5 

Найменування функції менеджменту 
Максимальна 

оцінка 

Фактична 

оцінка 

1. Мотивація 20 15,5 

1.1. Лідерство і корпоративна культура 4 4 

1.2. Умови для підвищення професійної компетентності 

аудиторів  

4 3 

1.3. Рівень потреб працівників  4 2,5 

1.4. Залучення працівників до процесу самовдосконалення 4 3 

1.5. Задоволеність працівників результатами їх діяльності 4 3 



365 

Наведені дані табл. 5.16. засвідчують, що слабкими сторонами критерію 

«мотивація» є рівень задоволення особистих потреб працівників аудиторської 

фірми. Даними табл. 5.17. проаналізовано результати оцінювання контролю за 

функцією «контроль». 

Таблиця 5.17 – Результати оцінювання контролю якості аудиту за функцією 

«Контроль» у аудиторській фірмі 

Джерело: розроблено автором. 

 

За даними табл. 5.17. визначено, що у наведеного об’єкта аналізу 

функціонує система оцінювання результатів контролю якості послуг аудиту, 

аналізується відповідність запланованих показників стратегічного плану із 

реальним, прослідковується політика на забезпечення задоволення інтересів 

замовників аудиторських послуг. Для підвищення ефективності процесів 

оцінювання результатів контролю за якістю, варто дотримуватися принципу 

безперервності на усіх етапах технологічного циклу та у розрізі параметрів 

надання послуг аудиту, зокрема він повинен охоплювати: 

– розробку системи самоконтролю персоналу; 

– створення і реалізація методики та критеріїв, які забезпечували б 

порівняння встановлених вимог стандартів якості із рівнем якості фактично 

наданих послуг; 

– застосування ефективних інструментів оцінювання результатів контролю 

якості послуг аудиту. 

Найменування функції менеджменту 
Максимальна 

оцінка 

Фактична 

оцінка 

1. Контроль 20 13,5 

1.1. Система контролю якості на кожному етапі його оцінювання 4 2 

1.2. Критерії оцінювання результатів контролю якості послуг 

аудиту 

4 2,5 

1.3. Встановлення рівня задоволення замовників аудиторських 

послуг  

4 4 

1.4. Раціональне використання ресурсів у процесі оцінювання 

результатів контролю якості аудиту 

4 2 

1.5. Відповідність отриманих результатів оцінювання контролю 

якості встановленим цілям 

4 3 
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У табл. 5.18 відповідно наведено показники оцінювання за критерієм 

«координація». 

Таблиця 5.18 – Результати оцінювання контролю якості аудиту за функцією 

«Координація» у аудиторській фірмі 

Джерело: розроблено автором. 

 

Дані табл. 5.18 стверджують про належно розвинену координацію 

повноважень та напрямів діяльності. Результати кількісних характеристик 

загальної системи управління й оцінювання результатів контролю якості наведено 

у табл. 5.19. 

Таблиця 5.19 – Загальна оцінка якості менеджменту у аудиторській фірмі 

Функції менеджменту Максимальна оцінка Фактична оцінка 

Планування 20 17 

Організація 20 17 

Мотивація 20 15,5 

Контроль 20 13,5 

Координація 20 18 

Загальна оцінка 100 81 

Джерело: розроблено автором. 

 

Результати проведеного аналізу вказують на те, що аудиторська фірма має 

проблеми із мотивацією і контролем. Вказані напрями вимагають детального 

аналізу та удосконалення. 

Модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг представлена на 

рис. 5.13.  

Найменування функції менеджменту 
Максимальна 

оцінка 

Фактична 

оцінка 

1. Координація 20 18 

1.1. Координація перших чотирьох функцій 4 3,5 

1.2. Встановлення внутрішніх взаємозв’язків у організаційній 

структурі процесу оцінювання контролю якості 

4 4 

1.3. Система розв’язання конфліктів з причин низької якості 

послуг 

4 4 

1.4. Поточний аналіз відхилень, перегляд і коригування планів 

оцінювання результатів контролю 

4 3,5 

1.5. Інформаційний менеджмент 4 3 
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Рис. 5.13. Модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором. 
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якості для аудиторських фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 

звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» [17]. 

Аудитори – фізичні особи – підприємці можуть надавати одноосібно замовникам 

супутні послуги: узгоджені процедури та готувати фінансову інформацію. А 

починаючи з 01 жовтня 2018 року надавати й неаудиторські послуги, що 

визначені Законом України № 2258-VIII.  

Підприємництво ‒ це безпосередня самостійна, систематична, на власний 

ризик, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з 

Коригувальні дії щодо забезпечення 

ефективності системи контролю якості 

аудиторських послуг  

З
о
в
н

іш
н

ій
 к

о
н

тр
о
л
ер

 

П
р
ед

м
ет

 у
в
аг

и
 к

о
н

тр
о
л
ер

а 
ау

д
и

то
р
сь

к
и

х
 

п
о
сл

у
г 

 

Система 

контролю 

якості послуг 

аудиторської 

фірми, 

юридичної 

особи 

Система 

контролю 

якості послуг 

аудитора, що 

є фізичною 

особою – 

підприємцем 

Планування завдання, 

у т. ч. контролю якості 

за етапами  

Організація контролю 

якості  

Мотивація 

Контрольні процедури  

Координація  

Планування завдання, 

у т. ч. зовнішнього 

контролю якості 

Контрольні процедури  

Організація 

зовнішнього контролю 

якості  

Б
ал

ь
н

а 
о
ц

ін
к
а 

за
 е

та
п

ам
и

 т
а 

за
га

л
ь
н

и
й

 р
ез

у
л

ь
та

т 
о
ц

ін
к
и

  

Б
ал

ь
н

а 
о
ц

ін
к
а 

за
 

ет
ап

ам
и

 т
а 

за
га

л
ь
н

и
й

 

р
ез

у
л
ь
та

т 
о
ц

ін
к
и

  

С
у
б

’
єк

т 
ау

д
и

то
р
сь

к
о
ї 

д
ія

л
ь
н

о
ст

і 
 



368 

метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними 

особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, 

встановленому законодавством [186]. Для фізичної особи – підприємця, який 

одноосібно надає послуги замовникам не є актуальним етап мотивації, оскільки 

він не має персоналу, і його мотиваційні чинники витікають із самого визначення 

підприємницької діяльності. Координація дій також за відсутності виконавчого 

персоналу не є актуальним питанням для аудитора – підприємця, а інформаційні 

потоки із клієнтом повинні бути організовані у відповідності до МСА 260 

«Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими управлінськими 

повноваженнями». З огляду на такі обставини, загальна оцінка якості 

менеджменту аудитора – підприємця буде оцінюватися за такими функціями, як 

планування, організація і контроль (табл. 5.20). 

Таблиця 5.20 – Загальна оцінка якості менеджменту аудитора – підприємця 

Функції менеджменту Максимальна оцінка Фактична оцінка 

Планування 33 15 

Організація 33 15 

Контроль 34 15 

Загальна оцінка 100 45  

Джерело: розроблено автором. 

 

За результатами проведеного дослідження можемо оцінити систему 

оцінювання результатів контролю якості аудиторських послуг як таку, що є 

задовільною за оцінками керівника та персоналу аудиторської фірми. А 

опитування підприємців – аудиторів свідчить про незначну зацікавленість в 

організації контролю якості та неможливість, за відсутності ресурсів, забезпечити 

ефективне функціонування системи контролю якості аудиторських послуг. 

Виходячи з цього, для аудиторів – підприємців, за відсутності людських ресурсів, 

рекомендується самостійно надавати попередню оцінку якості роботи виконавців, 

та у межах вимог ст. 52 Закону України № 2258-VIII залучати до такої оцінки 

професійні організації аудиторів. Робочий документ оцінки роботи виконавця, що 

є найманою особою аудитора – підприємця, представлено у табл. 5.21. 
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Таблиця 5.21 – Анкета оцінки роботи виконавця, що є найманою особою 

аудитора – підприємця  

П.І.Б. найманої особи, № та дата договору, посада  

№ 

з/п 
Критерії Погано Добре Відмінно 

1 Технічні знання бухгалтерського обліку, 

оподаткування, основ аудиту та права 

   

1.1 Знання первинної документації    

1.2 Знання рахунків бухгалтерського обліку    

1.3 Розуміння бухгалтерських проведень    

1.4 Знання стандартів бухгалтерського обліку:  

а) П(С)БО  

б) МСБО, МСФЗ  

   

1.5 Базові знання оподаткування    

1.6 Спеціальні знання оподаткування    

1.7 Податок на доходи фізичних осіб    

1.8 Пенсійне страхування, та інші види страхування     

1.9 Податок на прибуток    

1.10 Податок на додану вартість    

1.11 Місцеві податки    

1.12 Плата за землю    

1.12 Ресурсні платежі    

1.13 Основи аудиту:  

- етичні вимоги  

- плануванння аудиту та оцінка ризиків 

- виконання завдання 

- контроль за виконанням завдання 

- завершальний етап аудиту 

- інші завдання з надання впевненості 

- супутні та неаудиторські послуги  

   

1.14 Цивільне право    

1.15 Господарське право    

2 Професійний рівень    

3 Точність надання інформації    

4 Обґрунтованість думки    

5 Здатність до аналізу та аналітичної роботи    

6 Знання та володіння комп’ютерною технікою та 

технологіями 

   

7 Навички спілкування    

8 Організаторські здібності    

9 Дотримання правил ділового спілкування    

10 Дотримання норм етики    

Зауваження та рекомендації контролера, П.І.Б., посада, підпис, дата  

Джерело: розроблено автором. 
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Зовнішній контролер якості стосовно аудитора – підприємця формує 

програму моніторингу системи управління якістю щодо аудиторських завдань. 

Така програма охоплює: 

‒ процедури дослідження елементів системи; 

‒ процедури дослідження виконаних аудиторських завдань, включаючи 

оцінку таких завдань за видами: супутні послуги; неаудиторські послуги; 

завдання, що виконані у відповідності до укладених угод з іншими аудиторськими 

фірмами.  

Такий порядок дій є цілком виправданим не лише для аудиторів – 

підприємців, але й для аудитосрьких фірм.  

За результатами моніторингу складається звіт, що охоплює питання, 

висвітлені у табл. 5.22.  

Таблиця 5.22 – Результати моніторингу системи управління якістю у 

суб’єктів аудиторської діяльності 

Результати роботи зовнішнього контролера щодо моніторингу системи управління якістю у 

аудиторській фірмі  

Адресат – керівник аудиторської фірми  

Зовнішній контролер якості виявив наступні недоліки у Вашому внутрішньофірмовому 

документі щодо контролю якості аудиторських завдань : (перелік виявлених недоліків)  
 

№ з/п Недоліки Відповідність/не відповідність 

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 
 

Зовнішній контролер виявив (або не виявив, якщо має місце таке судження зовнішнього 

контролера) підтвердження, що партнер, відповідальний за систему контролю якості на фірмі, 

принаймні, звітного року, протягом періоду підтримував зв’язок з відповідними партнерами та 

іншими особами відносно процедур контролювання, представлених за звітний період, 

висновків, зроблених за цими процедурами та описів системних, періодичних і інших вагомих 

недоліків, та інших дій, прийнятих для усунення виявлених недоліків [16,17,171]. 

Я перевірив завдання для партнера (Слід розкрити деталі за кожним обраним завданням, 

(включаючи П.І.Б. партнера, вид зобов’язань, найменування клієнта, дату завершення року). 
 

№ з/п Найменування клієнта та період 

перевірки 

Партнер із 

завдання 

Партнер із 

контролю 

1 ТОВ «ХХХХ», договір №, дата П.І.Б.  П.І.Б. 

2 ТОВ «ХХХХ», договір №, дата  П.І.Б.  П.І.Б. 
 

П.І.Б. зовінішнього контролера, підпис 

Дата  

Джерело: розроблено автором. 
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Проведена оцінка дає змогу аудитору – підприємцю забезпечити якісне 

виконання аудиторських послуг, що не є аудитом, та аудиту, за умови залучення 

за договором підряду аудиторської фірми третього або четвертого розділу Реєстру 

суб’єктів аудиторської діяльності.  

Виявлені недоліки щодо системи управління якістю аудиторська фірма або 

аудитор – підприємець систематизує й визначає заходи щодо її поліпшення, 

табл. 5.23. 

Таблиця 5.23 ‒ Журнал обліку змін та доповнень до внутрішньофірмового 

стандарту щодо контролю якості 

Дата  Виявлені 

недоліки 

системи 

котролю 

якості  

Сутність змін та 

доповнень (поліпшення 

системи контролю 

якості)  

Примітки (чим 

викликані зміни)  

П.І.Б., підпис 

відповідальної 

особи  

ХХ.ХХ. 20ХХ р.  Не 

враховані 

зміни 

законодав

ства щодо 

надання 

аудитор-

ських 

послуг 

Наказ «Щодо 

відповідальності за 

розгляд питань етики та 

оцінки загроз 

незалежності», визначено 

відповідальну особу за 

розгляд етичних питань, 

робочі документи щодо 

оцінки незалежності, 

процедури систематизації 

загроз незалежності, 

щорічного письмового 

повідомлення 

аудиторському комітету 

щодо незалежності 

партнера та аудиторів; 

критерії відбору завдань 

для моніторингу СКЯ.  

Наказ «Щодо розгляду 

нестандартних ситуацій», 

затвержено «Методичні 

рекомендації щодо 

розгляду нестандартних 

ситуацій під час аудиту 

та надання інших не 

аудиторських послуг» 

Результати 

зовнішнього 

моніторингу 

якості, 

законодавчі зміни: 

наказ 

Міністерства 

фінансів 

29.08.2019 № 

362 [281],  

Рішення Ради 

нагляду за 

аудиторською 

діяльністю 

Державної 

установи «Орган 

суспільного 

нагляду за 

аудиторською 

діяльністю» від 30 

серпня 2019 року 

№ 6/7/13 [282],  

Рішення від 30 

серпня 2019 року 

№ 5/7/13 [283] 

 

Джерело: розроблено автором. 
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Коригування щодо виявлених недоліків та їх відображення у 

запропонованому  журналі свідчить про готовність суб’єктів аудиторської 

діяльності оперативно реагувати на зауваження зовнішнього контролера та 

вносити відповідні зміни до процесу організації аудиторських перевірок.   

Суб’єкт аудиторської діяльності має усвідомити, що дія 

внутрішньофірмового  стандарту «Політики та процедури системи контролю 

якості аудиторської діяльності» поширюється на наступні види аудиторських 

послуг:  

– аудит фінансової звітності;  

– інші завдання з надання впевненості; 

– супутні аудиторські послуги; 

– неаудиторські послуги у частині оцінки етики.  

У межах методології, наведеної функціональної моделі оцінювання 

результатів контролю якості аудиторських послуг у табл. 5.24. наведено 

характеристики п’яти рівнів менеджменту оцінювання результатів контролю 

якості аудиторських послуг. 

Таблиця 5.24 – Кількісно-якісні характеристики рівнів оцінювання 

результатів контролю якості аудиторських послуг у аудиторській фірмі 

Рівень 
Оцінка 

(бали) 
Характеристика стану менеджменту 

І (020) Управління здійснюється не системно, цілі не визначені або дуже 

розмиті. Для подальшого розвитку необхідно суттєво переглянути 

принципи ведення бізнесу 

ІІ (2140) Система менеджменту має потенціал для розвитку, проте ці можливості 

реалізуються слабо. Керівництву слід чітко визначити цілі та розробити 

стратегію розвитку системи менеджменту на основі якості 

ІІІ (4160) Система менеджменту є сформованою. Необхідно акцентувати увагу на 

оптимізації бізнес-процесу й поліпшенні якості на кожному його етапі 

ІV (6180) Безперервне удосконалення якості менеджменту здійснюється за 

переважаючою більшістю напрямів. Необхідно підтримувати динаміку 

поліпшень й розпочати перетворення проблемних сфер діяльності, що 

залишились, використовуючи бенчмаркінг та інші стратегії 

вдосконалення 

V (81100) Досягнуті максимальні результати на усіх напрямах управлінської 

діяльності, система менеджменту є еталонною 

Джерело: розроблено автором. 
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Таким чином, для оцінювання результатів контролю якості послуг слід 

виходити із наступних принципів: 

– своєчасне, ефективне і точне встановлення потреб замовників у якісних 

аудиторських послугах; 

– оцінювання якості послуг, з урахуванням його показників та цін; 

– наявність контролю за якістю наданих послуг аудиту; 

– можливість постійного удосконалення якості аудиторських послуг. 

Удосконалення системи оцінювання результатів контролю за якістю 

аудиторських послуг неможливе без зворотного зв’язку для постійного аналізу 

рівня задоволення потреб замовників якістю послуг аудиту. З цією метою 

формується відповідна контрольно - організаційна структура та документація 

системи оцінювання контролю якості. 

Контрольно-організаційна структура системи оцінювання – це розподіл 

прав, обов’язків й функцій загального керівництва забезпеченням якості послуг, 

управлінням нею та її поліпшенням. Вона формується у межах організаційної 

структури управління якістю аудиторської фірми. Вимоги Міжнародних 

стандартів ІSO 9000, зобов’язують документально зафіксувати відповідальність за 

ті види та результати діяльності, котрі прямо або опосередковано впливають на 

якість [284]. Такими документами можуть бути: посадові інструкції й положення 

про підрозділи; документи, що встановлюють порядок виконання функцій та 

робіт стосовно якості. Документація забезпечує єдине розуміння політики та 

завдань щодо якості і процедур щодо її забезпечення, управління нею та 

поліпшення. Документом, який засвідчує відповідність системи управління 

якістю вимогам міжнародних стандартів, є сертифікат, що видається для 

здійснення аудиту, під яким розуміють методичний, незалежний та 

документований процес одержання доказів і об’єктивного їх оцінювання для 

визначення рівня дотримання погоджених критеріїв. Відповідно до вимог 

стандартів ІSO 9000 усі елементи й процеси системи потребують регулярної 

перевірки й оцінювання. Найпершими об’єктивними свідченнями функціонування 

системи є фактична наявність планів з підвищення якості, процедур, робочих 
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інструкцій, контрактної документації, журналів реєстрації даних, результатів 

контролю та випробувань. Послідовність дій та перелік робіт із зовнішнього 

аудиту функціонування систем якості наведено у вигляді блок - схеми на 

рис. 5.14.  

 

Рис. 5.14. Блок - схема перевірки функціонування системи оцінювання 

результатів контролю за якістю аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором. 
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взаємозв’язаних особистих якостей, освіти, досвіду роботи, тобто це аспекти 

компетентності, наявність котрих є обов’язковою для призначення аудитором.  

Успіх контролю за якістю аудиторських послуг залежатиме від системності 

заходів й відкритості їх результатів у поєднанні з великою просвітницькою 

роботою професійних аудиторських організацій серед бізнес - кіл та урядових 

органів виконавчої влади [285]. 

Отже, блок - схема перевірки функціонування системи оцінювання 

результатів контролю за якістю аудиторських послуг повинна, передусім, 

грунтуватися на визначенні пріоритетних вимог користувачів результатами 

аудиторської праці. При цьому слід враховувати, що користувачі послуг аудитора 

можуть бути абсолютно різними: при ініціативному аудиті – це безпосередньо 

замовники послуг, а при обов'язковому - слід враховувати наявність, так званих 

третіх осіб – потенційних акціонерів, які використовують інформацію аудиту не з 

метою здійснення контролю, а з метою ознайомлення з підприємством та 

зниження інформаційного ризику.  

Зважаючи на те, що якість аудиту слід розглядати з погляду, по-перше, чи є 

надані послуги із проведення перевірки аудитом і, по-друге, чи задоволені 

потреби замовника у встановленні об'єктивності фінансової інформації, можемо 

стверджувати, що критерієм якості аудиторської перевірки є наявність достатніх 

аудиторських доказів, які слугують інформаційною базою для оцінювання якості 

аудиторських послуг. Як засвідчують проведені дослідження, вона повинна:  

– відповідати належному документальному оформленню аудиторської 

перевірки;  

– відображати дії аудиторів та застосовані методики з обґрунтуванням 

використаних підходів;  

– аргументувати встановлені відхилення у процесі надання послуг аудиту;  

– висвітлювати запропоновані рекомендації з усунення недоліків. 
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Висновки до розділу 5 

 

Розробляючи механізм управління якістю аудиторських послуг доречним є 

використання системного аналізу, що досліджує об'єкт як сукупність елементів, 

які утворюють систему. Доведено, що концептуальні положення формування 

системи управління якістю аудиторських послуг визначають послідовність 

прийняття управлінських рішень, оцінку їх ефективності, перевірку 

результативності впливу порівняно з попередніми заходами, визначення 

ймовірності переходу до якісно нового стану. Поєднання принципів системного, 

синергетичного та програмно - цільового підходів дає змогу обґрунтувати 

інтенсифікацію процесу формування системи управління якості аудиторських 

послуг в умовах невизначеності та ризику. 

Аналізуючи організацію внутрішньофірмової системи управління якістю 

послуг аудиту, ураховуючи практику зарубіжного досвіду й результати 

аналогічних досліджень теорії та практики внутрішньофірмової стандартизації 

аудиту в Україні встановлено, що проблема стандартизації внутрішньофірмового 

контролю якості належить до не вирішених та потребує науково - обґрунтованої 

розробки. Основні методи оцінювання якості ресурсного потенціалу 

аудиторських фірм, зокрема кваліфікаційних характеристик аудиторів, можна 

класифікувати у групи: якісні (методи біографічного опису, ділової 

характеристики, спеціального усного відгуку, еталону, дискусії); кількісні (методи 

з числовою оцінкою рівня якості працівників); комбіновані (методи експертної 

оцінки частоти прояву певних якостей працівників). 

 За результатами дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду 

оцінювання якості аудиторської діяльності розроблена модель контролю якості, 

що фокусує свою увагу на різниці між очікуваним і обґрунтованим результатом та 

результатом фактично отриманим. Це уможливлює формування внутрішніх 

стандартів аудиту, оскільки саме стандарти є вимірниками якості. До складу 

внутрішньофірмової системи управління якістю послуг аудиту слід віднести: 

оцінку відповідності видів і обсягів наданих аудиторських послуг встановленим 
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стандартам; застосування стандартів й вимірювання отриманих результатів 

діяльності аудиторських фірм; вплив змін на технологічні цикли надання 

аудиторських послуг, які сприяли б отриманню кращих результатів у 

аудиторській практиці. 

Доведено, що застосовання розробленого алгоритму формування системи, 

оцінювання внутрішніх і зовнішніх чинників аудиторської фірми та практичного 

інструментарію, забезпечуватиме гармонійну комбінацію факторів і умов, що 

дозволяє найбільше ефективно управляти якістю аудиторських послуг і 

зменшувати витрати на їх надання.  

Пропонується розглядати внутрішню систему контролю якості аудиту 

крізь призму її об'єктів. Для формування ефективної системи контролю за 

якістю аудиторських послуг необхідно забезпечити виконання таких вимог: 

регулярний контроль якості аудиторських послуг повинен здійснюватися на 

рівні усіх суб’єктів аудиторської діяльності; запровадження критеріїв, 

стандартів оцінювання аудиторських послуг, які дозволять об’єктивно 

оцінювати роботу суб’єктів аудиторської діяльності, як на зовнішньому, так і 

внутрішньому рівнях. 

Впровадження механізму внутрішньофірмового контролю системи 

управління якістю у існуючі інформаційно-керуючі підсистеми аудиторської 

фірми, слід розглядати як складову частину механізму управління якістю 

аудиторських послуг. Для досягнення аудиторською фірмою конкурентних 

переваг на ринку аудиторських послуг управлінський персонал зобов’язаний 

систематично підтримувати й покращувати власну діючу систему контролю. 

Якість аудиторських послуг, необхідність розробки та вирішення завдань  

з оцінювання результатів контролю за якістю аудиторських послуг 

характеризуються пріоритетними в умовах антикризового управління 

діяльністю аудиторських фірм. Процес, за допомогою якого пропонується 

контролювати та оцінювати якість наданих послуг аудиторами може 

здійснюватися у розрізі етапів контролю. Розроблений поетапний процес 

оцінювання результатів контролю за якістю аудиторських послуг, забезпечить 
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аудиторським фірмам ефективність використання власних ресурсів з метою 

управління якістю. Процес оцінювання результатів контролю якості охоплює 

поточний контроль якості, періодичне оцінювання результатів контролю, 

встановлення недоліків у процесі оцінювання результатів контролю та 

поліпшення якості аудиторських послуг. Відзначимо, що наведений процес 

оцінювання результатів контролю якості аудиторських послуг може бути 

адаптованим для оцінювання контролю різних видів діяльності, спрямованих на 

забезпечення якості.  

Для оцінювання результатів контролю якості аудиту використовуємо 

функціональну модель, що формується із аналізу п’яти управлінських функцій, 

які відповідно є оціночними критеріями моделі. У рамках методології 

запропонованої функціональної моделі оцінювання результатів контролю якості 

аудиторських послуг наведено характеристики п’яти рівнів менеджменту 

оцінювання результатів контролю якості аудиторських послуг.  

Наведена функціональна модель оцінювання результатів контролю якості 

аудиторських послуг стосовно конкретних умов щодо надання послуг повинна: 

висвітлювати дії аудиторів й використані ними методики з обґрунтуванням 

підходів до виконання послуг; забезпечувати належне документальне 

оформлення, у тому числі щодо встановлених невідповідностей у процесі надання 

послуг; висвітлювати запропоновані рекомендації з усунення невідповідностей. 

Основні результати дослідження за п’ятим розділом опубліковані у працях: 

[286, 287, 288, 204, 289, 250, 290, 291, 292, 254, 255, 212]. 

 



 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуальної наукової проблеми розвитку методології та організації 

контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності в умовах 

прояву підприємницьких ризиків. За результатами дослідження сформульовано 

висновки концептуального, методологічного, організаційного та практичного 

характеру, що відображують вирішення завдань дослідження відповідно до 

поставленої мети.  

1. Ринок аудиту України переживає суттєві трансформації основною 

рушійною силою яких є новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні». Нові законодавчі ініціативи суттєво 

розширюють ринок споживачів послуг аудиту. Тому виникає потреба у високому 

професійному рівні якості послуг аудиторів, у змінах в організації та методології 

аудиторської діяльності, у впровадженні нової для ринку системи контролю та 

регулювання суспільного нагляду за аудиторською професією. Уточнена 

дефініція «якість аудиту» дає змогу розглянути й удосконалити методологічні та 

організаційні засади аудиту, забезпечує умови визначення сутнісних 

характеристик і обґрунтування логічної структури параметрів якості аудиту. 

Доведено, що під якістю аудиторських послуг доцільно розуміти здатність 

задовольняти встановлені та перспективні (що очікуються) потреби замовника 

щодо впевненості в якості отриманих ним аудиторських послуг, а критерієм 

якості аудиторської перевірки є наявність достатніх аудиторських доказів, які 

слугують інформаційною базою для оцінювання якості аудиторських послуг. Це 

дозволило у подальшому розробити методичні та організаційні засади щодо її 

забезпечення.  

2. Встановлено, що основними умовами сучасного професійного надання 

аудиторських послуг є розробка та впровадження економічного механізму 

регулювання аудиту, який охоплює відповідальність аудиторів за неякісні 
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аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток 

цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг. З огляду на це суб’єкти 

аудиторської діяльності мають визначити й узагальнити чинники якості аудиту як 

для суб’єктів суспільного інтересу, так і для інших суб’єктів господарювання. 

Основними чинники якості аудиту є: дотримання аудитором етичних принципів; 

організаційне забезпечення аудиту; професійні навички та досвід аудиторів; 

методичне та процедурне забезпечення аудиту. 

3. Проведений аналіз законодавчої бази та дослідження статистичних даних 

щодо обсягу наданих послуг, їх вартості та доходів суб’єктів аудиту дозволили 

встановити найбільш запитувані аудиторські послуги, серед яких максимальну 

частку займає ініціативний аудит. З’ясовано, що із запровадженням новітніх 

законодавчих вимог значна кількість суб’єктів аудиторської діяльності не будуть 

задіяні в обов’язковому аудиті. Такі суб’єкти зосереджуватимуть свою роботу на 

наданні супутніх послуг та неаудиторських послуг. Виявлення запитуваних 

аудиторських послуг дозволило сформувати базові вимоги щодо організації та 

методики контролю якості аудиторських послуг. 

4. Визначено проблемні питання застосування Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», які потребують вирішення, а 

саме, забезпечення якості аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, інших суб’єктів, для яких аудит є обов’язковим. Сформована 

організаційна структура контролю якості аудиторської діяльності, побудована на 

підставі новітніх законодавчих вимог. Запропонований індикатор значущості 

показників системи внутрішнього контролю якості дозволить провести 

тестування зазначеної системи та оцінити її ефективність. Доведено провідну роль 

ключового партнера в забезпеченні якості аудиту через впровадження процедур 

нагляду із застосуванням оціночних показників, що дозволяє на рівні 

аудиторської фірми впевнитися в доказовості робочих документів, адекватності 

проведених аудиторських процедур та достовірності висновків. Розроблений тест 

оцінки відповідності системи контролю якості нормам міжнародних стандартів 
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забезпечує універсальний підхід до оцінки системи контролю якості щодо аудиту, 

огляду та супутніх послуг. 

5. Проведено актуалізацію питань практики контролю якості за 

аудиторською діяльністю, у результаті чого визначено, що в більшості 

європейських країн визнається ефективним саморегулювання аудиторської 

діяльності з передачею аудиторським професійним організаціям поряд з іншими 

функціями й функцій публічного нагляду. Розроблено організаційне та методичне 

забезпечення контролю якості аудиторських послуг на рівні державних органів та 

професійних організацій. Доведено, що умовами забезпечення якості 

аудиторських послуг є розробка національних стандартів щодо якості та 

визначення її критеріїв, запровадження методик оцінки якості аудиторських 

послуг та посилення контролю за сертифікацією аудиторів. У рамках 

законодавчих вимог щодо формування критеріїв оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю розроблено внутрішньофірмовий стандарт «Політики та 

процедури системи контролю якості аудиторської діяльності», що забезпечить 

якісне надання послуг та потенційне зростання конкурентних можливостей 

окремих аудиторських професійних послуг.  

6. Уточнено класифікацію загроз незалежності та процедур щодо їхнього 

виявлення, мінімізації або повного усунення, запропоновано застережні заходи 

забезпечення якості аудиторських послуг. Так, загрози незалежності доповнені 

такими загрозами: розкриття конфіденційної інформації; слабкості внутрішнього 

контролю аудиторської фірми-підрядника; компетентності; демпінгу; ігнорування 

законодавчих норм. 

Авторська пропозиція щодо виконання законодавчих вимог розвитку 

процедурного забезпечення професійних етичних принципів полягає у розробці 

декларації етичних принципів співробітника незалежної аудиторської фірми. Ця 

декларація, а також розроблені процедурне забезпечення щодо річного 

підтвердження незалежності, журнал інструктажу персоналу аудиторської фірми 

щодо завдання та загроз незалежності забезпечують документальне 
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підтвердження фактів виконання процедур забезпечення професійних етичних 

принципів усіма задіяними працівниками аудиторської фірми.  

7. Удосконалено класифікацію корупційних ризиків для суб’єктів 

аудиторської діяльності, що забезпечить подальшу протидію, в тому числі 

ризикам, пов’язаним зі стажуванням претендентів на отримання сертифіката 

аудитора та аудиторів, які вже практикують. Авторська пропозиція щодо 

екстраполяції корупційних ризиків, виявлених для державних структур, на 

діяльність суб’єктів аудиторської діяльності надала можливість систематизувати 

корупційні ризики САД на етапі прийняття співробітника для подальшого 

стажування, виокремити специфічні корупційні ризики й упровадити заходи щодо 

їх мінімізації та усунення. Розроблено та рекомендовано план стажування осіб, які 

мають бажання скласти в майбутньому кваліфікаційні екзамени й отримати 

сертифікат аудитора, порядок безперервного професійного навчання аудиторів та 

визначено критерії відбору юридичних осіб, що будуть задіяні у професійному 

навчанні аудиторів. Розроблені процедури стажування аудиторів та оцінки 

ризиків суб’єктів аудиторської діяльності сприятимуть підвищенню професійного 

рівня аудиторів, їх поінформованості й захищатимуть соціальні та професійні 

права аудиторів. 

8. Проведений ретроспективний аналіз стандартизації вітчизняної практики 

аудиту забезпечив базу для розробки моделі стандартизації аудиту в Україні. 

Результати аналізу дають можливість виявити значну кількість неврегульованих 

питань, які потребують негайного вирішення. Доведено, що внутрішньофірмові 

стандарти аудиту повинні бути обов’язковими для виконання аудиторами, це 

забезпечуватиме належний рівень гарантування достовірності результатів 

аудиторської перевірки. 

9. Розроблене організаційне забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг сприятиме підвищенню якості аудиту. Удосконалено організаційне 

забезпечення аудиту шляхом розробки: тестів компетенції та незалежності 

ключового партнера; наказу про створення аудиторської групи; контрольних 



383 

журналів; особових справ замовників; організаційної моделі обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, що дає змогу забезпечити якість комплексу послуг, що 

надаються аудиторською фірмою. 

Розробка моделі обов’язкового аудиту фінансової звітності надає змогу 

забезпечити якість аудиту та задовольнити очікування користувачів аудиторських 

звітів через призначення партнера з аудиту та групи з виконання аудиторського 

завдання, виявлення та мінімізацію загроз незалежності, оцінку проведених 

аудиторських процедур, реагування на скарги, накопичення та систематизацію 

інформації про замовника, оцінку його доброчесності. 

10. За відсутності розробок Інспекцією з контролю якості та АПУ 

рекомендацій з перевірки аудиторських послуг, удосконалено структуру 

рекомендацій щодо перевірки якості аудиторських послуг зовнішніми 

контролерами, що забезпечує якість виконання аудиторських завдань та охоплює: 

дотримання міжнародних стандартів аудиту, вимог щодо незалежності, у тому 

числі забезпечення достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру; 

кількість та якість використаних ресурсів; дотримання вимог стосовно 

винагороди за аудиторські послуги, якщо вона встановлена; ефективність системи 

внутрішнього контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності; достовірність 

інформації у звіті про прозорість щодо оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю якості САД. Визначено найбільш прийнятні процедури 

контролю якості, ідентифіковані загрози при наданні неаудиторських послуг та 

запропоновані заходи з попередження таких загроз. Сформовано процедурне 

забезпечення зовнішнього контролю якості, зокрема розроблено уніфікований 

тест перевірки системи контролю якості зовнішнім контролером, розроблено 

лист-угоду, лист-планування, розрахунок бюджету часу та вартості завдання з 

аудиту фінансової звітності; документування процедур огляду партнерів щодо 

якості завдання, що сприятиме підвищенню кваліфікації аудиторів.  

11. Узагальнено аудиторські процедури за видами аудиторських послуг, 

що дає змогу ідентифікувати проблемні питання, які виникають у процесі аудиту  
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та забезпечити їх якісне розв’язання. Запропонована систематизація 

(узагальнення) аудиторських процедур за видами послуг забезпечує досягнення 

мети аудиторської перевірки та якість виконання аудиторських завдань. 

Розроблено процедурне забезпечення внутрішнього контролю якості, що полягає 

у підготовці таких робочих документів: огляд партнера щодо якості завдання; 

контроль якості завдання на завершальному етапі. Пропоноване процедурне 

забезпечення сприятиме підвищенню достовірності інформації, викладеної в 

аудиторському звіті. 

12. Удосконалено процес документального забезпечення якості аудиту 

шляхом розробки Програми внутрішньофірмового контролю якості аудиту 

«Моніторинг системи контролю якості», що включає: заходи з контролю якості 

аудиту; дотримання етичних вимог; політику і процедури системи контролю 

якості.  

Використання наведеної програми передбачає запровадження 

аудиторськими фірмами процесу моніторингу, який надає достатню впевненість у 

тому, що політика і процедури системи контролю якості відповідні, адекватні та 

працюють ефективно. Розроблено й упроваджено внутрішньофірмові стандарти у 

практичну діяльність аудиторських фірм, що забезпечить підвищення 

ефективності їх роботи відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та 

покращання внутрішньофірмового контролю якості аудиту. Це сприятиме 

деталізації і регламентуванню єдиних вимог до виконання й оформлення 

результатів аудиту. 

13. Розроблено та запропоновано структуру системи внутрішньофірмового 

управління якістю аудиту для САД, представлену як просту ієрархічну 

послідовність у розрізі трьох центрів відповідальності, що дозволить САД, як 

виконавцям послуг, підвищувати ефективність своєї діяльності. Запропоновано 

структуру системи управління якістю аудиторських послуг, що відповідає 

вимогам стандартів ISO 9000 у розрізі організаційно самостійних та 

взаємопов’язаних елементів. Визначено вплив стандартів ІSО на якість 
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менеджменту аудиторських фірм, розроблено механізм упровадження стандартів 

якості аудиторських послуг на підставі ISO 9000 та системи управління якістю 

аудиторських послуг, що забезпечило можливість розробки дієвого механізму 

управління якістю та практичну можливість прийняття та реалізації 

управлінських рішень щодо забезпечення безперервного покращення якості 

аудиторських послуг. 

Запропонована модель внутрішньої системи управління якістю 

аудиторських послуг з урахуванням очікувань АПУ та ОСНАД відображає 

системний підхід та ідею замкнутості процесу управління якістю аудиторських 

послуг, забезпечує незалежний і професійний контроль якості аудиторської 

діяльності, громадський нагляд за професійною спільнотою. 

14. Розроблена матрична модель та сформована узагальнена матриця оцінки 

якості аудиторських послуг АПУ та ОСНАД, що забезпечує реалізацію 

запропонованого методичного підходу на основі використання матричних ігор та 

запропонованих критеріїв оцінки якості аудиторських послуг. За проведеними 

дослідженнями встановлено, що застосування внутрішньофірмового контролю в 

системі забезпечення якості аудиторських послуг дозволяє аудиторським фірмам 

перейти від статичного контролю до динамічного покращення якості через: 

структурний компонент внутрішньофірмового контролю якості (відповідну 

організаційну ієрархію, що забезпечує ефективне функціонування внутрішнього 

контролю якості аудиту); інформаційно-методичний компонент (нормативні акти, 

що визначають процедуру здійснення контролю якості; програми навчання 

персоналу аудиторських фірм щодо проведення якості аудиту); мотиваційний 

компонент (мотиваційні важелі для персоналу щодо проведення внутрішнього 

контролю та підвищення якості аудиторського обслуговування), та зрештою дасть 

змогу отримати вигоди для зацікавлених сторін. 

15. Розроблено поетапний процес оцінювання результатів контролю якості 

аудиторських послуг, що включає поточний контроль якості, періодичне 
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оцінювання результатів контролю, встановлення недоліків у процесі оцінювання 

результатів контролю та поліпшення якості аудиторських послуг.  

Розроблено анкету опитування працівників «Оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг», що забезпечить збір необхідної інформації шляхом 

проведення регулярних опитувань серед працівників щодо оцінки якості аудиту 

та аудиторських послуг, сприятиме удосконаленню процедурного забезпечення 

побудови ефективної системи управління якістю аудиту та реалізації комплексу 

заходів оцінки якості аудиторських послуг для різних суб’єктів аудиту. 

Запропонована модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг, у 

тому числі з урахуванням потреб аудиторів, що провадять аудиторську діяльність 

як фізичні особи – підприємці. Модель дозволить підвищити ефективність 

здійснення контрольних заходів, відповідальність їх виконавців, зацікавленість 

аудиторів у результатах роботи.  

За результатами дослідження опубліковано 47 наукових праць наведених у 

Додатку З. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Загальний обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2010 році в розрізі регіонів [118] 
Назва показника Кількість 

звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень, од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг, тис. 

грн. 

Середня вартість 

одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість 

замовлень на 1 

суб'єкта, од. 

Середній дохід 1 

суб'єкта, тис. 

грн. 

Київ, Київська обл. 806 21 444 924 184,4 43,10 26,61 1 146,63 

АР Крим 46 2 588 7 308,4 2,82 56,26 158,88 

Севастополь 19 748 3 182,3 4,25 39,37 167,49 

Вінницька обл. 37 782 5 562,4 7,11 21,14 150,34 

Дніпропетровська обл. 128 3 686 64 976,0 17,63 28,80 507,63 

Донецька обл. 124 3 841 35 005,8 9,11 30,98 282,30 

Житомирська обл. 28 830 4 584,5 5,52 29,64 163,73 

Запорізька обл. 83 2 185 19 881,3 9,10 26,33 239,53 

Івано-Франківська обл. 24 843 3 661,3 4,34 35,13 152,55 

Кіровоградська обл. 19 510 2 704,0 5,30 26,84 142,32 

Луганська обл. 39 1 411 4 804,5 3,41 36,18 123,19 

Волинська обл. 18 613 2 227,2 3,63 34,06 123,73 

Львівська обл. 81 4 019 24 377,6 6,07 49,62 300,96 

Миколаївська обл. 43 546 4 998,9 9,16 12,70 116,25 

Одеська обл. 92 1 709 20 909,7 12,24 18,58 227,28 

Полтавська обл. 59 1 078 6 977,2 6,47 18,27 118,26 

Рівненська обл.  27 912 3 661,6 4,01 33,78 135,61 

Сумська обл. 35 685 5 289,1 7,72 19,57 151,12 

Тернопільська обл. 14 482 1 791,6 3,72 34,43 127,97 

Закарпатська обл. 20 437 3 215,2 7,36 21,85 160,76 

Харківська обл. 166 3 530 40 035,8 11,34 21,27 241,18 

Херсонська обл. 30 1 067 6 571,3 6,16 35,57 219,04 

Хмельницька обл. 24 659 3 663,4 5,56 27,46 152,64 

Черкаська обл. 49 718 6 893,7 9,60 14,65 140,69 

Чернівецька обл. 14 577 3 182,8 5,52 41,21 227,34 

Чернігівська обл. 23 571 3 448,3 6,04 24,83 149,93 

Україна, всього 2 048 56 471 1 213 098,3 21,48 27,57 592,33 
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Таблиця А.2 – Загальний обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2011 році в розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, наданих 

АПУ 

Кількість 

замовлень, 

од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг, тис 

грн. 

Середня вартість 

одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість замовлень 

на одного суб'єкта, 

од. 

Середній дохід 

одного суб'єкта, 

тис. грн. 

АР Крим 35 2 239 6 614,30 3 64 189,00 

Вінницька обл. 25 557 3 932,20 7,1 22,3 157,30 

Волинська обл. 15 587 2 222,60 3,8 39,1 148,20 

Дніпропетровська обл. 122 3 465 74 573,60 21,5 28,4 611,30 

Донецька обл. 108 3 454 31 578,50 9,1 32 292,40 

Житомирська обл. 26 708 4 217,70 6 27,2 162,20 

Закарпатська обл. 19 382 3 940,70 10,3 20,1 207,40 

Запорізька обл. 66 1 931 19 587,40 10,1 29,3 296,80 

Івано-Франківська обл. 18 756 4 071,90 5,4 42 226,20 

м. Київ та Київська обл. 739 23 284 959 508,80 41,2 31,5 1298,40 

Кіровоградська обл. 19 441 2 916,80 6,6 23,2 153,50 

Луганська обл. 40 1 036 6 264,80 6 25,9 156,60 

Львівська обл. 69 3 197 26 379,00 8,3 46,3 382,30 

Миколаївська обл. 31 341 3 535,50 10,4 11 114,00 

Одеська обл. 82 1 581 24 224,60 15,3 19,3 295,40 

Полтавська обл. 44 864 5 923,10 6,9 19,6 134,60 

Рівненська обл.  28 1 173 4 958,90 4,2 41,9 177,10 

м. Севастополь 17 1 005 4 532,10 4,5 59,1 266,60 

Сумська обл. 32 515 4 097,20 8 16,1 128,00 

Тернопільська обл. 14 593 2 246,40 3,8 42,4 160,50 

Харківська обл. 131 2 660 40 694,70 15,3 20,3 310,60 

Херсонська обл. 21 885 5 986,90 6,8 42,1 285,10 

Хмельницька обл. 24 806 4 539,90 5,6 33,6 189,20 

Черкаська обл. 36 496 5 628,00 11,3 13,8 156,30 

Чернівецька обл. 11 335 1 986,40 5,9 30,5 180,60 

Чернігівська обл. 20 394 4 145,00 10,5 19,7 207,30 

Р а з о м : 1 792 53 685 1 258 307,00 23,4 30 702,20 
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Таблиця А.3 – Загальний обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2012 році в розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, наданих 

АПУ 

Кількість 

замовлень, 

од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг, 

тис грн. 

Середня вартість 

одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість замовлень 

на одного суб'єкта, 

од. 

Середній дохід 

одного суб'єкта, 

тис. грн. 

АР Крим 32 1612 8499 5,3 50 265,59 

Вінницька обл. 22 473 3688,5 7,8 22 167,66 

Волинська обл. 13 482 2380,7 4,9 37 183,13 

Дніпропетровська обл. 106 3273 79103,4 24,2 31 746,26 

Донецька обл. 93 3027 36086,2 11,9 33 388,02 

Житомирська обл. 24 701 5245,6 7,5 29 218,57 

Закарпатська обл. 20 352 4151,1 11,8 18 207,56 

Запорізька обл. 57 1855 16754,1 9,0 33 293,93 

Івано-Франківська обл. 19 871 5926,1 6,8 46 311,90 

м.Київ та Київська обл. 662 21 733 954 340,30 43,9 33 1441,60 

Кіровоградська обл. 14 376 2909,1 7,7 27 207,79 

Луганська обл. 36 1030 7049,6 6,8 29 195,82 

Львівська обл. 64 3289 28709 8,7 51 448,58 

Миколаївська обл. 29 411 3842,5 9,3 14 132,50 

Одеська обл. 74 1450 25205,5 17,4 20 340,61 

Полтавська обл. 36 754 5448,2 7,2 21 151,34 

Рівненська обл.  28 1559 4664 3,0 56 166,57 

м. Севастополь 13 651 4217 6,5 50 324,38 

Сумська обл. 29 476 3641,4 7,7 16 125,57 

Тернопільська обл. 12 370 2611,1 7,1 31 217,59 

Харківська обл. 119 2750 40814,7 14,8 23 342,98 

Херсонська обл. 20 826 6087,3 7,4 41 304,37 

Хмельницька обл. 22 469 4233,2 9,0 21 192,42 

Черкаська обл. 38 591 5231,7 8,9 16 137,68 

Чернівецька обл. 11 326 2312,1 7,1 30 210,19 

Чернігівська обл. 16 418 3675,1 8,8 26 229,69 

Р а з о м : 1 609 50 125 1 266 826,50 25,3 31 787,34 
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Таблиця А.4 – Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 

2013 р. у розрізі регіонів [57] 

 

 

 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, 

поданих до 

АПУ 

Кіль-

кість 

замов-

лень, од. 

Фактичний 

обсяг 

наданих 

послуг,  

тис. грн. 

Середня 

вартість 

одного 

замовлення, 

тис. грн.  

Кількість 

замовлень 

на одного 

суб'єкта, 

од. 

Середній 

дохід 

одного 

суб'єкта, 

тис. грн. 

АР Крим 25 1 402 8 317,5 5,9 56 332,7 

Вінницька обл. 19 367 3 950,3 10,8 19 207,9 

Волинська обл. 13 395 2 287,8 5,8 30 176,0 

Дніпропетровська обл. 97 2 988 98 959,1 33,1 31 1 020,2 

Донецька обл. 84 2 648 40 873,5 15,4 32 486,6 

Житомирська обл. 20 434 3 890,0 9,0 22 194,5 

Закарпатська обл. 18 370 4 196,6 11,3 21 233,1 

Запорізька обл. 51 1 366 16 148,5 11,8 27 316,6 

Івано-Франківська обл. 19 795 4 509,4 5,7 42 237,3 

м. Київ та Київська обл. 605 19 813 982 577,7 49,6 33 1624,1 

Кіровоградська обл. 13 278 2 484,7 8,9 21 191,1 

Луганська обл. 33 979 5 196,4 5,3 30 157,5 

Львівська обл. 61 3 337 33 867,1 10,1 55 555,2 

Миколаївська обл. 27 399 4 119,9 10,3 15 152,6 

Одеська обл. 66 1 224 19 345,9 15,8 19 293,1 

Полтавська обл. 27 722 4 691,7 6,5 27 173,8 

Рівненська обл. 24 579 4 113,2 7,1 24 171,4 

м. Севастополь 12 547 6 260,4 11,4 46 521,7 

Сумська обл. 26 508 4 041,0 8,0 20 155,4 

Тернопільська обл. 11 466 2 318,1 5,0 42 210,7 

Харківська обл. 109 2 313 41 447,3 17,9 21 380,3 

Херсонська обл. 17 717 5 280,3 7,4 42 310,6 

Хмельницька обл. 18 431 4 430,0 10,3 24 246,1 

Черкаська обл. 31 460 5 235,6 11,4 15 168,9 

Чернівецька обл. 11 325 2 300,2 7,1 30 209,1 

Чернігівська обл. 15 355 3 754,1 10,6 24 250,3 

Р а з о м : 1 452 44 218 1 314 596,3 29,7 30 905,4 
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Таблиця А.5 – Порівняльна характеристика обсягу послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності  

у 2012 – 2013 рр. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 
Кількість 

звітів, наданих 
АПУ 

Кількість 
замовлень, од. 

Фактичний обсяг 
наданих послуг,  

тис. грн. 

Середня вартість 
одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість замовлень 
на одного суб'єкта, 

од. 

Середній дохід 
одного суб'єкта,  

тис. грн. 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

АР Крим 32 25 1 612 1 402 8 499 8 317,5 5,3 5,9 50,4 56,1 265,59 332,70 

Вінницька обл. 22 19 473 367 3 688,5 3 950,3 7,8 10,8 21,5 19,3 167,66 207,91 

Волинська обл. 13 13 482 395 2 380,7 2 287,8 4,9 5,8 37,1 30,4 183,13 175,98 

Дніпропетровська обл. 106 97 3 273 2 988 79 103,4 98 959,1 24,2 33,1 30,9 30,8 746,26 1 020,20 

Донецька обл. 93 84 3 027 2 648 36 086,2 40 873,5 11,9 15,4 32,5 31,5 388,02 486,59 

Житомирська обл. 24 20 701 434 5 245,6 3 890,0 7,5 9,0 29,2 21,7 218,57 194,50 

Закарпатська обл. 20 18 352 370 4 151,1 4 196,6 11,8 11,3 17,6 20,6 207,56 233,14 

Запорізька обл. 57 51 1 855 1 366 16 754,1 16 148,5 9,0 11,8 32,5 26,8 293,93 316,64 

Івано-Франківська обл. 19 19 871 795 5 926,1 4 509,4 6,8 5,7 45,8 41,8 311,90 237,34 

м. Київ та Київська обл. 662 605 21 733 19 813 954 340,3 982 577,7 43,9 49,6 32,8 32,7 1 440,84 1 624,10 

Кіровоградська обл. 14 13 376 278 2 909,1 2 484,7 7,7 8,9 26,9 21,4 207,79 191,13 

Луганська обл. 36 33 1 030 979 7 049,6 5 196,4 6,8 5,3 28,6 29,7 195,82 157,47 

Львівська обл. 64 61 3 289 3 337 28 709 33 867,1 8,7 10,1 51,4 54,7 448,58 555,20 

Миколаївська обл. 29 27 411 399 3 842,5 4 119,9 9,3 10,3 14,2 14,8 132,50 152,59 

Одеська обл. 74 66 1 450 1 224 25 205,5 19 345,9 17,4 15,8 19,6 18,5 340,61 293,12 

Полтавська обл. 36 27 754 722 5 448,2 4 691,7 7,2 6,5 20,9 26,7 151,34 173,77 

Рівненська обл.  28 24 1 559 579 4 664 4 113,2 3,0 7,1 55,7 24,1 166,57 171,38 

Севастополь 13 12 651 547 4 217 6 260,4 6,5 11,4 50,1 45,6 324,38 521,70 

Сумська обл. 29 26 476 508 3 641,4 4 041,0 7,7 8,0 16,4 19,5 125,57 155,42 

Тернопільська обл. 12 11 370 466 2 611,1 2 318,1 7,1 5,0 30,8 42,4 217,59 210,74 

Харківська обл. 119 109 2 750 2 313 40 814,7 41 447,3 14,8 17,9 23,1 21,3 342,98 380,25 

Херсонська обл. 20 17 826 717 6 087,3 5 280,3 7,4 7,4 41,3 42,2 304,37 310,61 

Хмельницька обл. 22 18 469 431 4 233,2 4 430,0 9,0 10,3 21,3 23,9 192,42 246,11 

Черкаська обл. 38 31 591 460 5 231,7 5 235,6 8,9 11,4 15,6 14,8 137,68 168,89 

Чернівецька обл. 11 11 326 325 2 312,1 2 300,2 7,1 7,1 29,6 29,5 210,19 209,11 

Чернігівська обл. 16 15 418 355 3 675,1 3 754,1 8,8 10,6 26,1 23,7 229,69 250,27 

Р а з о м : 1 609 1452 50 125 44 218 1 266 826,5 1 314 596,3 25,3 29,7 31,2 30,5 787,03 905,37 
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Таблиця А.6 – Динаміка показників стану ринку аудиторських послуг у 2013 р. по відношенню до 2012 р. у розрізі 

регіонів, % [118] 

Регіон / область 
Кількість звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень 

Фактичний обсяг 

наданих послуг 

Середня вартість 

одного замовлення 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта 

Середній дохід 

одного суб'єкта 

АР Крим 78,1 87,0 97,9 112,5 111,3 125,3 

Вінницька обл. 86,4 77,6 107,1 138,0 89,8 124,0 

Волинська обл. 100,0 82,0 96,1 117,3 82,0 96,1 

Дніпропетровська обл. 91,5 91,3 125,1 137,0 99,8 136,7 

Донецька обл. 90,3 87,5 113,3 129,5 96,9 125,4 

Житомирська обл. 83,3 61,9 74,2 119,8 74,3 89,0 

Закарпатська обл. 90,0 105,1 101,1 96,2 116,8 112,3 

Запорізька обл. 89,5 73,6 96,4 130,9 82,3 107,7 

Івано-Франківська обл. 100,0 91,3 76,1 83,8 91,3 76,1 

м.Київ та Київська обл. 91,4 91,2 103,0 113,0 99,8 112,7 

Кіровоградська обл. 92,9 73,9 85,4 115,5 79,6 92,0 

Луганська обл. 91,7 95,0 73,7 77,6 103,7 80,4 

Львівська обл. 95,3 101,5 118,0 116,3 106,4 123,8 

Миколаївська обл. 93,1 97,1 107,2 110,4 104,3 115,2 

Одеська обл. 89,2 84,4 76,8 90,9 94,6 86,1 

Полтавська обл. 75,0 95,8 86,1 89,9 127,7 114,8 

Рівненська обл.  85,7 37,1 88,2 237,5 43,3 102,9 

Севастополь 92,3 84,0 148,5 176,7 91,0 160,8 

Сумська обл. 89,7 106,7 111,0 104,0 119,0 123,8 

Тернопільська обл. 91,7 125,9 88,8 70,5 137,4 96,8 

Харківська обл. 91,6 84,1 101,5 120,9 92,2 110,9 

Херсонська обл. 85,0 86,8 86,7 99,9 102,1 102,1 

Хмельницька обл. 81,8 91,9 104,6 113,9 112,3 127,9 

Черкаська обл. 81,6 77,8 100,1 128,6 95,4 122,7 

Чернівецька обл. 100,0 99,7 99,5 99,8 99,7 99,5 

Чернігівська обл. 93,8 84,9 102,1 120,3 90,6 109,0 

Р а з о м : 90,2 88,2 103,8 117,7 97,8 115,1 
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Таблиця А.7 – Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2014 р. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, 

поданих до 

АПУ 

Кількість 

замовлень, 

од. 

Частка у 

кількості 

виконаних 

замовлень, % 

Фактичний 

обсяг нада-

них послуг, 

тис. грн. 

Частка у 

фактичному 

обсязі нада-

них послуг,% 

Середня вар-

тість одного 

замовлення, 

тис. грн. 

Кількість 

замовлень на 

одного 

суб'єкта, од. 

Середній 

дохід одного 

суб'єкта, тис. 

грн. 

АР Крим 12 361 1,03 2204,2 0,17 6,11 30,08 183,68 

Вінницька обл. 14 346 0,99 3776,2 0,29 10,91 24,71 269,73 

Волинська обл. 12 319 0,91 2193,8 0,17 6,88 26,58 182,82 

Дніпропетровська обл. 88 2516 7,17 74383,6 5,76 29,56 28,59 845,27 

Донецька обл. 66 1075 3,06 18016 1,39 16,76 16,29 272,97 

Житомирська обл. 16 466 1,33 4208,1 0,33 9,03 29,13 263,01 

Закарпатська обл. 18 303 0,86 5224 0,40 17,24 16,83 290,22 

Запорізька обл. 47 1287 3,67 14790,4 1,14 11,49 27,38 314,69 

Івано-Франківська обл. 16 752 2,14 5139,1 0,40 6,83 47,00 321,19 

м.Київ та Київська обл. 564 16786 47,82 1025520 79,39 61,09 29,76 1 818,30 

Кіровоградська обл. 11 196 0,56 2350,5 0,18 11,99 17,82 213,68 

Луганська обл. 22 452 1,29 2820,8 0,22 6,24 20,55 128,22 

Львівська обл. 53 2220 6,32 26445,3 2,05 11,91 41,89 498,97 

Миколаївська обл. 22 363 1,03 3966,3 0,31 10,93 16,50 180,29 

Одеська обл. 59 1230 3,50 20546,4 1,59 16,70 20,85 348,24 

Полтавська обл. 24 561 1,60 6298,8 0,49 11,23 23,38 262,45 

Рівненська обл. 21 462 1,32 3723,1 0,29 8,06 22,00 177,29 

м.Севастополь 2 191 0,54 2849 0,22 14,92 95,50 1 424,50 

Сумська обл. 22 365 1,04 5219 0,40 14,30 16,59 237,23 

Тернопільська обл. 11 459 1,31 2925,5 0,23 6,37 41,73 265,95 

Харківська обл. 96 2454 6,99 38799,3 3,00 15,81 25,56 404,16 

Херсонська обл. 14 521 1,48 5210,8 0,40 10,00 37,21 372,20 

Хмельницька обл. 15 454 1,29 4419,6 0,34 9,73 30,27 294,64 

Черкаська обл. 24 408 1,16 4849,9 0,38 11,89 17,00 202,08 

Чернівецька обл. 9 289 0,82 2453,2 0,19 8,49 32,11 272,58 

Чернігівська обл. 14 268 0,76 3478,9 0,27 12,98 19,14 248,49 

Р а з о м : 1272 35 104 100,00 1 291 811,80 100,00 36,80 27,60 1 015,58 
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Таблиця А.8 – Порівняльна характеристика обсягу послуг, 

наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 2013 – 2014 рр. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, наданих 

АПУ 

Кількість 

замовлень, од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг, тис. 

грн. 

Середня вартість 

одного замовлення, 

тис. грн. 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта, од. 

Середній дохід 

одного суб'єкта, 

тис. грн. 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

АР Крим 25 12 1402 361,0 8 317,5 2 204,2 5,9 6,1 56,1 30,1 332,70 183,68 

Вінницька обл. 19 14 367 346,0 3 950,3 3 776,2 10,8 10,9 19,3 24,7 207,91 269,73 

Волинська обл. 13 12 395 319,0 2 287,8 2 193,8 5,8 6,9 30,4 26,6 175,98 182,82 

Дніпропетровська обл. 97 88 2988 2 516,0 98 959,1 74 383,6 33,1 29,6 30,8 28,6 1 020,20 845,27 

Донецька обл. 84 66 2648 1 075,0 40 873,5 18 016,0 15,4 16,8 31,5 16,3 486,59 272,97 

Житомирська обл. 20 16 434 466,0 3 890,0 4 208,1 9,0 9,0 21,7 29,1 194,50 263,01 

Закарпатська обл. 18 18 370 303,0 4 196,6 5 224,0 11,3 17,2 20,6 16,8 233,14 290,22 

Запорізька обл. 51 47 1366 1 287,0 16 148,5 14 790,4 11,8 11,5 26,8 27,4 316,64 314,69 

Івано-Франківська обл. 19 16 795 752,0 4 509,4 5 139,1 5,7 6,8 41,8 47,0 237,34 321,19 

м.Київ та Київська обл. 605 564 19813 16 786,0 982 577,7 1 025 520,0 49,6 61,1 32,7 29,8 1 624,10 1 818,30 

Кіровоградська обл. 13 11 278 196,0 2 484,7 2 350,5 8,9 12,0 21,4 17,8 191,13 213,68 

Луганська обл. 33 22 979 452,0 5 196,4 2 820,8 5,3 6,2 29,7 20,5 157,47 128,22 

Львівська обл. 61 53 3337 2 220,0 33 867,1 26 445,3 10,1 11,9 54,7 41,9 555,20 498,97 

Миколаївська обл. 27 22 399 363,0 4 119,9 3 966,3 10,3 10,9 14,8 16,5 152,59 180,29 

Одеська обл. 66 59 1224 1 230,0 19 345,9 20 546,4 15,8 16,7 18,5 20,8 293,12 348,24 

Полтавська обл. 27 24 722 561,0 4 691,7 6 298,8 6,5 11,2 26,7 23,4 173,77 262,45 

Рівненська обл. 24 21 579 462,0 4 113,2 3 723,1 7,1 8,1 24,1 22,0 171,38 177,29 

Севастополь 12 2 547 191,0 6 260,4 2 849,0 11,4 14,9 45,6 95,5 521,70 1 424,50 

Сумська обл. 26 22 508 365,0 4 041,0 5 219,0 8,0 14,3 19,5 16,6 155,42 237,23 

Тернопільська обл. 11 11 466 459,0 2 318,1 2 925,5 5,0 6,4 42,4 41,7 210,74 265,95 

Харківська обл. 109 96 2313 2 454,0 41 447,3 38 799,3 17,9 15,8 21,3 25,6 380,25 404,16 

Херсонська обл. 17 14 717 521,0 5 280,3 5 210,8 7,4 10,0 42,2 37,2 310,61 372,20 

Хмельницька обл. 18 15 431 454,0 4 430,0 4 419,6 10,3 9,7 23,9 30,3 246,11 294,64 

Черкаська обл. 31 24 460 408,0 5 235,6 4 849,9 11,4 11,9 14,8 17,0 168,89 202,08 

Чернівецька обл. 11 9 325 289,0 2 300,2 2 453,2 7,1 8,5 29,5 32,1 209,11 272,58 

Чернігівська обл. 15 14 355 268,0 3 754,1 3 478,9 10,6 13,0 23,7 19,1 250,27 248,49 

Р а з о м : 1 452 1 272 44218 35 104 1314596,30 1 291 811,8 29,7 36,8 30,5 27,59748 905,37 1015,58 
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Таблиця А.9 – Динаміка показників стану ринку аудиторських послуг  

у 2014 р. по відношенню до 2013 р. у розрізі регіонів, % [118] 

Регіон / область 
Кількість звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень 

Фактичний обсяг 

наданих послуг 

Середня вартість 

одного замовлення 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта 

Середній дохід 

одного суб'єкта 

АР Крим 48,00 25,75 26,50 103,49 53,62 55,21 

Вінницька обл. 73,68 94,28 95,59 101,05 128,05 129,73 

Волинська обл. 92,31 80,76 95,89 118,57 87,45 103,88 

Дніпропетровська обл. 90,72 84,20 75,17 89,32 92,83 82,85 

Донецька обл. 78,57 40,60 44,08 108,83 51,71 56,10 

Житомирська обл. 80,00 107,37 108,18 100,34 134,22 135,22 

Закарпатська обл. 100,00 81,89 124,48 152,57 81,72 124,48 

Запорізька обл. 92,16 94,22 91,59 97,39 102,18 99,38 

Івано-Франківська обл. 84,21 94,59 113,96 119,89 112,44 135,33 

м.Київ та Київська обл. 93,22 84,72 104,37 123,17 91,02 111,96 

Кіровоградська обл. 84,62 70,50 94,60 134,75 83,26 111,80 

Луганська обл. 66,67 46,17 54,28 117,75 69,18 81,42 

Львівська обл. 86,89 66,53 78,09 117,94 76,58 89,87 

Миколаївська обл. 81,48 90,98 96,27 106,08 111,49 118,15 

Одеська обл. 89,39 100,49 106,21 105,72 112,69 118,81 

Полтавська обл. 88,89 77,70 134,25 172,74 87,55 151,03 

Рівненська обл.  87,50 79,79 90,52 113,50 91,29 103,45 

Севастополь 16,67 34,92 45,51 130,84 209,43 273,05 

Сумська обл. 84,62 71,85 129,15 178,73 85,08 152,64 

Тернопільська обл. 100,00 98,50 126,20 127,47 98,41 126,20 

Харківська обл. 88,07 106,10 93,61 88,33 120,01 106,29 

Херсонська обл. 82,35 72,66 98,68 135,16 88,19 119,83 

Хмельницька обл. 83,33 105,34 99,77 94,51 126,64 119,72 

Черкаська обл. 77,42 88,70 92,63 104,27 114,86 119,65 

Чернівецька обл. 81,82 88,92 106,65 119,56 108,85 130,35 

Чернігівська обл. 93,33 75,49 92,67 122,46 80,77 99,29 

Р а з о м : 87,60 79,39 98,27 123,78 90,62 112,17 
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Таблиця А.10 – Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2015 р. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, 

поданих до 

АПУ 

Кількість 

замовлень, 

од. 

Частка у 

кількості 

виконаних 

замовлень, % 

Фактичний 

обсяг нада-

них послуг, 

тис. грн. 

Частка у 

фактичному 

обсязі нада-

них послуг,% 

Середня вар-

тість одного 

замовлення, 

тис. грн. 

Кількість 

замовлень на 

одного 

суб'єкта, од. 

Середній 

дохід одного 

суб'єкта, 

тис. грн. 

АР Крим 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вінницька обл. 16 400 1,1 4 603,5 0,3 11,5 25,0 287,7 

Волинська обл. 9 257 0,7 2 816,0 0,2 11,0 28,6 312,9 

Дніпропетровська обл. 79 3 012 8,5 99 051,8 5,6 32,9 38,1 1 253,8 

Донецька обл. 41 371 1,0 9 999,2 0,6 27,0 9,1 243,9 

Житомирська обл. 15 395 1,1 4 589,2 0,3 11,6 26,3 306,0 

Закарпатська обл. 14 307 0,9 7 147,3 0,4 23,3 21,9 510,5 

Запорізька обл. 40 1 235 3,5 13 792,6 0,8 11,2 30,9 344,8 

Івано-Франківська обл. 14 790 2,2 7 864,8 0,5 10,0 56,4 561,8 

м. Київ та Київська обл. 507 17 417 48,9 1 464 763,1 83,2 84,1 34,4 2 889,1 

Кіровоградська обл. 11 134 0,4 2 221,9 0,1 16,6 12,2 202,0 

Луганська обл. 13 85 0,2 1 228,3 0,1 14,5 6,5 94,5 

Львівська обл. 47 2 592 7,3 28 362,9 1,6 10,9 55,2 603,5 

Миколаївська обл. 17 398 1,1 4 525,7 0,3 11,4 23,4 266,2 

Одеська обл. 49 1 311 3,7 24 610,8 1,4 18,8 26,8 502,3 

Полтавська обл. 18 488 1,4 6 716,5 0,4 13,8 27,1 373,1 

Рівненська обл. 18 389 1,1 3 336,5 0,2 8,6 21,6 185,4 

Сумська обл. 15 378 1,1 3 413,4 0,2 9,0 25,2 227,6 

Тернопільська обл. 9 390 1,1 3 183,8 0,2 8,2 43,3 353,8 

Харківська обл. 76 3 156 8,9 46 065,0 2,6 14,6 41,5 606,1 

Херсонська обл. 10 532 1,5 5 697,1 0,3 10,7 53,2 569,7 

Хмельницька обл. 14 514 1,4 5 754,9 0,3 11,2 36,7 411,1 

Черкаська обл. 19 397 1,1 5 961,6 0,3 15,0 20,9 313,8 

Чернівецька обл. 8 424 1,2 2 556,0 0,2 6,0 53,0 319,5 

Чернігівська обл. 11 270 0,8 2 940,7 0,2 10,9 24,6 267,3 

Р а з о м : 1071 35 642 100,0 1 761 202,6 100,0 49,4 33,3 1 644,5 
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Таблиця А.11 – Порівняльна характеристика обсягу послуг,  

наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 2014 – 2015 рр. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, наданих 

АПУ 

Кількість 

замовлень, од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг, тис. грн. 

Середня вартість 

одного замовлення, 

тис.грн. 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта, 

од. 

Середній дохід 

одного 

суб'єкта, 

тис.грн. 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

АР Крим 12 1 361 0 2 204,2 0,0 6,1 0,0 30,1 0,0 183,7 0,0 

Вінницька обл. 14 16 346 400 3 776,2 4 603,5 10,9 11,5 24,7 25,0 269,7 287,7 

Волинська обл. 12 9 319 257 2 193,8 2 816,0 6,9 11,0 26,6 28,6 182,8 312,9 

Дніпропетровська обл. 88 79 2 516 3 012 74 383,6 99 051,8 29,6 32,9 28,6 38,1 845,3 1 253,8 

Донецька обл. 66 41 1 075 371 18 016,0 9 999,2 16,8 27,0 16,3 9,0 273,0 243,9 

Житомирська обл. 16 15 466 395 4 208,1 4 589.2 9,0 11,6 29,1 26,3 263,0 306,0 

Закарпатська обл. 18 14 303 307 5 224,0 7 147,3 17,2 23,3 16,8 21,9 290,2 510,5 

Запорізька обл. 47 40 1 287 1 235 14 790,4 13 792,6 11,5 11,2 27,4 30,9 314,7 344,8 

Івано-Франківська обл. 16 14 752 790 5 139,1 7 864,8 6,8 10,0 47,0 56,4 321,2 561,8 

м.Київ та Київська обл. 564 507 16 786 17 417 1 025 520,0 1 464 763,1 61,1 84,1 29,8 34,4 1 818,3 2 889,1 

Кіровоградська обл. 11 11 196 134 2 350,5 2 221,9 12,0 16,6 17,8 12,2 213,7 202,0 

Луганська обл. 22 13 452 85 2 820,8 1 228,3 6,2 14,5 20,5 6,5 128,2 94,5 

Львівська обл. 53 47 2 220 2 592 26 445,3 28 362,9 11,9 11,0 41,9 55,2 499,0 603,5 

Миколаївська обл. 22 17 363 398 3 966,3 4 525,7 10,9 11,4 16,5 23,4 180,3 266,2 

Одеська обл. 59 49 1 230 1 311 20 546,4 24 610,8 16,7 18,8 20,8 26,8 348,2 502,3 

Полтавська обл. 24 18 561 488 6 298,8 6 716,5 11,2 13,8 23,4 27,1 262,5 373,1 

Рівненська обл. 21 18 462 389 3 723,1 3 336,5 8,1 8,6 22,0 21,6 177,3 185,4 

Сумська обл. 22 15 365 378 5 219,0 3 413,4 14,3 9,0 16,6 25,2 237,2 227,6 

Тернопільська обл. 11 9 459 390 2 925,5 3 183,8 6,4 8,2 41,7 43,3 266,0 353,8 

Харківська обл. 96 76 2 454 3 156 38 799,3 46 065,0 15,8 14,6 25,6 41,5 404,2 606,1 

Херсонська обл. 14 10 521 532 5 210,8 5 697,1 10,0 10,7 37,2 53,2 372,2 569,7 

Хмельницька обл. 15 14 454 514 4 419,6 5 754,9 9,7 11,2 30,3 36,7 294,6 411,1 

Черкаська обл. 24 19 408 397 4 849,9 5 961,6 11,9 15,0 17,0 20,9 202,1 313,8 

Чернівецька обл. 9 8 289 424 2 453,2 2 556,0 8,5 6,0 32,1 53,0 272,6 319,5 

Чернігівська обл. 14 11 268 270 3 478,9 2 940,7 13,0 10,9 19,1 24,6 248,5 267,3 

Р а з о м : 1 272 1 071 35 104 35 642 1 291 811,8 1 761 202,6 36,8 49,4 27,6 33,3 1015,6 1 644,5 
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Таблиця А.12 – Динаміка показників стану ринку аудиторських послуг у 2015 р. по відношенню до 2014 р.  

у розрізі регіонів, % [118] 

Регіон / область 
Кількість звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень 

Фактичний обсяг 

наданих послуг 

Середня вартість 

одного замовлення 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта 

Середній дохід 

одного суб'єкта 

АР Крим -91,7 - - - - - 

Вінницька обл. +14,3 +15,6 +21,9 +5,6 +1,2 +6,7 

Волинська обл. -25,0 -19,4 +28,4 +58,8 +7,4 +71,2 

Дніпропетровська обл. -10,2 +19,7 +33,2 +11,1 +33,3 +48,3 

Донецька обл. -37,9 -65,5 -44,5 +60,4 -44,5 -10,7 

Житомирська обл. -6,2 -15,2 +9,1 +29,1 -9,5 +16,3 

Закарпатська обл. -22,2 +1,3 +36,8 +35,4 +30,5 +75,9 

Запорізька обл. -14,9 -4,0 -6,7 -2,9 +12,7 +9,6 

Івано-Франківська обл. -12,5 +5,1 +53,0 +46,5 +20,1 +74,9 

м.Київ та Київська обл. -10,1 +3,8 +42,8 +28,8 +15,3 +58,9 

Кіровоградська обл. 0,0 -31,6 -5,5 +37,2 -31,6 -5,5 

Луганська обл. -40,9 -81,2 -56,5 +133,1 -68,1 -26,3 

Львівська обл. -11,3 +16,8 +7,3 -8,1 +31,6 +20,9 

Миколаївська обл. -22,7 +9,6 +14,1 +4,3 +41,9 +47,7 

Одеська обл. -16,9 +6,6 +19,8 +12,4 +28,7 +44,2 

Полтавська обл. -25,0 -13,0 +6,6 +22,9 +15,9 +42,2 

Рівненська обл.  -14,3 -15,8 -10,4 +5,9 -1,8 +4,6 

Сумська обл. -31,8 +3,6 -34,6 -26,8 +51,8 -4,1 

Тернопільська обл. -18,2 -15,0 +8,8 +27,5 +3,9 +33,0 

Харківська обл. -20,8 +28,6 +18,7 -7,6 +62,2 +50,0 

Херсонська обл. -28,6 +2,1 +9,3 +7,1 +43,0 +53,1 

Хмельницька обл. -6,7 +13,2 +30,2 +15,5 +21,2 +39,5 

Черкаська обл. -20,8 -2,7 +22,9 +26,2 +22,9 +55,3 

Чернівецька обл. -11,1 +46,7 +4,2 -29,1 +65,1 +17,2 

Чернігівська обл. -21,4 +0,8 -15,5 -16,2 +28,5 +7,6 

Р а з о м : -15,8 +1,5 +36,3 +34,3 +20,6 +61,9 
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Таблиця А.13 – Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2016 р. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, 

поданих до 

АПУ 

Кількість 

замовлень, 

од. 

Частка у 

кількості 

виконаних 

замовлень, % 

Фактичний 

обсяг нада-

них послуг, 

тис. грн  

Частка у 

фактичному 

обсязі нада-

них послуг,% 

Середня вар-

тість одного 

замовлення, 

тис. грн  

Кількість 

замовлень на 

одного 

суб'єкта, од. 

Середній 

дохід одного 

суб'єкта, 

тис. грн  

Вінницька обл. 16 328 0,9 4 954,5 0,3 15,1 20,5 309,7 

Волинська обл. 10 329 0,9 5 056,0 0,3 15,4 32,9 505,6 

Дніпропетровська обл. 74 2 679 7,5 99 331,9 5,0 37,1 36,2 1 342,3 

Донецька обл. 27 376 1,1 11 792,9 0,6 31,4 13,9 436,8 

Житомирська обл. 16 417 1,2 6 112,1 0,3 14,7 26,1 382,0 

Закарпатська обл. 11 272 0,8 9 072,8 0,5 33,4 24,7 824,8 

Запорізька обл. 38 1 298 3,7 16 909,8 0,9 13,0 34,2 445,0 

Івано-Франківська обл. 12 965 2,7 10 320,2 0,5 10,7 80,4 860,0 

м. Київ та Київська обл. 491 18 009 50,7 1 634 543,8 82,8 90,8 36,7 3 329,0 

Кіровоградська обл. 10 116 0,3 3 167,9 0,2 27,3 11,6 316,8 

Луганська обл. 7 71 0,2 889,0 0,0 12,5 10,1 127,0 

Львівська обл. 47 3 309 9,3 40 785,3 2,1 12,3 70,4 867,8 

Миколаївська обл. 16 342 1,0 3 269,5 0,2 9,6 21,4 204,3 

Одеська обл. 49 1 048 2,9 30 531,9 1,5 29,1 21,4 623,1 

Полтавська обл. 16 345 1,0 6 836,5 0,3 19,8 21,6 427,3 

Рівненська обл. 14 388 1,1 4 477,6 0,2 11,5 27,7 319,8 

Сумська обл. 13 287 0,8 3 893,8 0,2 13,6 22,1 299,5 

Тернопільська обл. 6 300 0,8 3 048,6 0,2 10,2 50,0 508,1 

Харківська обл. 74 2 869 8,1 51 217,4 2,6 17,9 38,8 692,1 

Херсонська обл. 8 475 1,3 6 081,3 0,3 12,8 59,4 760,2 

Хмельницька обл. 13 512 1,4 8 882,4 0,5 17,3 39,4 683,3 

Черкаська обл. 16 349 1,0 6 337,5 0,3 18,2 21,8 396,1 

Чернівецька обл. 8 250 0,7 2 918,9 0,1 11,7 31,3 364,9 

Чернігівська обл. 10 218 0,6 2 670,7 0,1 12,3 21,8 267,1 

Р а з о м : 1002 35 552 100 1 973 102 100 55,5 35,5 1 969,2 
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Таблиця А.14 – Порівняльна характеристика обсягу послуг,  

наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 2015 – 2016 рр. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, наданих 

АПУ 

Кількість 

замовлень, од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг,  

тис. грн  

Середня вартість 

одного замовлення,  

тис. грн  

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта, 

од. 

Середній дохід 

 одного суб'єкта, 

тис. грн  

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Вінницька обл. 16 16 400 328 4 603,5 4 954,5 11,5 15,1 25,0 20,5 287,7 309,7 

Волинська обл. 9 10 257 329 2 816,0 5 056,0 11,0 15,4 28,6 32,9 312,9 505,6 

Дніпропетровська обл. 79 74 3 012 2 679 99 051,8 99 331,9 32,9 37,1 38,1 36,2 1 253,8 1 342,3 

Донецька обл. 41 27 371 376 9 999,2 11 792,9 27,0 31,4 9,0 13,9 243,9 436,8 

Житомирська обл. 15 16 395 417 4 589.2 6 112,1 11,6 14,7 26,3 26,1 306,0 382,0 

Закарпатська обл. 14 11 307 272 7 147,3 9 072,8 23,3 33,4 21,9 24,7 510,5 824,8 

Запорізька обл. 40 38 1 235 1 298 13 792,6 16 909,8 11,2 13,0 30,9 34,2 344,8 445,0 

Івано-Франківська обл. 14 12 790 965 7 864,8 10 320,2 10,0 10,7 56,4 80,4 561,8 860,0 

м.Київ та Київська обл. 507 491 17 417 18 009 1 464 763,1 1 634 543,8 84,1 90,8 34,4 36,7 2 889,1 3 329,0 

Кіровоградська обл. 11 10 134 116 2 221,9 3 167,9 16,6 27,3 12,2 11,6 202,0 316,8 

Луганська обл. 13 7 85 71 1 228,3 889,0 14,5 12,5 6,5 10,1 94,5 127,0 

Львівська обл. 47 47 2 592 3 309 28 362,9 40 785,3 11,0 12,3 55,2 70,4 603,5 867,8 

Миколаївська обл. 17 16 398 342 4 525,7 3 269,5 11,4 9,6 23,4 21,4 266,2 204,3 

Одеська обл. 49 49 1 311 1 048 24 610,8 30 531,9 18,8 29,1 26,8 21,4 502,3 623,1 

Полтавська обл. 18 16 488 345 6 716,5 6 836,5 13,8 19,8 27,1 21,6 373,1 427,3 

Рівненська обл. 18 14 389 388 3 336,5 4 477,6 8,6 11,5 21,6 27,7 185,4 319,8 

Сумська обл. 15 13 378 287 3 413,4 3 893,8 9,0 13,6 25,2 22,1 227,6 299,5 

Тернопільська обл. 9 6 390 300 3 183,8 3 048,6 8,2 10,2 43,3 50,0 353,8 508,1 

Харківська обл. 76 74 3 156 2 869 46 065,0 51 217,4 14,6 17,9 41,5 38,8 606,1 692,1 

Херсонська обл. 10 8 532 475 5 697,1 6 081,3 10,7 12,8 53,2 59,4 569,7 760,2 

Хмельницька обл. 14 13 514 512 5 754,9 8 882,4 11,2 17,3 36,7 39,4 411,1 683,3 

Черкаська обл. 19 16 397 349 5 961,6 6 337,5 15,0 18,2 20,9 21,8 313,8 396,1 

Чернівецька обл. 8 8 424 250 2 556,0 2 918,9 6,0 11,7 53,0 31,3 319,5 364,9 

Чернігівська обл. 11 10 270 218 2 940,7 2 670,7 10,9 12,3 24,6 21,8 267,3 267,1 

Р а з о м : 1 071 1002 35 642 35 552 1 761 202,6 1 973 102 49,4 55,5 33,3 35,5 1 644,5 1 969,2 
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Таблиця А.14 – Динаміка показників стану ринку аудиторських послуг  

у 2016 р. по відношенню до 2015 р. у розрізі регіонів, % [118] 

Регіон / область 
Кількість звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень 

Фактичний обсяг 

наданих послуг 

Середня вартість 

одного замовлення 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта 

Середній дохід 

одного суб'єкта 

Вінницька обл. 0,0 -18,0 +7,6 +31,3 -18,0 +7,6 

Волинська обл. +11,1 +28,0 +79,5 +40,0 +15,0 +61,6 

Дніпропетровська обл. -6,3 -11,1 +0,3 +12,8 -5,0 +7,1 

Донецька обл. -34,1 +1,3 +17,9 +16,3 +54,4 +79,1 

Житомирська обл. +6,7 +5,6 +33,2 +26,7 -0,8 +24,8 

Закарпатська обл. -21,4 -11,4 +26,9 +43,3 +12,8 +61,6 

Запорізька обл. -5,0 +5,1 +22,6 +16,1 +10,7 +29,1 

Івано-Франківська обл. -14,3 +22,2 +31,2 +7,0 +42,6 +53,1 

м.Київ та Київська обл. -3,2 +3,4 +11,6 +8,0 +6,7 +15,2 

Кіровоградська обл. -9,1 -13,4 +42,6 +64,5 -4,9 +56,8 

Луганська обл. -46,2 -16,5 -27,6 -13,8 +55,4 +34,4 

Львівська обл. 0,0 +27,7 +43,8 +11,8 +27,5 +43,8 

Миколаївська обл. -5,9 -14,1 -27,8 -15,8 -8,5 -23,3 

Одеська обл. 0,0 -20,1 +24,1 +54,8 -20,1 +24,0 

Полтавська обл. -11,1 -29,3 +1,8 +43,5 -20,3 +14,5 

Рівненська обл.  -22,2 -0,3 +34,2 +33,7 +28,2 +72,5 

Сумська обл. -13,3 -24,1 +14,1 +51,1 -12,3 +31,6 

Тернопільська обл. -33,3 -23,1 -4,2 +24,4 +15,5 +43,6 

Харківська обл. -2,6 -9,1 +11,2 +22,6 -6,5 +14,2 

Херсонська обл. -20,0 -10,7 +6,7 +19,6 +11,7 +33,4 

Хмельницька обл. -7,1 -0,4 +54,3 +54,5 +7,4 +66,2 

Черкаська обл. -15,8 -12,1 +6,3 +21,3 +4,3 +26,2 

Чернівецька обл. 0,0 -41,0 +14,2 +95,0 -40,9 +14,2 

Чернігівська обл. -9,1 -19,3 -9,2 +12,8 -11,4 -0,1 

Р а з о м : -6,4 -0,3 +12,0 +12,3 +6,6 +19,7 
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Таблиця А.15 – Обсяг послуг, наданих суб`єктами аудиторської діяльності у 2017 р. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, 

поданих до 

АПУ 

Кількість 

замовлень, 

од. 

Частка у 

кількості 

виконаних 

замовлень, % 

Фактичний 

обсяг нада-

них послуг, 

тис. грн  

Частка у 

фактичному 

обсязі нада-

них послуг,% 

Середня вар-

тість одного 

замовлення, 

тис. грн  

Кількість 

замовлень на 

одного 

суб'єкта, од. 

Середній 

дохід одного 

суб'єкта, тис. 

грн  

Вінницька обл. 14 286 0,8 6 495,7 0,3 22,7 20,4 464,0 

Волинська обл. 9 254 0,7 3 911,9 0,2 15,4 28,2 434,7 

Дніпропетровська обл. 66 2 895 8,4 96 980,0 4,6 33,5 43,9 1 469,4 

Донецька обл. 22 202 0,6 13 158,2 0,6 65,1 9,2 598,1 

Житомирська обл. 15 391 1,1 6 132,1 0,3 15,7 26,1 408,8 

Закарпатська обл. 10 235 0,7 8 798,0 0,4 37,4 23,5 879,8 

Запорізька обл. 37 1 601 4,7 25 602,1 1,2 16,0 43,3 691,9 

Івано-Франківська обл. 11 1 035 3,0 9 060,8 0,4 8,8 94,1 823,7 

м. Київ та Київська обл. 468 16 531 48,0 1 749 408,3 82,3 105,8 35,3 3 738,1 

Кіровоградська обл. 8 103 0,3 3 014,3 0,1 29,3 12,9 376,8 

Луганська обл. 6 60 0,2 733,3 0,0 12,2 10,0 122,2 

Львівська обл. 47 3 248 9,4 52 522,5 2,5 16,2 69,1 1 117,5 

Миколаївська обл. 15 260 0,8 6 076,0 0,3 23,4 17,3 405,1 

Одеська обл. 48 1 160 3,4 35 426,2 1,7 30,5 24,2 738,0 

Полтавська обл. 17 397 1,2 10 246,8 0,5 25,8 23,4 602,8 

Рівненська обл. 13 445 1,3 4 823,7 0,2 10,8 34,2 371,1 

Сумська обл. 12 445 1,3 4 312,4 0,2 9,7 37,1 359,4 

Тернопільська обл. 5 294 0,9 4 084,7 0,2 13,9 58,8 816,9 

Харківська обл. 70 2 839 8,2 59 359,5 2,8 20,9 40,6 848,0 

Херсонська обл. 7 469 1,4 6 480,0 0,3 13,8 67,0 925,7 

Хмельницька обл. 12 559 1,6 8 801,1 0,4 15,7 46,6 733,4 

Черкаська обл. 15 304 0,9 6 534,2 0,3 21,5 20,3 435,6 

Чернівецька обл. 8 235 0,7 2 822,6 0,1 12,0 29,4 352,8 

Чернігівська обл. 9 180 0,5 2 084,3 0,1 11,6 20,0 231,6 

Р а з о м : 944 34 428 100 2 126 868,7 100 61,8 36,5 2 253,0 
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Таблиця А.16 – Порівняльна характеристика обсягу послуг,  

наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 2016 – 2017 рр. у розрізі регіонів [118] 

Регіон / область 

Кількість 

звітів, наданих 

АПУ 

Кількість 

замовлень, од. 

Фактичний обсяг 

наданих послуг,  

тис. грн  

Середня вартість 

одного замовлення,  

тис. грн  

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта, 

од. 

Середній дохід 

 одного суб'єкта, 

тис. грн  

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Вінницька обл. 16 14 328 286 4 954,5 6 495,7 15,1 22,7 20,5 20,4 309,7 464,0 

Волинська обл. 10 9 329 254 5 056,0 3 911,9 15,4 15,4 32,9 28,2 505,6 434,7 

Дніпропетровська обл. 74 66 2 679 2 895 99 331,9 96 980,0 37,1 33,5 36,2 43,9 1 342,3 1 469,4 

Донецька обл. 27 22 376 202 11 792,9 13 158,2 31,4 65,1 13,9 9,2 436,8 598,1 

Житомирська обл. 16 15 417 391 6 112,1 6 132,1 14,7 15,7 26,1 26,1 382,0 408,8 

Закарпатська обл. 11 10 272 235 9 072,8 8 798,0 33,4 37,4 24,7 23,5 824,8 879,8 

Запорізька обл. 38 37 1 298 1 601 16 909,8 25 602,1 13,0 16,0 34,2 43,3 445,0 691,9 

Івано-Франківська обл. 12 11 965 1 035 10 320,2 9 060,8 10,7 8,8 80,4 94,1 860,0 823,7 

м. Київ та Київська обл. 491 468 18 009 16 531 1 634 543,8 1 749 408,3 90,8 105,8 36,7 35,3 3 329,0 3 738,1 

Кіровоградська обл. 10 8 116 103 3 167,9 3 014,3 27,3 29,3 11,6 12,9 316,8 376,8 

Луганська обл. 7 6 71 60 889,0 733,3 12,5 12,2 10,1 10,0 127,0 122,2 

Львівська обл. 47 47 3 309 3 248 40 785,3 52 522,5 12,3 16,2 70,4 69,1 867,8 1 117,5 

Миколаївська обл. 16 15 342 260 3 269,5 6 076,0 9,6 23,4 21,4 17,3 204,3 405,1 

Одеська обл. 49 48 1 048 1 160 30 531,9 35 426,2 29,1 30,5 21,4 24,2 623,1 738,0 

Полтавська обл. 16 17 345 397 6 836,5 10 246,8 19,8 25,8 21,6 23,4 427,3 602,8 

Рівненська обл. 14 13 388 445 4 477,6 4 823,7 11,5 10,8 27,7 34,2 319,8 371,1 

Сумська обл. 13 12 287 445 3 893,8 4 312,4 13,6 9,7 22,1 37,1 299,5 359,4 

Тернопільська обл. 6 5 300 294 3 048,6 4 084,7 10,2 13,9 50,0 58,8 508,1 816,9 

Харківська обл. 74 70 2 869 2 839 51 217,4 59 359,5 17,9 20,9 38,8 40,6 692,1 848,0 

Херсонська обл. 8 7 475 469 6 081,3 6 480,0 12,8 13,8 59,4 67,0 760,2 925,7 

Хмельницька обл. 13 12 512 559 8 882,4 8 801,1 17,3 15,7 39,4 46,6 683,3 733,4 

Черкаська обл. 16 15 349 304 6 337,5 6 534,2 18,2 21,5 21,8 20,3 396,1 435,6 

Чернівецька обл. 8 8 250 235 2 918,9 2 822,6 11,7 12,0 31,3 29,4 364,9 352,8 

Чернігівська обл. 10 9 218 180 2 670,7 2 084,3 12,3 11,6 21,8 20,0 267,1 231,6 

Р а з о м : 1002 944 35 552 34 428 1 973 102 2 126 868,7 55,5 61,8 35,5 36,5 1 969,2 2 253,0 
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Таблиця А.17 – Динаміка показників стану ринку аудиторських послуг  

у 2017 р. по відношенню до 2016 р. у розрізі регіонів, % [118] 

Регіон / область 
Кількість звітів, 

наданих АПУ 

Кількість 

замовлень 

Фактичний обсяг 

наданих послуг 

Середня вартість 

одного замовлення 

Кількість 

замовлень на 

одного суб'єкта 

Середній дохід 

одного суб'єкта 

Вінницька обл. -12,5 -12,8 +31,1 +50,3 -0,5 +49,8 

Волинська обл. -10,0 -22,8 -22,6 0,0 -14,3 -14,0 

Дніпропетровська обл. -10,8 +8,1 -2,4 -9,7 +21,3 +9,5 

Донецька обл. -18,5 -46,3 +11,6 +107,3 -33,8 +36,9 

Житомирська обл. -6,3 -6,2 +0,3 +6,8 0,0 +7,0 

Закарпатська обл. -9,1 -13,6 -3,0 +12,0 -4,9 +6,7 

Запорізька обл. -2,6 +23,3 +51,4 +23,1 +26,6 +55,5 

Івано-Франківська обл. -8,3 +7,3 -12,2 -17,8 +17,0 -4,2 

м. Київ та Київська обл. -4,7 -8,2 +7,0 +16,5 -3,8 +12,3 

Кіровоградська обл. -20,0 -11,2 -4,8 +7,3 +11,2 +18,9 

Луганська обл. -14,3 -15,5 -17,5 -2,4 -1,0 -3,8 

Львівська обл. 0,0 -1,8 +28,8 +31,7 -1,8 +28,8 

Миколаївська обл. -6,3 -24,0 +85,8 +143,8 -19,2 +98,3 

Одеська обл. -2,0 +10,7 +16,0 +4,8 +13,1 +18,4 

Полтавська обл. +6,3 +15,1 +49,9 +30,3 +8,3 +41,1 

Рівненська обл.  -7,1 +14,7 +7,7 -6,1 +23,5 +16,0 

Сумська обл. -7,7 +55,1 +10,8 -28,7 +67,9 +20,0 

Тернопільська обл. -16,7 -2,0 +34,0 +36,3 +17,6 +60,8 

Харківська обл. -5,4 -1,0 +15,9 +16,8 +4,6 +22,5 

Херсонська обл. -12,5 -1,3 +6,6 +7,8 +12,8 +21,8 

Хмельницька обл. -7,7 +9,2 -0,9 -9,2 +18,3 +7,3 

Черкаська обл. -6,3 -12,9 +3,1 +18,1 -6,9 +10,0 

Чернівецька обл. 0,0 -6,0 -3,3 +2,6 -6,1 -3,3 

Чернігівська обл. -10,0 -17,4 -22,0 -5,7 -8,3 -13,3 

Р а з о м : -5,8 -3,2 +7,8 +11,4 +2,8 +14,4 
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Таблиця А.18 – Порівняльна характеристика аудиторського ринку за загальним обсягом наданих послуг у 2014 - 2018 рр. 

Обсяг наданих послуг 

(тис. грн) за 

нижченаведеними 

діапазонами 

Загальний обсяг наданих послуг, тис. грн Частка на ринку за обсягом, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг не вказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Від 0,1 до 10,0 243,7 157,4 159,2 80,2 82,4 0 0 0 0 0 

Від 10,1 до 100,0 13 943,20 10 392,0 8 120,10 7 110,80 5 562,50 1,08 0,6 0,41 0,33 0,23 

Від 100,1 до 200,0 26 249,50 20 091,8 18 295,60 16 900,90 13 702,7 2,03 1,14 0,93 0,79 0,56 

Від 200,1 до 300,0 29 920,90 26 116,2 24 592,40 19 838,20 17 387,8 2,32 1,48 1,25 0,93 0,71 

Від 300,1 до 400,0 32 804,30 32 194,8 27 340,80 19 622,90 20 050,2 2,54 1,83 1,39 0,92 0,82 

Від 400,1 до 500,0 30 347,80 19 561,2 31 085,9 29 556,0 16 597,3 2,35 1,11 1,58 1,39 0,68 

Від 500,1 до 1000,0 109 000,4 104 014,3 108 308,90 123 090,30 140 175,3 8,44 5,91 5,49 5,79 5,75 

Від 1000,1 до 10000,0 303 046,3 408 013,1 444 760,20 510 351,50 585 971,7 23,46 23,17 22,54 24 24 

Більш як 10 000,0 746 255,7 1 140 390,0 1 310 439,2 1 400 317,90 1 638 570,2 57,77 64,75 66,42 65,84 67,2 
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1. Терміни (дефініції), що застосовуються у стандарті  

 

Аудиторська фірма – суб’єкт аудиторської діяльності.  

Аудиторське завдання – наступні види аудиторських завдань, які у відповідності до 

розділу 1 «Основні показники діяльності» форми № 1 – аудит поділяються на:  

– завдання з надання впевненості;  

– супутні послуги;  

– інші професійні послуги;  

– організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

Аудиторські докази – інформація, яку використовує аудитор під час формування 

висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. 

Відповідальний за огляд контролю якості – Персонал, на якого покладається 

відповідальність здійснювати об’єктивну оцінку суджень, сформованих робочою групою та 

висновків, що були прийняті під час формування звіту. 

Експерт аудитора (експерт) – особа або організація, яка володіє спеціальними 

знаннями в іншій галузі, ніж бухгалтерський облік або аудит, та працю якої використовує 

аудитор для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів. Експерт аудитора може 

бути або внутрішнім експертом аудитора (який є партнером або штатним працівником, у тому 

числі тимчасовим працівником фірми аудитора або мережевої фірми), або зовнішнім експертом 

аудитора. 

Експерт управлінського персоналу – особа або організація, яка володіє спеціальними 

знаннями в іншій галузі, ніж бухгалтерський облік або аудит, та праця якої у цій галузі 

використовується суб’єктом господарювання, щоб допомогти йому в складанні фінансової 

звітності. 

Завдання – див. Аудиторське завдання. 

Завдання з надання впевненості – вид Аудиторського завдання, в якому метою 

практикуючого фахівця є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати 

висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж 

відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки (тобто результату оцінки або 

визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями). За завданням з надання 

обґрунтованої (достатньої) впевненості аудитор зменшує аудиторський ризик до прийнятно 

низького рівня. За завданням з надання обмеженої впевненості аудиторський ризик 

зменшується до рівня, який є прийнятним за обставин завдання, але цей ризик є більшим, ніж у 

завданні з надання обґрунтованої впевненості. Характер, час та обсяг процедур, які 

виконуються в завданні з надання обмеженої впевненості, є обмеженими порівняно із 

завданням з надання обґрунтованої впевненості, але вони плануються для отримання того рівня 

впевненості, який є значущим за професійним судженням практикуючого фахівця. До завдань з 

надання впевненості належать: аудит фінансової звітності обов'язковий; аудит фінансової 

звітності ініціативний; огляд історичної фінансової інформації; завдання з надання іншої 

обґрунтованої впевненості; завдання з надання іншої обмеженої впевненості; аудит 

спеціального призначення. 

Замовник – особа, що ініціювала виконання аудиторського завдання будь-якого виду 

відносно суб’єкта господарювання. 

Звернення – це викладені заявником пропозиції, зауваження, заяви, клопотання і скарги. 

Звернення можуть бути отримані в письмовій формі (Звернення письмові), усній формі 

(Звернення усні) чи електронній формі (Звернення електронні). 

Звернення електронні (електронні звернення) – це надіслані на електронну пошту 

аудиторської організації пропозиції, заяви, скарги з електронних адрес клієнтів або інших 

електронних адрес, відомих керівництву (заяви з електронних адрес або від осіб, що не 
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ідентифіковані керівництвом аудиторської фірми, не вважаються зверненнями і розгляду не 

підлягають). 

Звернення письмові (письмові звернення) – це викладені в письмовій формі 

пропозиції, заяви, скарги, надіслані поштою чи передані заявником особисто або через 

уповноважену ним особу (якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного 

законодавства). Письмове звернення має містити: 

‒ прізвище, ім'я та по батькові або назву заявника; 

‒ місце проживання або місцезнаходження заявника; 

‒ сутність порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи 

вимоги); 

‒ підпис заявника (заявників) із зазначенням дати.  

Звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко. Анонімні 

письмові звернення та звернення, що оформлені без дотримання вищенаведених вимог, 

повертаються заявникові без розгляду в термін не пізніше ніж через 10 днів від дня їх 

надходження. 

Звернення усні (усні звернення) – це викладені в усній формі пропозиції, заяви, скарги, 

що були адресовані керівнику аудиторської організації або в разі його відсутності, передані 

через секретаря, що записані під час особистого прийому. Усні звернення приймаються до 

розгляду тільки від керівного складу або від осіб, спеціально уповноважених керівництвом 

юридичних осіб, безпосередньо від фізичних осіб, засвідчених паспортом чи іншим документом 

відповідно до законодавства. 

Команда із завдання – усі Партнери та Працівники, які виконують аудиторське 

завдання та будь-які особи, залучені Фірмою, які виконують процедури із завдання. До її 

складу не входять зовнішні експерти, залучені Фірмою. Термін «команда із завдання» також не 

враховує осіб із функціями внутрішнього аудиту клієнта, які надають безпосередню допомогу в 

проведенні аудиту, у разі якщо зовнішній аудитор відповідає вимогам МСА 610. 

Консультант за завданням (Консультант) – Працівник, на якого покладається 

відповідальність за аналіз складних та суперечливих питань, які є основою для прийняття 

робочою групою відповідних рішень та їх впровадження під час виконання Аудиторських 

завдань. 

Контролер – див. Відповідальний за огляд контролю якості. 

Клієнт – див. Замовник аудиторських послуг або Суб’єкт господарювання. 

Інші професійні послуги – до завдань з надання інших професійних послуг відносяться 

наступні види завдань: ведення бухгалтерського (податкового) обліку; відновлення 

бухгалтерського (податкового) обліку; консультаційні послуги (як пов’язані, так і не пов’язані з 

питаннями оподаткування); представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, 

оподаткування в державних органах, організаціях або в суді; інші види професійних послуг. 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту – до завдань з організаційного та 

методичного забезпечення аудиту відносяться завдання з проведення професійних тренінгів, 

розробки методичних матеріалів та завдання із здійснення заходів з контролю якості 

аудиторських послуг. 

Робоча група – див. Команда із завдання. 

Партнер – особа, що має повноваження приймати від імені аудиторської фірми 

зобов’язання щодо виконання аудиторського завдання та (або) особа, що несе безпосередню 

відповідальність за виконання цього завдання. 

Персонал – див. Партнери та Працівники. 

Працівники – фахівці, крім Партнерів, включаючи будь-яких експертів, яких наймає 

Аудиторська фірма за трудовими договорами або за договорами цивільно-правового 

характеру. 

Спеціальні знання – навички, знання та досвід у певній галузі. 
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Суб’єкт аудиторської діяльності – див. Аудиторська фірма. 

Суб’єкти господарювання (підприємства-клієнти) – учасники господарських відносин, 

які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність 

господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за 

своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 

Супутні послуги – види аудиторських завдань, що включають узгоджені процедури та 

завдання з компіляції фінансової інформації. До завдань з виконання узгоджених процедур 

відносяться аудиторські завдання, у яких аудитору доручається виконати процедури 

аудиторського характеру, які були узгоджені Фірмою, Суб’єктом господарювання та будь-

якими третіми сторонами (наприклад, Замовником), та надати звіт про отримані результати. 

Звіт надається лише тим сторонам, які домовилися про виконання узгоджених процедур, 

оскільки інші сторони, не обізнані з обґрунтуванням таких процедур, можуть неправильно 

тлумачити результати. Отже, звіт за таким завданням є конфіденційним документом. До 

завдань з підготовки фінансової інформації (завдань з компіляції інформації) відносяться 

завдання, у яких практикуючий фахівець застосовує професійні знання з бухгалтерського 

обліку та фінансового звітування для допомоги управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання в підготовці й поданні фінансової інформації відповідно до застосованої 

концептуальної основи фінансового звітування і надає звіт відповідно до вимог МССП. 

 

2. Відповідальність керівництва за якість 

 

Фірма встановлює чинні політики і процедури, розроблені для підвищення внутрішньої 

культури співробітників аудиторської фірми у цілому, та визначає, що якість є основним 

питанням у процесі виконання аудиторських завдань. Політика аудиторської фірми передбачає, 

що кінцева відповідальність за систему контролю якості в цілому покладається на керівника 

аудиторської організації. 

Політика аудиторської фірми наголошує на важливості встановлення зворотного зв’язку, 

за яким працівник може висловлювати свої погляди та думки стосовно системи контролю 

якості.  

3. Етичні вимоги 

Кодексом етики професійних бухгалтерів встановлено фундаментальні принципи 

професійної етики, які включають: 

– принцип чесності, зобов’язує співробітників бути відвертим з клієнтом у всіх 

професійних і ділових відносинах; 

– принцип об’єктивності, який зобов’язує співробітників не допускати конфлікту 

інтересів і небажаного впливу з боку інших осіб на його професійні і ділові рішення або 

судження; 

– принцип професійної компетентності і належної ретельності, який зобов’язує 

співробітників постійно підтримувати свої професійні знання та навички, необхідні для 

виконання роботи у відповідності до професійних стандартів контролю якості; 

–принцип конфіденційності, який зобов’язує співробітників не розголошувати без 

спеціального дозволу третім особам будь-яку інформацію, отриману від клієнтів, а також не 

використовувати згадану інформацію у своїх інтересах; 

–принцип професійної поведінки, який зобов’язує співробітників дотримуватися 

професійних та корпоративних стандартів і утримуватися від одночасного ведення будь-якої 

іншої діяльності, несумісної з професійною діяльністю, а також від будь-яких дій, які можуть 

дискредитувати професію аудитора в очах суспільства або завдати шкоди професійній репутації 

незалежної аудиторської організації. 

Під час прийому співробітників на роботу (під час підписання угод цивільно-правового 

характеру) персонал ставить свій особистий підпис щодо ознайомлення з Декларацією з 
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етичних принципів співробітника аудиторської фірми. У відповідності до пункту 24 МСКЯ 1 

один раз на календарний рік від всього персоналу аудиторської організації отримуються 

письмові підтвердження щодо дотримання етичних вимог. 

4. Прийняття завдань та продовження стосунків з клієнтом 

4.1. Загальні принципи 

Пунктом 26 МСКЯ 1 передбачено, що аудиторська фірма повинна приймати нове 

завдання (продовжувати відносини з існуючим клієнтом) якщо вона: 

‒ може виконати завдання і має необхідні для цього можливості, включно з часом та 

ресурсами. При цьому розглядаються особливі вимоги до завдання та дані щодо конкретного 

партнера і персоналу всіх відповідних рівнів, з урахуванням таких аспектів, як: розуміння 

членами робочої групи відповідної галузі чи предмета аудиту, їх досвід у застосуванні 

відповідних нормативних вимог чи вимог до звітування, здатність ефективного набуття 

необхідних навичок і знань, наявність достатньої кількості працівників із необхідним досвідом 

та здібностями, можливість у разі необхідності залучити експертів, наявність осіб, які 

відповідають критеріям і вимогам до виконання перевірки з контролю якості виконання 

завдання та можливість аудиторської організації завершити завдання та надати звіт у 

встановлений термін. При цьому досвід роботи призначеного персоналу враховується шляхом 

аналізу участі певного члена робочої групи у аналогічних аудиторських завданнях, а його 

компетенція – шляхом аналізу відомостей про підвищення кваліфікації та результатів 

тестування членів робочої групи; 

‒ здатна дотриматись відповідних етичних вимог; 

‒ розглянула питання чесності клієнта та є відсутніми підтвердження інформації, яка б 

свідчила про його нечесність.  

4.2. Принципи ціноутворення 

За узгодженням з клієнтом, аудиторська фірма визначає розмір винагороди (гонорар), 

який вважається прийнятним відповідно до умов виконання та характеру аудиторського 

завдання. 

Належні навички, знання та професійна кваліфікація кожної категорії членів робочої 

групи, впливає на розмір винагороди аудиторської організації і враховується під час визначення 

та затвердження цінових пропозицій. Вартість однієї людино-години роботи персоналу 

затверджується наказом керівника аудиторської фірми. 

4.3. Узгодження умов завдання 

У відповідності до МСА 200, аудиторська фірма узгоджує умови завдання з 

управлінським персоналом чи за необхідності з тими особами, яких наділено найвищими 

повноваженнями, шляхом укладення у письмовій формі договору на надання аудиторських 

послуг. 

5. Людські ресурси  

Цей розділ включає: 

5.1. Загальні принципи що до персоналу  

5.2. Набір нового персоналу 

5.3.Компетенція персоналу 

5.4. Можливості персоналу виконати аудиторське завдання 

5.5. Дисциплінарні стягнення 

6. Виконання завдання 

Цей розділ включає: 

6.1. Нагляд за процесом перевірки  

6.2. Консультації під час виконання завдання та документування розбіжностей у думках  

6.3. Огляд (перевірка роботи на завершальному етапі ) 
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6.4. Класифікація робочої документації 

Вся робоча документація, з якою працює аудиторська організація, класифікується за 

етапами виконання завдання: 

‒ робочі документи попередніх процедур; 

‒ робочі документи процедур планування; 

‒ робочі документи процедур тестування; 

‒ робочі документи заключних процедур. 

Перелік та кодифікацію робочих документів, пов’язаних з виконанням аудиторських 

завдань, наведено у Ідентифікаторі робочих документів ( Додаток 11 ). 

6.5. Конфіденційність інформації 

У відповідності до пунктів 46 та А56 – А59 МСКЯ 1 аудиторська фірма встановлює 

процедури, пов’язані із забезпеченням конфіденційності інформації, що міститься у робочій 

документації, безпечним збереженням документів, їх цілісністю, доступністю та 

відновлюваністю. 

При цьому аудиторська фірма визнає, що відповідними етичними вимогами встановлено 

обов’язок зберігати конфіденційність інформації, наведеної в документації із завдання, крім 

випадків, коли конкретним клієнтом було надано право розкрити цю інформацію або коли існує 

законодавчо встановлений чи професійний обов’язок щодо її розкриття. 

З метою забезпечення умов конфіденційності інформації, отриманої аудиторською 

організацією персоналу забороняється: 

‒ використовувати будь-яку інформацію, отриману в процесі надання аудиторських 

послуг у власних інтересах або у інтересах третіх осіб; 

‒ розкривати конфіденційну інформацію, отриману у результаті професійних та ділових 

стосунків із замовником (суб’єктом перевірки) до виникнення юридичних або професійних 

повноважень на розкриття такої інформації; 

‒ надавати третім особам будь-яку інформацію про результати виконання аудиторського 

завдання без спеціального дозволу керівника аудиторської фірми (особи, що відповідає за 

функціонування системи контролю якості); 

‒ передавати робочі документи персоналу замовника (суб’єкту перевірки) для їх 

вивчення або заміни (редагування) документів; 

‒ залишати робочі документи на будь-якому носії інформації у замовника (суб’єкта 

перевірки). 

Якщо керівнику аудиторської фірми (особі, що відповідає за функціонування системи 

контролю якості) стає відомо про факти порушення принципів конфіденційності, то керівник 

призначає службове розслідування, в результаті якого встановлюється перелік винних осіб 

(якщо зазначені факти дійсно мали місце). До винних осіб можуть бути застосовані 

дисціплінарні стягнення, що передбачені цим стандартом.  

Додаткові обов’язки збереження конфіденційності персоналом аудиторської фірми щодо 

клієнта, особливо якщо це стосується даних приватного характеру, можуть накладатися 

конкретними законами чи нормативними актами. 

6.6. Зберігання робочої документації 

У відповідності з пунктами 47 та А60 – А63 МСКЯ 1 аудиторська фірма встановлює 

процедури, пов’язані зі зберіганням робочої документації протягом періоду, що відповідає 

потребам або вимогам законодавчих та нормативних актів. 

Цей період становить 7 років з дати підписання підсумкової документації для усіх видів 

аудиторських завдань. 

Процедури зберігання робочої документації залежать від того, в якій формі подана ця 

документація – в паперовій чи електронній. У залежності від цього процедури зберігання 

робочої документації мають на увазі: 
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‒ забезпечення доступу до робочої документації із завдання протягом встановленого 

періоду зберігання, включно з доступом уповноважених зовнішніх сторін для перевірки цієї 

документації чи з інших причин; 

‒ забезпечення у разі необхідності реєстрації змін, виконаних у робочих документах із 

завдання після завершення формування файлів із завдання. 

Факт знищення паперових форм поточної робочої документації документується актом 

про знищення паперових форм робочої документації.  

Цим внутрішньофірмовими стандартом визнається, що акти про знищення паперових 

форм поточної робочої документації належать до постійних документів, отже їх паперові 

форми знищенню не підлягають. 

 

7. Моніторинг 

 

Відповідно до пункту 48 МСКЯ 1 аудиторська фірма встановлює процес моніторингу, 

який надає достатню впевненість у тому, що політика і процедури системи контролю якості 

відповідні, адекватні та працюють ефективно. Цей процес моніторингу: 

‒ включає постійний розгляд та оцінку системи контролю якості аудиторської фірми 

включно з регулярною перевіркою мінімум одного завершеного завдання на кожного партнера 

із завдання; 

‒ покладає відповідальність за моніторинг на персонал, який має достатній та 

відповідний досвід та займає таке становище у аудиторській фірми, яке дає можливість 

прийняти відповідальність; 

‒ вимагає, щоб особи, які беруть участь у виконанні завдання чи контролі якості 

завдання, не брали участі в перевірці завдань; 

‒ проводиться один раз на календарний рік (за умови існування відповідних 

аудиторських завдань, виконаних протягом календарного року). 

Якщо керівник аудиторської фірми не брав участі у виконанні аудиторських завдань, то 

повноваження особи, що відповідає за здійснення моніторингу, покладаються на нього, у 

іншому випадку – на партнерів аудиторської фірми, що відповідають вищенаведеним вимогам. 

Про призначення такої особи складається відповідний наказ (розпорядчий документ). 

У випадку недостатності персоналу, на який можна покласти відповідальність за 

здійснення моніторингу, керівник аудиторської фірми розглядає можливість залучення інших 

фахівців, враховуючи вимоги, що наведені у розділі 5 «Людські ресурси», підрозділі 6.2 

«Консультації під час виконання завдання та документування розбіжностей у думках» цього 

внутрішньофірмового стандарту. Перед початком моніторингу такі фахівці мають бути 

ознайомлені з вимогами цієї політики та встановлених процедурах, що підтверджується їхнім 

особистим підписом. 

Моніторинг здійснюється шляхом дослідження документів аудиторської фірми та 

оформлення контрольних листів за наступними напрямками: 

‒ наявність та відповідність системи контролю якості у цілому; 

‒ відповідність якості виконання окремих завдань з аудиту або огляду – за наявності 

таких завдань;  

Результати проведеного моніторингу обговорюються на службових нарадах, на яких 

мають бути присутні усі партнери аудиторської фірми. Під час нарад керівник надає опис 

проведених процедур, інформує партнерів про виявлені недоліки та забезпечує аналіз у 

наступних напрямах: 

‒ можливості надання системою контролю якості достатньої впевненості, що виконання 

аудиторських завдань проводиться у відповідності до професійних стандартів та вимог 

законодавчих (нормативних) актів, а підсумкова аудиторська документація відповідає 

обставинам; 
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‒ необхідності внесення змін до існуючої політики і процедур контролю якості; 

‒ дій щодо виправлення конкретних аудиторських завдань; 

‒ необхідності інформування осіб, які відповідають за підготовку та професійний 

розвиток персоналу; 

‒ необхідності застосування дисциплінарних дій стосовно відповідного персоналу. 

Перелік необхідних коригувальних дій (змін і доповнень) у існуючу політику 

аудиторської фірми (цей Внутрішньофірмовий стандарт) зазначається у Додатках за довільною 

формою. 

 

8. Реагування на звернення 

 

Аудиторська фірма у процесі своєї діяльності може отримувати внутрішні (від свого 

персоналу) та зовнішні (від сторонніх осіб, включаючи клієнтів) звернення на власну адресу. 

Усі звернення, оформлені належним чином відповідно до вимог цієї політики, підлягають 

реєстрації секретарем аудиторської фірми у день їх надходження. Якщо звернення надійшло 

поштою, конверти, вирізки з них зберігаються разом зі зверненнями. Звернення у день 

надходження після реєстрації передаються на розгляд керівнику аудиторської фірми. Не 

розглядаються повторні звернення від одного й того ж заявника з одного й того ж питання, 

якщо за першим зверненням було прийнято рішення та/або надана відповідь по суті і обставини 

справи за цей час не змінилися. Рішення про не розгляд таких звернень приймає керівник, про 

що накладає резолюцію та передає секретарю для складання відповідного повідомлення 

заявнику. За усіма іншими зверненнями керівником аудиторської фірми призначається 

відповідальна особа за розгляд звернення та надання відповіді у встановлені терміни. Якщо у 

зверненні викладені претензії на невиконання (не якісне виконання) договірних умов, але при 

цьому керівництво вважає, що аудиторська фірма у процесі виконання завдання діяла 

відповідно до професійних стандартів та інших нормативних (законодавчих) вимог, то заявнику 

направляється відповідь з роз'ясненнями про необхідність врегулювання цих питань на підставі 

цивільно-правових норм. Якщо звернення містить скаргу чи звинувачення на адресу 

аудиторської фірми або конкретного персоналу, керівник може негайно вжити заходів щодо 

усунення порушення, викладеного в скарзі або призначити службове розслідування фактів та 

обставин, що мають місце у зверненні. Рішення за результатом розгляду скарги чи 

звинувачення може містити як позитивну відповідь (скарга приймається, аудиторська фірма 

приймає всі можливі заходи задля усунення порушень та притягнення винної особи до 

відповідальності) або негативну відповідь (скарга не приймається і керівництво вважає, що 

звинувачення не відповідають дійсності). У кожному випадку про прийняте рішення має буде 

повідомлено заявнику. Якщо за результатами розгляду скарги прийнято рішення, що 

порушення дійсно мали місце і встановлено винну особу, наказом виноситься стягнення до 

такої особи. Звернення щодо вдосконалення існуючої системи контролю якості аудиторських 

послуг або ті, що стосуються організації роботи, приймаються виключно: 

‒ від персоналу аудиторської фірми; 

‒ від контролерів огляду контролю якості за результатами проведених ними перевірок; 

‒ від інших осіб, що на законних підставах мали доступ до документів аудиторської 

фірми, були обізнані з відповідними правилами та процедурами та мають необхідну 

кваліфікацію для надання порад чи пропозицій.  
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Додаток 1 

Етичні принципи персоналу у відповідності до показників оцінки 

(в тому числі показники оцінки загроз персоналу аудиторської фірми у процесі 

прийняття аудиторського завдання (встановлення можливості продовження 

співпраці з клієнтом)) 
№ Фактор загрози Опис загрози Вид загрози 

1 Непряма участь 

(фінансова 

залежність) 

Чи маєте Ви будь-який непрямий фінансовий 

інтерес (непряму майнову залежність) до організації 

Замовника або підприємство-клієнта через родичів, 

службовців фірми, через основні чи дочірні 

організації? 

Загроза 

власного 

інтересу 

2 Пряма участь 

(фінансова 

залежність) 

Чи маєте Ви будь-який прямий фінансовий інтерес 

(пряму майнову залежність) до Замовника або 

підприємство-клієнта (борг, спільну участь в 

інвестиціях, кредитування, за виключенням 

банківського, та інше)? 

Загроза 

власного 

інтересу 

3 Майбутнє 

співробітництво 

Чи розглядалося питання про призначення Вас на 

будь-яку посаду в організації Замовника або 

підприємство-клієнта? 

Загроза 

власного 

інтересу 

4 Залежність від 

загальної суми 

гонорару 

Чи маєте Ви залежність загальної суми гонорару від 

Замовника (підприємства-клієнта)? 

Загроза 

власного 

інтересу 

5 Теперішнє 

співробітництво з 

контрагентом 

Чи є Ви співробітником чи позаштатним 

працівником Замовника або підприємства-клієнта? 

Загроза 

власної 

оцінки 

6 Минуле 

співробітництво з 

контрагентом 

Чи були Ви співробітником чи позаштатним 

працівником Замовника або підприємства-клієнта в 

попередні роки? 

Загроза 

власної 

оцінки 

7 Професійні послуги 

за період перевірки 

Чи надавали Ви в періоді, за який проводиться 

аудиторська перевірка, Замовнику (підприємство-

клієнта) послуги з ведення (відновлення) 

бухгалтерського обліку, складання фінансової 

(податкової) звітності, або з підготовки іншої 

вихідної інформації? 

Загроза 

власної 

оцінки 

8 Професійні послуги 

за попередні періоди 

Чи надавали Ви за попередні роки Замовнику 

(підприємство-клієнта) послуги з ведення 

(відновлення) бухгалтерського обліку, складання 

фінансової (податкової) звітності, або з підготовки 

іншої вихідної інформації? 

Загроза 

власної 

оцінки 

9 Засновник або 

учасник контрагента 

Чи є Ви засновником (учасником) Замовника або 

підприємство-клієнта? 

Загроза 

захисту 

10 Реклама контрагента Чи Ви рекламуєте, або рекламували товари, роботи, 

послуги або цінні папери Замовника (підприємство-

клієнта)? 

Загроза 

захисту 

11 Родинні (особисті) 

стосунки 

співробітника 

Чи перебуваєте Ви у родинних стосунках або маєте 

особисті стосунки із засновником (учасником) 

Замовника (підприємство-клієнта), його посадовою 

особою - бухгалтером чи іншою особою, яка несе 

відповідальність за організацію і ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової 

(податкової) звітності? 

Загроза 

особистих 

стосунків 
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12 Родинні (особисті) 

стосунки близьких 

родичів 

Чи перебувають Ваші близькі родичі у родинних 

стосунках з засновником (учасником) Замовника 

або підприємство-клієнта, його посадовою особою - 

бухгалтером або іншою особою, яка несе 

відповідальність за організацію і ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової 

(податкової) звітності? 

Загроза 

особистих 

стосунків 

13 Надзвичайна 

гостинність 

Чи є для Вас підозрілою надзвичайна гостинність 

Замовника (підприємство-клієнта)? 

Загроза 

особистих 

стосунків 

14 Можливість 

встановлення 

родинних 

(особистих) 

стосунків 

Чи маєте Ви можливість встановлення родинних 

(особистих) стосунків з персоналом Замовника 

(підприємство-клієнта)? 

Загроза 

особистих 

стосунків 

15 Значні подарунки Чи отримували Ви значні подарунки від Замовника 

(підприємство-клієнта)? 

Загроза 

особистих 

стосунків 

16 Тиск щодо 

зменшення обсягу 

завдання 

Чи відчували Ви тиск щодо безпідставного 

зменшення обсягу завдання? 

Загроза тиску 

17 Особи, які 

здійснюють тиск 

Чи існують фізичні або юридичні особи, які 

здійснюють на Вас тиск та мають можливість 

вплинути на Вашу незалежність, об'єктивність та 

професійне судження? 

Загроза тиску 

Додаток 2 

Етичні принципи незалежної аудиторської фірми 

 (у тому числі показники оцінки загроз аудиторській фірми у процесі прийняття 

аудиторського завдання (встановлення можливості продовження стосунків з 

клієнтом)) 

Фактор загрози Опис загрози/ ТАК/НІ 

Вид 

загрози/По

переджаль

ні заходи 

Контрагент є 

засновником 

аудиторської 

фірми  

Чи є Замовник (Суб'єкт перевірки) засновником або 

співзасновником аудиторської фірми? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Аудиторська 

фірма є 

засновником 

контрагента 

Чи є аудиторська фірма або персонал аудиторської фірми 

засновником або співзасновником Замовника (Суб'єкта 

перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

захисту 

Контрагент є 

кредитором 

аудиторської 

фірми  

Чи є Замовник (Суб'єкт перевірки) кредитором аудиторської 

фірми ? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Аудиторська 

фірма є 

кредитором 

контрагента 

Чи є аудиторська фірма кредитором Замовника (Суб'єкта 

перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 
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Теперішнє та 

минуле 

співробітництво 

персоналу 

Чи є серед персоналу аудиторської фірми будь-яка особа, що є 

(була) керівником або посадовою особою Замовника або Суб'єкта 

перевірки з питань бухгалтерського (податкового) обліку, або з 

фінансових питань, або бере (брала) участь в будь-яких органах 

управління Замовника (Суб'єкта перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власної 

оцінки 

Родинні 

(особисті) 

стосунки 

Чи має персонал аудиторської фірми (близькі родичі 

співробітника аудиторської фірми) близького родича, що є (що 

був) керівником (посадовою особою) Замовника або Суб'єкта 

перевірки з питань бухгалтерського (податкового) обліку, або з 

фінансових питань? ТАК/НІ 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Надання 

супутніх послуг 

Чи надає аудиторська фірма супутні послуги Замовнику 

(Суб'єкту перевірки), що є несумісними з виконанням 

аудиторського завдання? ТАК/НІ 

Загроза 

власної 

оцінки 

Значний гонорар 

за завдання 

Якщо суб'єкт аудиторської діяльності протягом трьох і більше 

років поспіль надає підприємству, що становить суспільний 

інтерес, його материнській компанії та/або дочірнім 

підприємствам послуги, не пов'язані з обов'язковим аудитом 

фінансової звітності, крім тих, що зазначені у частині четвертій 

статті 6 Закону № 2258, сума винагороди за такі послуги не може 

перевищувати 70 відсотків середньої суми винагороди, що була 

отримана суб'єктом аудиторської діяльності протягом останніх 

трьох років поспіль за послуги з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності (консолідованої фінансової звітності) від такого 

підприємства, що становить суспільний інтерес, його 

материнської компанії та/або дочірніх підприємств. ТАК/НІ 

Якщо загальна сума винагороди, отримана від підприємства, що 

становить суспільний інтерес, за кожен з останніх трьох років 

поспіль перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу 

від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності, суб'єкт аудиторської 

діяльності зобов'язаний поінформувати про це аудиторський 

комітет підприємства і вжити заходів для забезпечення 

незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. При цьому 

аудиторський комітет може прийняти рішення про проведення 

контрольного огляду завдання іншим суб'єктом аудиторської 

діяльності, який відповідно до цього Закону має право проводити 

аудит фінансової звітності підприємства, що становить 

суспільний інтерес, до затвердження аудиторського звіту. 

ТАК/НІ 

Забороняється надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, якщо 

загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, 

щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу 

від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності 

впродовж п'яти років поспіль (ст. 26 Закону № 2258) ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Залежність 

загальної суми 

гонорару 

Чи має персонал аудиторської фірми залежність загальної суми 

гонорару від Замовника (Суб'єкта перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Значна 

заборгованість 

контрагента 

Чи існує значна заборгованість Замовника перед аудиторською 

фірмою за аудиторські послуги, що були надані раніше? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 
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Ризик судових 

справ 

Чи знаходиться аудиторська фірма під загрозою втягнення до 

судових справ із Замовником (Суб'єктом перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

тиску 

Особи, які 

здійснюють тиск 

Чи існують фізичні або юридичні особи, які здійснюють тиск на 

аудиторську фірму та мають можливість вплинути на 

незалежність, об'єктивність, професійне судження персоналу 

аудиторської фірми? ТАК/НІ 

Загроза 

тиску 

Надзвичайна 

гостинність 

Чи є підозрілою надзвичайна гостинність Замовника (Суб'єкта 

перевірки) відносно аудиторської фірми та (або) пов'язаних з 

аудиторською фірмою осіб? ТАК/НІ 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Аудитор 

основних 

конкурентів 

контрагента 

Чи є аудиторська фірма аудитором основних конкурентів 

Замовника (Суб'єкта перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

тиску 

Непряма участь 

(фінансова 

залежність) 

Чи має персонал аудиторської фірми непрямий фінансовий 

інтерес (непряму фінансову або майнову залежність) до 

Замовника (Суб'єкта перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Пряма участь 

(фінансова 

залежність) 

Чи має персонал аудиторської фірми будь-який прямий 

фінансовий інтерес (пряму фінансову або майнову залежність) 

від Замовника (Суб’єкта перевірки), наприклад позики або 

гарантії, які надають або утримують Замовник (Суб'єкт 

перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Можливість 

встановлення 

родинних 

(особистих) 

стосунків 

Чи має персонал аудиторської фірми можливість встановлення 

особистих стосунків із Замовником (Суб'єктом перевірки)? 

ТАК/НІ 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Майбутнє 

співробітництво 

персоналу 

Чи має персонал аудиторської фірми наміри щодо майбутнього 

працевлаштування у Замовника (Суб'єкта перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власного 

інтересу 

Надання інших 

професійних 

послуг (крім 

послуг адвоката) 

Чи може або міг персонал аудиторської фірми готувати вихідні 

дані, що використовуються для складання звітності? ТАК/НІ 

Загроза 

власної 

оцінки 

Рекламування 

контрагента 

Чи може або міг персонал аудиторської фірми рекламувати 

товари (роботи, послуги) або цінні папери Замовника (Суб'єкта 

перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

захисту 

Погрози зміни 

аудиторської 

фірми  

Чи спостерігалися погрози з боку Замовника (Суб'єкта перевірки) 

змінити аудиторську фірму? ТАК/НІ 

Загроза 

тиску 

Значні 

подарунки 

Чи спостерігалися факти отримання персоналом аудиторської 

фірми значних подарунків та сувенірів від Замовника (Суб'єкта 

перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Тиск щодо 

зменшення 

обсягу завдання 

Чи спостерігається тиск щодо безпідставного зменшення обсягу 

завдання? ТАК/НІ 

Загроза 

тиску 

Значна помилка 

у звітності при 

попередній 

співпраці з 

контрагентом 

Чи була виявлена значна помилка у звітності при попередній 

співпраці із Замовником (Суб'єктом перевірки)? ТАК/НІ 

Загроза 

власної 

оцінки 
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Колишній 

партнер 

Чи перебуває у складі керівництва Замовника (Суб'єкта 

перевірки) колишній партнер аудиторської фірми? ТАК/НІ 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Довготривале 

співробітництво 

партнерів 

Чи спостерігається довготривала співпраця партнерів 

аудиторської фірми із Замовником (Суб'єктом перевірки)? 

ТАК/НІ 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Висновок 

партнера із 

завдання щодо 

ідентифікації 

загроз та 

схвалення 

завдання  

Ідентифіковані загрози та вжиті запобіжні заходи  

 

Додаток 3 

Інформація про аудиторське завдання 

(показники, за допомогою яких отримується розуміння характеру,  

обставин та сутності аудиторського завдання) 
№ Показники Опис показника 

1 Довільний опис характеру Завдання, що 

надається Замовником (підприємства-

клієнта) 

Будь ласка, надайте довільний опис 

характеру аудиторської послуги, що Ви 

бажаєте отримати від нас 

2 Повна назва Замовника Будь ласка, вкажіть повну назва Замовника 

аудиторської послуги 

3 Чи виступає Замовник у якості 

підприємства-клієнта? 

Чи виступає Замовник в якості 

підприємства-клієнта? 

4 Хто виступатиме користувачем 

аудиторських послуг? 

Хто виступатиме користувачем 

аудиторських послуг? Якщо в якості 

користувача аудиторських послуг 

виступатиме третя особа, будь ласка, 

вкажіть його повну назву. 

5 Дата початку періоду перевірки Дата початку періоду перевірки: 

6 Дата завершення періоду перевірки Дата завершення періоду перевірки: 

7 Чи є обмеження щодо календарних термінів 

завершення Завдання? 

Чи є обмеження щодо календарних 

термінів завершення Завдання? Якщо такі 

обмеження існують, будь ласка, вкажіть 

очікуваний термін такого завершення. 

8 Чи надаєте Ви згоду проводити аналіз 

Вашої інформаційної бази в офісі нашої 

аудиторської фірми? 

Чи надаєте Ви згоду проводити аналіз 

Вашої інформаційної бази в офісі нашої 

аудиторської фірми? 

9 Чи надаєте Ви згоду, за потреби, залучити 

нас до спостереження за процедурою 

інвентаризації активів? 

Чи надаєте Ви згоду, за потреби, залучити 

нас до спостереження за процедурою 

інвентаризації активів? 

10 Чи надаєте Ви згоду, за потреби, підписати 

та надіслати Вашим контрагентам 

сформовані нами запити на підтвердження 

розрахунків? 

Чи надаєте Ви згоду, за потреби, підписати 

та надіслати Вашим контрагентам 

сформовані нами запити на підтвердження 

розрахунків? 
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Додаток 4 

Інформація про суб’єкта господарювання – клієнта із завдання 

№ Показник Опис показника 

1 Сфера діяльності суб'єкта 

господарювання-клієнта 

Сфера діяльності: виробництво, торгівля, інше 

(будь ласка, вкажіть, що саме) 

2 Короткий опис об'єктів виробництва 

(торгівлі, іншої діяльності) 

Короткий опис об'єктів виробництва (торгівлі, 

іншої діяльності) 

3 Чи здійснює підприємства-клієнт 

зовнішньо - економічну діяльність? 

Чи здійснює Ваша компанія зовнішньо - 

економічну діяльність? Якщо так, будь ласка, 

приведіть відповіді на запитання 4 - 7. 

4 Короткий опис імпортованих товарів, 

робіт, послуг 

Короткий опис імпортованих товарів, робіт, 

послуг 

5 Чи є питома вага імпортних поставок 

суттєвою? 

Чи є питома вага імпортних поставок суттєвою? 

6 Короткий опис експортованих товарів, 

робіт, послуг 

Короткий опис експортованих товарів, робіт, 

послуг 

7 Чи є питома вага експортованих 

поставок суттєвою? 

Чи є питома вага експортованих поставок 

суттєвою? 

8 Чи здійснює підприємства-клієнт не 

грошові форми розрахунків? 

Чи здійснює Ваша компанія негрошові форми 

розрахунків? Якщо так, будь ласка вкажіть, чи є 

питома вага таких розрахунків суттєвою 

(окремо для покупців та постачальників) та 

наведіть короткий опис таких розрахунків. 

9 Чи здійснює підприємства-клієнт 

готівковий розрахунок? 

Чи здійснює Ваша компанія готівкові 

розрахунки? Якщо так, будь ласка вкажіть, чи є 

питома вага таких розрахунків суттєвою 

(окремо для покупців та постачальників). 

10 Чи здійснює підприємства-клієнт 

операції за договорами комісії? 

Чи здійснює Ваша компанія операції за 

договорами комісії? Чи є питома вага операцій 

за договорами комісії суттєвою? 

11 Чи здійснює підприємства-клієнт 

операції за договорами доручення? 

Чи здійснює Ваша компанія операції за 

договорами доручення? Чи є питома вага 

операцій за договорами доручення суттєвою? 

12 Кількість філій (окремих структурних 

підрозділів), місце їх розташування та 

види діяльності. 

Кількість філій (відокремлених структурних 

підрозділів), поштова адреса їх розташування та 

здійснювані види діяльності. 

13 Середньооблікова чисельність 

персоналу підприємства-клієнта 

Середньооблікова чисельність персоналу 

Вашого підприємства 

 

 

Показники, за допомогою яких отримується розуміння 

облікової системи підприємства-клієнта 
№ Показник Опис показника 

1 Чи здійснюється ведення фінансового 

(податкового) обліку штатним 

підрозділом бухгалтерії? 

Чи здійснюється ведення фінансового 

(податкового) обліку штатним підрозділом 

бухгалтерії? 

2 Назва посади особи, яка відповідає за 

ведення обліку та складання звітності 

підприємства-клієнта 

Назва посади особи, яка відповідає за 

ведення обліку та складання звітності 

3 Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка 
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відповідає за ведення обліку та складання 

звітності підприємства-клієнта 

відповідає за ведення обліку та складання 

звітності 

4 Контактний телефон особи, яка відповідає 

за ведення обліку та складання звітності 

підприємства-клієнта 

Контактний телефон особи, яка відповідає 

за ведення обліку та складання звітності 

5 Адреса електронної пошти особи, яка 

відповідає за ведення обліку та складання 

звітності підприємства-клієнта 

Адреса електронної пошти особи, яка 

відповідає за ведення обліку та складання 

звітності 

6 Номер і дата наказу про зарахування 

особи, яка відповідає за ведення обліку та 

складання звітності до штату 

підприємства-клієнта 

Номер і дата наказу про зарахування в штат 

Вашого підприємства особи, яка відповідає 

за ведення обліку та складання звітності 

7 Середньооблікова чисельність персоналу 

бухгалтерії 

Середньооблікова чисельність персоналу 

бухгалтерії 

8 Чи існує серед персоналу бухгалтерії 

жорсткий розподіл посадових обов'язків? 

Чи існує серед персоналу бухгалтерії 

жорсткий розподіл посадових обов'язків? 

9 Чи використовувалися у періоді перевірки 

комп'ютерні інформаційні системи, 

призначені для зберігання і обробки 

фінансової інформації підприємства-

клієнта? 

Чи використовувалися в періоді, 

комп'ютерні інформаційні системи, 

призначені для зберігання і обробки 

фінансової інформації Вашого 

підприємства? Чи використання таких 

систем є суттєвим, будь ласка, надайте 

відповіді на запитання 10 - 14. 

10 Назва комп'ютерної інформаційної 

системи 

Назва комп'ютерної інформаційної системи 

11 Розробник комп'ютерної інформаційної 

системи 

Розробник комп'ютерної інформаційної 

системи 

12 Постачальник комп'ютерної 

інформаційної системи 

Постачальник комп'ютерної інформаційної 

системи 

13 Дата початку фактичного використання 

комп'ютерної інформаційної системи 

Дата початку фактичного використання 

комп'ютерної інформаційної системи 

14 Періодичність фактичного оновлення 

конфігурації комп'ютерної інформаційної 

системи 

Періодичність фактичного оновлення 

конфігурації комп'ютерної інформаційної 

системи 

15 Ступінь складності бухгалтерського 

(податкового) обліку? 

Який, на Вашу думку, ступінь складності 

бухгалтерського (податкового) обліку? Будь 

ласка, опишіть, який розділ фінансового 

(податкового) обліку викликає найбільші 

труднощі 

16 Чи проводилася в періоді перевірки 

інвентаризація необоротних активів? 

Чи проводилася в періоді перевірки 

інвентаризація необоротних активів? 

17 Чи проводилася в періоді перевірки 

інвентаризація запасів? 

Чи проводилася в періоді перевірки 

інвентаризація запасів? 

18 Чи здійснювалися за період перевірки 

звірки розрахунків з контрагентами? 

Чи здійснювалися за період перевірки 

звірки розрахунків з контрагентами? 

19 Чи здійснювалися за період перевірки 

звірки розрахунків з контролюючими 

органами? 

Чи здійснювалися за період перевірки 

звірки розрахунків з контролюючими 

органами? 

20 Чи сталася у періоді перевірки зміна 

системи оподаткування? 

Чи сталася у періоді перевірки зміна 

системи оподаткування? 
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21 Чи існують у періоді перевірки 

господарські операції, що не є об'єктом 

оподаткування ПДВ? 

Чи існують у періоді перевірки господарські 

операції, що не є об'єктом оподаткування 

ПДВ? Якщо так, будь ласка, наведіть 

короткий опис таких операцій 

22 Чи існують у періоді перевірки 

господарські операції, що звільнені від 

оподаткування ПДВ? 

Чи існують у періоді перевірки господарські 

операції, що звільнені від оподаткування 

ПДВ? Якщо так, будь ласка, наведіть 

короткий опис таких операцій 

23 Чи перевірявся період, за який необхідно 

здійснити надання аудиторської послуги, 

органами державної податкової служби? 

Чи перевірявся період, за який необхідно 

здійснити надання аудиторської послуги, 

органами державної податкової служби? 

Якщо так, будь ласка, вкажіть період, за 

який була виконана перевірка, і фінансові 

санкції, які, можливо, були нараховані за 

результатами такої перевірки 

24 Чи перевірявся період, за який необхідно 

здійснити надання аудиторської послуги, 

органами Пенсійного фонду? 

Чи перевірявся період, за який необхідно 

здійснити надання аудиторської послуги, 

органами Пенсійного фонду? Якщо так, 

будь ласка, вкажіть період, за який була 

виконана перевірка, і фінансові санкції, які, 

можливо, були нараховані за результатами 

такої перевірки 

25 Чи перевірявся період, за який необхідно 

здійснити надання аудиторської послуги, 

митними органами? 

Чи перевірявся період, за який необхідно 

здійснити надання аудиторської послуги, 

митними органами? Якщо так, будь ласка, 

вкажіть період, за який була виконана 

перевірка та фінансові санкції, які, 

можливо, були нараховані за результатами 

перевірки 

26 Чи надавались підприємству-клієнту 

аудиторські послуги за попередній 

період? 

Чи надавались підприємству-клієнту 

аудиторські послуги за попередній період? 

Якщо надавались, будь ласка, надайте 

відповідь на запитання 27 - 30 

27 Назва аудиторської фірми Назва аудиторської фірми 

28 Контактні телефони аудиторської фірми Контактні телефони аудиторської фірми 

29 Електронна адреса аудиторської фірми  Електронна адреса аудиторської фірми  

30 Прізвища, імена та по батькові осіб, що 

підписали підсумкову аудиторську 

документацію 

Прізвища, імена та по батькові осіб, що 

підписали підсумкову аудиторську 

документацію за попередній період 
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Додаток 5 

Інформація про попереднього аудитора 

№ Показник Опис показника 

1 Тривалість співпраці Будь ласка, вкажіть тривалість співпраці з 

контрагентом 

2 Види аудиторських послуг, що надавались 

попереднім аудитором 

Які саме аудиторські послуги надавались 

Вашою аудиторською компанією? 

3 За який період Ваша компанія надавала 

останні аудиторські послуги контрагенту? 

За який період Ваша компанія надавала 

останні аудиторські послуги контрагенту? 

4 Вид аудиторської думки останнього 

аудиторського завдання 

Будь ласка, вкажіть вид аудиторської думки 

за останнім аудиторським завданням 

відносно даного контрагенту 

5 З чиєї ініціативи відбулася зміна 

аудитора? 

З чиєї ініціативи відбулася зміна аудитора - 

контрагента чи аудитора? 

6 Причини зміни аудитора Будь ласка, вкажіть причини зміни аудитора 

7 Чи була незгода між Вами та клієнтом? Чи була незгода між Вами та клієнтом? 

Якщо незгода мала місце, будь ласка, 

вкажіть основні причини цієї незгоди. 

8 Яка кількість аудиторів працювала над 

останнім аудиторським завданням? 

Яка кількість аудиторів працювала над 

останнім аудиторським завданням відносно 

даного контрагенту? 

9 Яка Ваша оцінка системи внутрішнього 

контролю? 

Яка Ваша загальна оцінка системи 

внутрішнього контролю контрагента: добра, 

задовільна, чи погана? Якщо Ви дійшли 

висновку, що система внутрішнього 

контролю контрагента не є задовільною, 

будь ласка, наведіть обставини, що 

змушують прийняти саме таку оцінку 

10 Чи були порушення зі сторони 

контрагента щодо виконання своїх 

зобов’язань? 

Чи були порушення зі сторони контрагента 

щодо виконання своїх зобов’язань? 

11 Чи своєчасно проводилась оплата 

аудиторських послуг? 

Чи своєчасно проводилась оплата 

аудиторських послуг? 

12 Інші обставини, що можуть бути 

суттєвими для теперішнього аудитора 

Будь ласка, вкажіть, чи існують інші 

обставини, що можуть бути суттєвими для 

теперішнього аудитора 
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Додаток 6 

ШТАТНИЙ РОЗКДАД  

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ХХХ» 

на 20ХХ рік  

Посада Посадовий оклад Обов’язковість 

сертифікату 

Директор (аудитор)   Сертифікат аудитора 

Аудитор   Сертифікат аудитора 

  Сертифікат аудитора 

   

   

 

Директор АФ «ХХХ» 

«ХХ» ХХ 20ХХ року  

 

 

 

Додаток 7 

Табель обліку робочого часу 

 

Табель обліку робочого часу П.І.Б. __XXX____ за __XX____ 20XX р. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Додаток 8 

Посадова інструкція аудитора-рецензента 

Завдання і обов’язки. Надає аудиторські послуги з рецензування аудиторських завдань 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Здійснює аналіз робочих документів аудиторської 

фірми щодо виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності, при цьому не 

приймає участь в аудиторській перевірці суб’єкта, фінансова звітність якого перевіряється. 

Надає необхідні рекомендації з метою запобігання прорахункам та помилкам, які можуть 

спричиняти неякісне виконання завдання та виконує наступне : 

– Документує : 

1) усну і письмову інформацію, надану аудитором або ключовим партнером з аудиту, на 

підтвердження суттєвих суджень, а також основних результатів проведених аудиторських 

процедур і висновків, зроблених за цими результатами на вимогу або без вимоги рецензента; 

2) висновок аудитора та ключового партнера з аудиту, викладений у проектах 

аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету; 

 3) результати внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової 

звітності включно із судженнями, на яких ґрунтуються ці результати. 

– Оцінює: 

1) незалежність суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи, фінансова 

звітність якої перевіряється; 

2) значні ризики, виявлені аудитором або ключовим партнером з аудиту при виконанні 

завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності та запроваджені ним заходи із управління 

ризиками, а також обґрунтування щодо рівня їх суттєвості; 

3) звернення за консультаціями до експертів та виконання їх рекомендацій; 

4) характер викривлень та обсяг виправлених та невиправлених недостовірних даних у 

фінансовій звітності, виявлених при проведенні аудиту; 

5) теми, що обговорювалися з аудиторським комітетом, посадовими особами юридичної 

особи, фінансова звітність якої перевіряється; 

6) теми, що обговорювалися з компетентними органами та у відповідних випадках з 

іншими третіми сторонами; 

7) підтвердження документами та інформацією висновку аудитора або ключового 

партнера з аудиту, викладеного у проектах аудиторського звіту та додаткового звіту для 

аудиторського комітету. 

– Обговорює: 

1) результати внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової 

звітності з аудитором або ключовим партнером з аудиту, розбіжності між висновками 

ключового партнера з аудиту та власними висновками ; 

2) щорічно удосконалює професійні знання відповідно до вимог Закону «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», приймає участь у постійно діючих семінарах, 

що організовує аудиторська фірма.  

Повинен знати: міжнародні стандарти аудиту, внутрішньофірмові стандарти 

аудиторських фірм, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні 

матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності; порядок бухгалтерського 

обліку на підприємстві; план та кореспонденцію рахунків; організацію документообігу за 

напрямами обліку; порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському 

обліку засобів господарювання та їх руху; методи економічного аналізу господарсько-

фінансової діяльності підприємства; основи трудового законодавства; особливості 

оподаткування; міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

за міжнародними стандартами. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської 

роботи – не менше 5 років та наявність сертифікату аудитора серії А або Б.  



462 

 

Додаток 9 

Атестаційний аркуш персоналу 

аудиторської фірми «ХХХ» за XXXX рік 

Прізвище, ім’я, по батькові: Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада: Посада 

Досвід роботи у аудиторській організації: Досвід роботи у аудиторській організації 

 

№ Показники оцінки 
Набрана кількість 

балів 

1  Спілкування з колегами:  

 Формулює думку чітко і лаконічно  

 Спілкується зрозуміло і коротко  

 Добре працює з колегами  

 Добре працює з підлеглими  

 Добре працює з керівниками  

 Ввічливий, завжди допомагає клієнтам  

 Переконливо викладає ідеї  

2 Навички роботи / досвід  

 Завершеність робочих завдань  

 Знання основних аспектів роботи  

 Працює за графіком  

 Обізнаність у професійній галузі  

3 Планування роботи  

 Реальність встановлених завдань  

 Точність аналізу запитів та потреб  

 Результативність планування  

 Здатність ухвалювати рішення  

 Ефективність виявлення та вирішення проблемних питань  

4 Організація особистої праці  

 Утримання документації у належному порядку  

 Розподіл завдання належним чином  

 Перевірка ефективності виконання обов’язків   

 Визначення основних цілей роботи  

 Раціональне використання робочого часу  

5 Контроль  

 Дотримання політики підприємства та процедур  

 Визначення прийнятних стандартів якості  

6 Інші якості  

 Обізнаність у пошуку інформації  

 Розробка та розвиток творчих ідей  

 Ефективність роботи за наявності тиску  

 Прийняття правильних рішень  

Атестацію проведено: 

Посада  Прізвище, ім’я, по батькові 

 (Особистий підпис)  

Дата складання: Дата складання 
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Додаток 10  

 

АФ «ХХХ»  

Протокол наради з проведення консультацій зі складних чи спірних питань 
Замовник «ХХХХ», за період перевірки  

Період/Зміст 

господарської 

операції  

За даними 

аудиту  

За даними 

бухгалтерського 

обліку 

підприємства  

Відхилення 

(+,-) 

 

Розбіжність 

у думках 

між членами 

групи 

Примітки та 

пояснення: 

думка 

консультанта, 

остаточний 

висновок щодо 

спірного 

питання  

 

 Дт  Кт  Сума  Дт Кт  Сумма    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

П.І.Б. партнера із завдання, підпис, дата  

П.І.Б. консультанта, підпис, дата  

  

Додаток 11 

Ідентифікатор робочих документів 
Індекс РД  

Клієнт:  

Договір 

№ 

 Виконавець  Завершена 

робота: 

 

Аудит 

звітності  

31.12.20ХХр. Перевірив  Перевірена 

робота: 

 

Назва процедури  Індекси методики 

 

 Аудиторська процедура 

Прийняття завдання  

Прийняття аудиторського завдання 

Індекс  Протокол зустрічі 

І1 Лист – угода (лист – планування)  

І2 Незалежність  

І3 Договір  

Підготовка розпорядчих документів  

І4 Формування аудиторської групи (наказ)  

І5 
Призначення ключового партнера та контролера якості, рецензента (за 

необхідності)  

І6  Призначення керівника оглядової перевірки якості 
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Форми фінансової звітності замовника  

І7 Конвертація бухгалтерської бази  

Ф1 Баланс 

Ф2 Звіт про фінансові результати  

Ф4 Звіт про зміни у власному капіталі  

Ф3 Звіт про рух грошових коштів  

І8 Примітки  

І9  Оборотно – сальдова відомість  

Вхідні залишки  

І10 Початкове сальдо запасів  

І11 Початкове сальдо основних засобів та нематеріальних активів  

І12 Початкове сальдо дебіторської заборгованості  

І13 Початкове сальдо дебіторської, кредиторської заборгованості  

І14  Запит попередньому аудитору 

Планування  

Загальна стратегія аудиту 

Суттєвість  

П1 Загальний рівень суттєвості  

П2 Рівень суттєвості по статтях  

Оцінка ризиків  

П3 Ризик бізнесу клієнта  

П4 Ризик системи внутрішнього контролю  

П5 Ризик невиявлення  

П6  Аудиторський ризик 

Основні напрями 

П7 Розуміння завдання  

П8 Ризики аудитора та відповідь на оцінені ризики  

П9  Стратегія аудиту 

Складання плану перевірки 

П10 План перевірки  

П11 Планувальник  

П12  Інформація про планування  

Використання роботи внутрішнього аудитора та експертів  

В1  Використання роботи внутрішніх аудиторів  

В2  Залучення експертів  

Проведення аудиту 

Аудит фінансової звітності 

Облікова політика  

В 3 Структура та особливості облікової політики  

Програми за 

розділами  

 

Нематеріальні активи  

Облікова політика  

В3 Аналіз облікової політики 

Тестування засобів 

контролю  

 

В4 Виявлення контролем важливих для аудиту (суттєвих) елементів 

В5  Відбір суттєвих елементів  

В6 Тест засобів контролю 

Аналітичні  
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процедури  

В7 Оцінка прийнятності аналітичної процедури 

В8  Опис та результати аналітичної процедури  

Вибірка 

В9 Побудова вибірки  

В10  Оцінка прийнятності та достатності вибірки  

Підсумки за розділом  

В11 Попередній перелік викривлень та висновки  

В 12  За розділом аудиту 

Далі проводяться аналогічні процедури стосовно всіх суттєвих статей: основні засоби, 

запаси, дебіторська заборгованість, доходи, витрати тощо  

Аудит розкриття інформації ( примітки), аналітичні процедури  

В 13 Пояснення аудитора щодо розкриття інформації  

Безперервність діяльності  

В14 Облікова політика щодо оцінки безперервності діяльності  

В15 Тест на безперервність 

Дотримання законодавчих та нормативних актів  

В16 Процедури оцінки  

Події після дати балансу  

В17  Процедури оцінки  

Облікові оцінки  

В 18  Оціночні значення ( амортизація, резервування)  

Пов'язані сторони  

В 19  Тестування операцій із пов'язаними сторонами  

Заключний етап 

Фінальні аналітичні процедури (перехресні посилання)  

Фінансові показники  

В 20 Ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, рентабельність  

Завершальні процедури  

А1 Аналіз результатів аудиту 

А2 Інша інформація  

А3 Порівняльні значення (перехресні посилання)  

А4 Інформація про недоліки системи внутрішнього контролю  

Шахрайські дії  

А5 Ідентифікація аудитором помилок та шахрайських дій  

А6 Повідомлення осіб з найвищими уповноваженнями  

Складання звіту аудитора  

А7 Аудиторський звіт  

А8 Додатковий звіт до аудиторського комітету  

А9 Звіт до органів нагляду  

Письмові запевнення  

А10 Лист – запевнення  

Контроль якості виконання завдання  

А11 Зміст аудиторських файлів  

А12 Звіт рецензента  
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Додаток 12 

Показники оцінки невід’ємного ризику  

№ Показник Ступінь Балів 

1 Для галузі, загалом, характерний спад виробництва Низька 10 

2 
На розвиток галузі негативно впливає загальний стан економіки 

держави 

Низька 10 

3 На розвиток галузі негативно впливає збільшення рівня інфляції Низька 10 

4 На розвиток галузі негативно впливає чинне законодавство Середня 20 

5 
На розвиток галузі негативно впливає коливання офіційного 

обмінного курсу іноземних валют 

Середня 20 

6 
На розвиток галузі негативно впливає коливання процентної ставки 

банку за короткостроковими кредитами 

Середня 20 

7 Продукція галузі належить до не конкурентоспроможної продукції Середня 20 

8 Продукція галузі належить до швидкостаріючої продукції Низька 10 

9 Продукція галузі належить до енергомісткої продукції Низька 10 

10 Продукція галузі належить до матеріаломісткої продукції Середня 20 

11 Продукція галузі належить до трудомісткої продукції Середня 20 

12 
Для галузі характерний тривалий виробничий цикл (більше одного 

року) 

Середня 20 

13 Галузь залежить від імпортних поставок сировини і матеріалів Висока 30 

14 
Протягом звітного періоду в галузі спостерігалися банкрутства 

(згортання виробництва) 

Середня 20 

15 Галузь отримує значні дотації з бюджету Низька 10 

Додаток 13  

Показники оцінки ризику контролю 

№ Показник Ступінь Балів 

1 На підприємстві існує державна форма власності (частка державної 

форми власності) 

Середня 20 

2 Управління підприємством здійснюється одноосібно Висока 30 

3 Кваліфікація керівництва оцінена як не достатня Висока 30 

4 Практичний досвід керівництва оцінений як не достатній Висока 30 

5 Репутація керівництва оцінена як негативна Висока 30 

6 Керівництво здатне на невиправданий ризик Висока 30 

7 У керівництва є причини прикрасити фінансовий стан 

підприємства 

Висока 30 

8 У звітному періоді сталися (очікуються) зміни у структурі 

керівництва 

Висока 30 

9 У звітному періоді сталися (очікуються) зміни в складі власників Висока 30 

10 У звітному періоді сталися (очікуються) зміни у формі власності Висока 30 

11 На підприємстві не існує чіткого розподілу функціональних 

обов'язків 

Висока 30 

12 На підприємстві не передбачена робота органу внутрішнього 

контролю 

Висока 30 

13 Керівництво не усвідомлює важливості бухгалтерського обліку Висока 30 

14 На підприємстві існує конфлікт між керівництвом і головним 

бухгалтером 

Висока 30 

15 Перед складанням річної фінансової звітності інвентаризація на 

підприємстві не проводиться 

Висока 30 
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16 На підприємстві не існує договорів про повну матеріальну 

відповідальність 

Висока 30 

17 Протягом звітного періоду на підприємстві сталися (очікуються) 

зміни у складі традиційних користувачів фінансової звітності 

Середня 20 

18 На підприємстві спостерігались факти зловживань Висока 30 

19 На підприємстві спостерігається висока плинність персоналу 

бухгалтерської служби 

Середня 20 

20 На підприємстві спостерігається висока плинність матеріально-

відповідальних осіб 

Середня 20 

21 Протягом звітного періоду підприємство виступало (передбачає 

виступати) як відповідач (позивач) за арбітражними позовами 

Середня 20 

22 Підприємство має філії (дочірні підприємства) Середня 20 

23 Протягом звітного періоду підприємство відчувало недолік власних 

обігових коштів 

Середня 20 

24 Протягом звітного періоду підприємство залучало позикові кошти Середня 20 

25 Протягом звітного періоду на підприємстві спостерігається 

високий рівень постійних витрат 

Низька 10 

26 Протягом звітного періоду підприємство є збитковим Середня 20 

27 Протягом звітного періоду на підприємстві спостерігалися значні 

фінансові втрати 

Середня 20 

28 Підприємство суттєво залежить від кількості постачальників Висока 30 

29 Підприємство суттєво залежить від кількості замовників Висока 30 

30 Порушення зобов'язань постачальників перед підприємством 

носять постійний характер 

Висока 30 

31 Порушення зобов'язань підприємства перед замовниками носять 

постійний характер 

Висока 30 

32 Підприємство здійснює декілька видів діяльності Висока 30 

33 Протягом звітного періоду на підприємстві здійснювалися 

незвичайні господарські операції 

Висока 30 

34 Ступінь складності здійснюваних господарських операцій оцінена 

як висока 

Висока 30 

35 Протягом звітного періоду на підприємстві здійснювалася 

зовнішньоекономічна діяльність 

Висока 30 

36 Для цілей бухгалтерського обліку на підприємстві не 

використовуються комп'ютерні програми 

Висока 30 

37 У звітному періоді не здійснювалися перевірки податковими 

органами 

Висока 30 

38 У звітному періоді не здійснювалися перевірки іншими 

державними контролюючими органами 

Висока 30 

39 У попередньому звітному періоді не здійснювалися аудиторські 

перевірки чи думка аудиторів була модифікована 

Висока 30 

40 У попередньому звітному періоді підприємство сплачувало значні 

фінансові санкції  

Висока 30 

41 Значна частина розрахунків за товари (роботи, послуги) не 

здійснюється в безготівковій формі 

Висока 30 

42 Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій не 

санкціонується керівництвом 

Висока 30 

43 На підприємстві відсутній наказ про облікову політику Висока 30 

44 Протягом звітного періоду на підприємстві відбулися зміни в 

обліковій політиці 

Висока 30 
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Додаток 14 

Показники оцінки безперервності діяльності 

№ Показник 

1 Чи спостерігається припинення або суттєве скорочення діяльності? 

2 Чи спостерігається нездатність забезпечити фінансування розвитку діяльності або 

здійснити важливі фінансові інвестиції? 

3 Чи спостерігається нездатність оновити застарілі основні засоби з причини відсутності 

фінансів? 

4 Чи спостерігається наявність великої кількості застарілих запасів? 

5 Чи спостерігається значне збільшення строків сплати дебіторської заборгованості? 

6 Чи спостерігається наявність значних сум простроченої дебіторської заборгованості? 

7 Чи очікуються порушення встановлених законодавством вимог щодо розміру чистих 

активів? 

8 Чи очікуються значні збитки від основної діяльності? 

9 Чи очікуються залучення позикових коштів за умови реальної відсутності перспектив 

повернення або продовження строку кредиту або позики? 

10 Чи очікуються використання короткострокових кредитів та позик для фінансування 

довгострокових активів? 

11 Чи очікуються труднощі, пов'язані з дотриманням умов кредитних угод та договорів 

позики, що є діючими на звітну дату? 

12 Чи спостерігається нездатність погашати кредиторську заборгованість у визначені 

терміни? 

13 Чи спостерігається заборгованість з виплати дивідендів? 

14 Чи спостерігається настання ознак банкрутства, які встановлені законодавством? 

15 Чи очікується втрата основного управлінського персоналу без належної його заміни? 

16 Чи очікується втрата ліцензій? 

17 Чи очікується втрата основного постачальника? 

18 Чи є загроза втрати ринку збуту? 

19 Чи можливі проблеми з трудовими ресурсами або дефіцит значимих засобів 

виробництва? 

20 Чи можлива суттєва залежність від успішного виконання конкретного проекту? 

21 Чи можливі судові позови, які можуть суттєво вплинути на здатність продовжувати 

діяльність на основі безперервності? 

22 Чи можливі інші події, які можуть суттєво вплинути на здатність продовжувати 

діяльність на основі безперервності? 

 

Тест «Щодо безперервності діяльності»  

Підприємство: __________ 

Період перевірки : 20___ рік. 

№ Події Так  Ні Висновок 

 Фінансові    

1. Перевищення зобов’язань над активами або 

перевищення поточних зобов’язань над 

поточними активами. 

   

2. Позики з фіксованим строком, погашення яких 

наближається, за відсутності реальних 

перспектив пролонгації чи погашення; або надмірне 

використання короткострокових позик для 
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фінансування довгострокових активів. 

3. Ознаки скасування фінансової допомоги кредиторами.    

4. Від’ємні грошові потоки від операційної діяльності, 

про які свідчить фінансова звітність за 

попередні періоди або прогнозна фінансова звітність. 

   

5. Негативні основні ключові фінансові коефіцієнти.    

6. Суттєві операційні збитки або значне зменшення 

вартості активів, що використовуються для 

генерування грошових потоків. 

   

7. Борги або припинення виплати дивідендів.    

8. Нездатність вчасно платити кредиторам.    

9. Нездатність виконувати умови угод про позики.    

10. Перехід від системи оплати в кредит за відвантажений 

товар, отриману послугу до системи 

оплати в момент отримання товару чи послуги. 

   

11. Неможливість отримати фінансування для розробки 

нових основних продуктів або для 

фінансування інших суттєвих інвестицій. 

   

 Операційні    

12. Наміри управлінського персоналу ліквідувати суб’єкт 

господарювання або припинити діяльність. 

 

   

13. Втрата ключового управлінського персоналу без його 

заміни. 

   

14. Втрата основного ринку, ключового клієнта (клієнтів), 

франшизи, ліцензії або головного постачальника 

(постачальників). 

   

15. Труднощі з робочою силою.    

16. Нестача важливих ресурсів.    

17. Поява дуже успішного конкурента.    

 Інше    

18. Недотримання вимог до рівня капіталу або інших 

законодавчих чи нормативних вимог. 

   

19. Незавершені судові або регуляторні провадження 

проти суб’єкта господарювання, які у 

випадку їх задоволення можуть призвести до 

претензій, які суб’єкт господарювання з великою 

вірогідністю не зможе задовольнити. 

   

20. Зміни у законах чи нормативних актах або урядовій 

політиці, що негативно вплинуть на суб’єкт 

господарювання. 

   

21. Відсутність страхування чи недостатнє страхування від 

катастроф у разі їх настання. 

   

     

Аудитор: П.І.Б., підпис  

Перевірив: П.І.Б., підпис  

«_____»_______20_____ 
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Додаток 15 

Показники оцінки подій після дати балансу 

№ Показник 

1 Чи приймались після дати балансу нові суттєві зобов’язання? 

2 Чи залучались після дати балансу нові суттєві позики? 

3 Чи укладались після дати балансу нові суттєві договори поруки? 

4 
Чи укладалися після дати балансу нові угоди про придбання майнових комплексів 

інших підприємств? 

5 Чи мала місце реконструкція підприємства після дати балансу? 

6 Чи планується реконструкція підприємства? 

7 
Чи мало місце укладання фінансово суттєвих угод, що пов’язані з придбанням та 

вибуттям основних засобів та фінансових вкладень? 

8 Чи мав місце факт продажу фінансових активів після дати балансу? 

9 Чи мав місце після дати балансу випуск нових акцій або боргових зобов’язань? 

10 Чи відбулись будь-які зміни, пов’язані з існуючими ризиками? 

11 Чи мало місце припинення суттєвої частини основної діяльності підприємства? 

12 Чи внесені або розглядається внесення будь-яких нетипових бухгалтерських проводок? 

13 Чи мали місце випадки конфіскації державою активів? 

14 Чи мали місце випадки загибелі активів? 

15 Чи відбулися будь-які події, які поставлять під сумнів доречність облікової політики? 

16 Чи мали після дати балансу інші події, що суттєво вплинули на фінансовий стан? 
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Додаток 16 

Моніторинг системи контролю якості аудиторської діяльності фірми  

(Програма внутрішнього контролю якості)  

 

За умови відсутності аудиторських завдань у графі «Так ( + ) / Ні ( - )» таблиць зазначається 

«ВЗ». 

А. Відповідальність керівництва за контроль якості. 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар (назва 
документу, тощо) 

А.1. Чи існує письмовий документ з викладеною політикою 
та процедурами контролю якості? 

  

А.2. Чи існує розпорядчий документ про створення 
підрозділу (призначення працівника), який відповідає 
за організацію системи контролю якості? 

  

А.3. Чи існує положення (посадова інструкція) про 
підрозділ (працівника), який відповідає за організацію 
системи контролю якості? 

  

А.4. Чи відповідає письмовий документ, зазначений у 
пункті А.1., вимогам МСКЯ-1? 

  

А.5. Чи відсутні інші недоліки системи контролю якості 
аудиторської організації, які привернули увагу особи, 
що здійснює моніторинг? 

  

Б. Дотримання етичних вимог. 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар (назва 
документу, тощо) 

Б.1. Чи існують вимоги із дотримання принципів 
професійної етики аудиторів у документах суб’єкта 
аудиторської діяльності з викладеною політикою та 
процедурами контролю якості? 

  

Б.2. Чи надані зразки документів для підтвердження 
незалежності суб’єкта аудиторської діяльності та його 
персоналу від клієнта? 

  

Б.3. Чи відповідають вимоги із дотримання принципів 
професійної етики аудиторів встановленій політиці та 
процедурам контролю якості? 

  

Б.4. Чи впроваджені процедури з контролю дотримання 
професійної етики? 

  

Б.5. Чи відповідають зразки документів для підтвердження 
незалежності аудиторської організації та її персоналу 
вимогам Кодексу професійної етики, який 
застосовується в Україні Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо 
випадків заборони проведення аудиту? 

  

Б.6. Чи відсутні інші недоліки системи контролю якості 
аудиторської організації, які привернули увагу особи, 
що здійснює моніторинг? 
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В. Політика та процедури щодо людських ресурсів. 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар (назва 
документу, тощо) 

В.1. Чи існує документ з викладеною політикою щодо найму 
співробітників (кваліфікаційні вимоги для фахівців під 
час прийняття на роботу)? 

  

В.2. Чи існує документ з викладеними вимогами щодо 
підвищення кваліфікації фахівців (у тому числі щодо 
постійного удосконалення професійних знань аудиторів, 
які перебувають у трудових відносинах, відповідно до 
вимог АПУ)? 

  

В.3. Чи існують документи, що підтверджують наявність 
власної системи удосконалення знань працівників за 
місцем роботи? 

  

В.4. Чи існують посадові інструкцій за категоріями 
персоналу? 

  

В.5. Чи надані зразки документів для оцінки якості роботи 
персоналу? 

  

В.6. Чи надані зразки документів з призначення групи із 
завдання з розподілом функцій членів групи із 
завдання? 

  

В.7. Чи надані документи, шо встановлюють заходи до 
персоналу у разі невиконання (невідповідного 
виконання) покладених на них зобов’язань? 

  

В.8. Чи розроблені графіки призначення персоналу на 
виконання завдань? 

  

В.9. Чи наявний документ, що визначає сфери, у яких 
необхідне консультування персоналу? 

  

В.10. Чи наявні (розроблені) документи, що створюють 
підрозділ (призначають персонал), або залучають 
кваліфіковану зовнішню особу для консультування 
групи із завдання? 

  

В.11. Чи наявні документи з внутрішнього консультування 
працівників (приклади)? 

  

В.12. Чи наявне документальне оформлення процедур 
вирішення розбіжності думок (приклади)? 

  

В.13. Чи наявне документальне оформлення системи 
інформаційної безпеки? 

  

В.14. Чи здійснюється контроль за якістю роботи персоналу?   

В.15. Чи здійснюється періодична оцінка якості роботи 
персоналу? 

  

В.16. Чи здійснюється ведення особових справ персоналу із 
відображенням в них результатів роботи? 

  

В.17. Чи оформлюється документально призначення групи із 
завдання з розподілом функцій членів групи із 
завдання? 

  

В.18. Чи призначається по кожному завданню особа, яка 
відповідає за нагляд під час виконанням завдання? 

  

В.19. Чи призначається по кожному завданню керівник, який 
відповідає за огляд контролю якості завдання? 

  

В.20. Чи достатньо докладно визначає аудиторська 
організація сфери, у яких необхідне консультування 
персоналу? 
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В.21. Чи наявна бібліотека нормативної та довідкової 
літератури і доступ працівників до неї? 

  

В.22. Чи є в наявності підрозділ (персонал, кваліфікована 
зовнішня особа) для консультування групі із завдання? 

  

В.23. Чи відповідає процес документування роботи з 
внутрішнього консультування працівників вимогам 
МСКЯ-1? 

  

В.24. Чи відповідає процес документування процедур 
вирішення розбіжності думок МСКЯ-1? 

  

В.25. Чи відповідає система інформаційної безпеки суб’єкта 
аудиторської діяльності вимогам МСКЯ-1 та АПУ? 

  

В.26. Чи відсутні інші недоліки системи контролю якості 
аудиторської організації, які привернули увагу особи, 
що здійснює моніторинг? 

  

Г. Політика та процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом. 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар (назва 
документу, тощо) 

Г.1. Чи у наявності документ з викладеною політикою та 
процедурами прийняття нового завдання та/або 
продовження співпраці з існуючим клієнтом? 

  

Г.2. Чи надані зразки документів для оцінки потенційних 
клієнтів, у тому числі чесності клієнтів? 

  

Г.3. Чи надані зразки документів для періодичної оцінки 
існуючих клієнтів? 

  

Г.4. Чи надані зразки документів для документування 
процедур щодо визначення компетентності, достатності 
часу та ресурсів для прийняття завдання? 

  

Г.5. Чи надані зразки листа-зобов’язання або інших 
документів щодо узгодження умов завдання? 

  

Г.6. Чи є у наявності документ з викладеною політикою та 
процедурами щодо узгодження умов завдання? 

  

Г.7. Чи відповідає документ з викладеною політикою та 
процедурами прийняття нового завдання 
(продовженням співпраці з існуючим клієнтом) вимогам 
МСКЯ-1? 

  

Г.8. Чи здійснюється оцінка потенційних клієнтів при 
прийнятті першого завдання? 

  

Г.9. Чи здійснюється періодична оцінка існуючих клієнтів?   

Г.10. Чи відсутні інші недоліки системи контролю якості 
аудиторської організації, які привернули увагу особи, 
що здійснює моніторинг? 

  

Д. Політика і процедури щодо виконання завдання з надання впевненості. 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар (назва 
документу, тощо) 

Д.1. Чи надані зразки документів для оформлення 
розрахунку суттєвості на рівні фінансової звітності в 
цілому, суттєвості для окремих груп операцій, залишків 
на рахунках і розкриття інформації? 

  

Д.2. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
вивчення системи внутрішнього контролю клієнта та 
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процедур оцінки аудиторського ризику? 

Д.3. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
вивчення клієнта та його середовища? 

  

Д.4. Чи існує документ з викладеними вимогами щодо 
планування завдання? 

  

Д.5. Чи надані зразки документів з планування?   

Д.6. Чи надані зразки документів щодо оформлення 
аудиторської вибірки? 

  

Д.7. Чи надані зразки документів для оформлення 
аудиторських процедур по суті (в тому числі 
аналітичних) для отримання аудиторських доказів для 
кожного суттєвого класу операцій, залишку на рахунку 
(включаючи облікові оцінки) та розкриття інформації 
(тести, контрольні листи, анкети, меморандуми тощо)? 

  

Д.8. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
оцінки ризиків та дій у відповідь на оцінені ризики 
викривлення внаслідок шахрайства? 

  

Д.9. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
розгляду аудитором дотримання вимог законодавчих і 
нормативних актів, ризиків не дотримання та дій у 
відповідь? 

  

Д.10. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
перевірки залишків на початок періоду для перших 
завдань з аудиту? 

  

Д.11. Чи надані зразки запитів для зовнішніх підтверджень?   

Д.12. Чи надані зразки документів для оформлення 
альтернативних процедур у випадку обґрунтованої 
неможливості здійснення зовнішніх запитів або не 
отримання відповіді на запити? 

  

Д.13. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
оцінки ризиків щодо відносин і операцій з пов’язаними 
сторонами та дій у відповідь? 

  

Д.14. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
щодо подальших подій, які можуть суттєво вплинути на 
фінансову звітність? 

  

Д.15. Чи надані зразки документів для оформлення процедур 
оцінки застосовності припущення про безперервність 
діяльності? 

  

Д.16. Чи надані зразки документів для оформлення оцінки 
викривлень ідентифікованих під час виконання 
завдання? 

  

Д.17. Чи надані зразки запитів управлінському персоналу 
клієнта про письмові запевнення? 

  

Д.18. Чи існує зразок письмового запевнення щодо 
відповідальності управлінського персоналу за складання 
фінансової звітності відповідно до застосованої 
концептуальної основи? 

  

Д.19. Чи існує документ з викладеними вимогами щодо 
документування процесу використання праці експерта 
аудитора? 

  

Д.20. Чи існує документ з викладеними вимогами щодо 
процедур нагляду за виконанням завдання? 

  

Д.21. Чи існує документ з викладеними вимогами щодо   
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огляду контролю якості завдання? 

Д.22. Чи існують зразки звітних документів із завдання?   

Д.23. Чи відсутні інші недоліки системи контролю якості 
аудиторської організації, які привернули увагу особи, 
що здійснює моніторинг? 

  

Є. Політика та процедури моніторингу. 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар (назва 
документу, тощо) 

Є.1. Чи існує документ з викладеними вимогами щодо 
моніторингу відповідності політики та процедур 
контролю якості? 

  

Є.2. Чи існує організаційно – розпорядчий документ про 
призначення особи, відповідальної за здійснення 
моніторингу? 

  

Є.3. Чи існує зразок документу для здійснення аналізу 
необхідних змін і доповнень до документів з 
викладеною політикою та процедурами контролю 
якості? 

  

Є.4. Чи існує зразок документу для перевірки завершених 
завдань? 

  

Є.5. Чи існує зразок документу для оцінки необхідних 
коригувальних дій і змін, які потрібно внести у систему 
контролю якості? 

  

Є.6. Чи відповідає моніторинг відповідності політики та 
процедур контролю якості вимогам МСКЯ-1? 

  

Є.7. Чи проводиться періодичне визначення необхідних 
коригувальних дій і поліпшень, які потрібно внести у 
систему контролю якості? 

  

Є.8. Чи інформується відповідний персонал фірми про 
недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості? 

  

Є.9. Чи вживає заходи відповідний персонал фірми щодо 
своєчасного впровадження необхідних змін у політику 
та процедури контролю якості? 

  

Є.10. Чи відповідним чином здійснюються перевірки 
завершених завдань? 

  

Є.11. Чи існує система запровадження заходів за 
результатами оцінки кожного із завершених завдань? 

  

Є.12. Чи відсутні інші недоліки системи контролю якості 
аудиторської організації, які привернули увагу особи, 
що здійснює моніторинг? 

  

Підписи: 

Контрольний лист заповнив:  Прізвище, ім’я, по батькові 

 (Особистий підпис)  

Підстава: Номер та дата розпорядчого чи іншого документу про 

проведення моніторингу 

Дата складання: Дата складання 

Перелік необхідних коригувальних дій (змін і доповнень) у існуючу політику аудиторської 

організації. 

(Прийнято на службовій нараді від Дата проведення наради).  
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Додаток 17 

Моніторинг якості окремих завдань  

А. Інформація про аудиторське завдання: 

Реєстраційний номер завдання: Реєстраційний номер 

Дата реєстрації завдання: Дата реєстрації 

Вид завдання: Вид завдання 

Вид впевненості за завданням: Вид впевненості 

Суб’єкт перевірки: Назва суб’єкту перевірки 

Замовник: Назва замовника аудиторських послуг 

Дата початку періоду перевірки: Дата початку періоду перевірки 

Дата завершення періоду перевірки: Дата завершення періоду перевірки 

Номер договору на надання послуг: Номер договору 

Дата підписання договору: Дата підписання договору 

Дата підписання підсумкової документації: Дата підписання підсумкової документації 

Думка аудитора: Вид думки аудитора 

Б. Прийняття та продовження співпраці з клієнтом (МСКЯ-1, ПНПКЯ-1). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Б.1. Чи оформлені документально процедури щодо розгляду 

питання чесності клієнта та оцінки можливої інформації, яка б 

свідчила про нечесність клієнта? 

  

Б.2. Наявність задокументованих процедур щодо визначення 

компетентності, можливостей, часу та ресурсів для прийняття 

завдання 

  

Б.3. Чи складається бюджет часу для визначення потреб щодо 

людських ресурсів та складання графіку аудиторської роботи? 

  

Б.4. Чи відповідає запланований обсяг витрат робочого часу на 

виконання завдання фактичному обсягу виконаних робіт? 

  

Б.5. Чи проводиться оцінка незалежності аудиторської організації зі 

сторони потенційного клієнта? 

  

Б.6. Чи задокументована оцінка незалежності членів робочої групи 

зі сторони потенційного клієнта? 

  

Б.7. Чи задокументоване обговорення з попереднім аудитором 

причин відмови від клієнта, причин можливих розбіжностей? 

  

Б.8. Чи призначено персонал, відповідальний за прийняття або 

продовження співпраці з клієнтом? 

  

Б.9. Чи забезпечується умовами договору в частині оплати принцип 

незалежності та чи достатні встановлені строки для виконання 

завдання? 

  

Б.10. Чи отримано інформацію, що стосується розуміння суб'єкта 

господарювання та його середовища виключно з внутрішнім 

контролем (інформація, що стосується правової форми та 

організаційної структури суб'єкта господарювання; інформація 

щодо сфери діяльності, економічного та законодавчого 

середовища, у якому діє суб'єкт господарювання? Якими 

документами аудитора це підтверджується? 

  

Б.11. Інші питання, що привернули увагу особи, що здійснює 

моніторинг якості окремих завдань. 
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В. Узгодження умов завдання (МСА 210). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

В.1. Чи оформлено документально узгодження умов завдання? 

Яким документом це підтверджується? 

  

В.2. Чи містять узгоджені умови завдання: Х Х 

- мету та обсяг завдання;   

- відповідальність аудитора;   

- відповідальність управлінського персоналу;   

-ідентифікацію застосовної концептуальної основи фінансової 

звітності для складання фінансової звітності; 

  

- посилання на очікувану форму й зміст будь-яких звітів, що 

їх надавав аудитор, і констатацію того, що можуть існувати 

обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної 

форми та змісту? 

  

В.3. Чи були зміни в умовах завдання, яким документом 

обґрунтовано зміни? Чи були обґрунтовані виправдання щодо 

змін умов завдання? 

  

В.4. Інші питання, що привернули увагу особи, що здійснює 

моніторинг 

  

Г. Планування завдання (МСА 200, 300, 315, 320). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Г.1. Чи проведена аудитором оцінка системи внутрішнього 

контролю щодо організації та ведення бухгалтерського 

обліку, складання фінансової звітності для визначення 

характеру, обсягу та змісту аудиторських процедур? Чи 

задокументовано аудитором таку оцінку? 

  

Г.2. Чи проведено оцінку аудиторського ризику та його 

компонентів? 

  

Г.3. Чи оцінено наскільки ідентифіковані аудиторські ризики 

можуть призвести до суттєвих викривлень у фінансовій 

звітності? 

  

Г.4. Чи є в наявності власні внутрішні стандарти (методики), за 

допомогою яких проводиться оцінки суттєвості та ризиків під 

час здійснення аудиторської перевірки? 

  

Г.5. Чи переглядався рівень суттєвості під час проведення аудиту?   

Г.6. Чи була розроблена на основі аудиторського ризику та оцінки 

рівня суттєвості відповідна стратегія аудиту та програма 

аудиту для визначення характеру, часу та обсягу подальших 

аудиторських процедур, необхідних для отримання достатніх 

і прийнятних аудиторських доказів? 

  

Г.7. Чи визначена загальна стратегія аудиту, яка встановлює 

обсяг, час і напрямок аудиту, а також спрямовує розробку 

плану аудиту? 

  

Г.8. Чи включено аудитором до аудиторської документації під час 

визначення загальної стратегії оцінку 

Х Х 

суттєвості на рівні фінансової звітності в цілому.   

Якщо це застосовано, то який рівень або рівні суттєвості для 

окремих груп операцій, залишків на рахунках і розкриття 
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інформації. 

Г.9. Чи було визначено аудитором відповідно до професійного 

судження суттєвість виконання? 

  

Г.10. Чи розроблений план завдання з описом: Х Х 

-характеру, часу та обсягу запланованих процедур оцінки 

ризиків, як визначено у МСА 315; 

  

-характеру, часу та обсягу запланованих подальших 

аудиторських процедур на рівні твердження, як визначено у 

МСА 330;  

  

-інших запланованих аудиторських процедур, які слід 

виконати для дотримання вимог МСА під час виконання 

завдання. 

  

Г.11. Навести інформацію про сертифікований персонал, що брав 

участь у плануванні завдань (участь партнера із завдання або 

інших провідних членів аудиторської групи із завдання). 

  

Г.12. Чи є в наявності наказ про призначення групи із завдання на 

перевірку, графіки розподілу робіт? 

  

Г.13. Чи ведеться табель обліку робочого часу щодо кожного члена 

групи із завдання? 

  

Г.14. Чи планувався характер, час і обсяг управління та нагляду за 

членами аудиторської групи із завдання, а також огляд їх 

роботи? 

  

Г.15. Чи були внесені будь-які важливі зміни у загальну стратегію 

та план під час виконання завдання, причини внесення цих 

змін? Чи оформлено документально внесення змін? 

  

Г.16. Інші питання, що привернули увагу   

Д. Залишки на початок періоду (МСА 510). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Д.1. Чи відображають робочі документи аудитора оцінку 

правильності перенесення залишків з кінця попереднього 

періоду на початок поточного періоду або в разі необхідності 

їх коригування? 

  

Д.2. Чи отримано аудитором достатні та прийнятні аудиторські 

докази того, чи послідовно застосувалася відповідна облікова 

політика, що відображена у залишках на початок періоду ? 

  

Д.3. Чи було аудитором відповідно враховано і адекватно подано 

й розкрито зміни в обліковій політиці у відповідності до 

застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності? 

  

Д.4. Якщо фінансова звітність попереднього року була охоплена 

аудитом, то чи є докази ознайомлення аудитора з робочими 

документами попереднього аудитора? 

  

Д.5. Чи надають аудиторські процедури, виконані в поточному 

періоді, докази щодо залишків на початок періоду? 

  

Д.6. Чи виконані конкретні аудиторські процедури для отримання 

доказів щодо залишків на початок періоду? Якими робочими 

документами це підтверджується? 

  

Д.7. Якщо фінансова звітність за попередній період перевірялася 

попереднім аудитором та мала місце модифікація думки, то 

чи оцінено аудитором вплив обставини, що призвела до 
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модифікації під час оцінки ризиків суттєвого викривлення у 

фінансовій звітності поточного періоду відповідно до вимог 

МСА 315? 

Д.8. Якщо думка попереднього аудитора щодо фінансової 

звітності попереднього періоду містить модифікацію думки і 

така модифікація залишається суттєвою для фінансової 

звітності поточного періоду, то чи модифікував аудитор свою 

думку щодо фінансової звітності поточного періоду 

відповідно до вимог MCA 705 та MCA 710? 

  

Д.9. Якщо аудитором отримано аудиторські докази, що залишки 

на початок періоду містять суттєві викривлення, то які 

додаткові аудиторські процедури були виконані аудитором? 

Якими робочими документами це підтверджується? 

  

Д.10. Чи проінформовано аудитором управлінський персонал та 

осіб, наділених найвищими повноваженнями про 

викривлення у фінансовій звітності поточного періоду? 

  

Д.11. Інші питання що привернули увагу   

Є. Аудиторська вибірка (МСА 530). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Є.1. Які методи вибіркової перевірки були застосовані аудитором? 

Чи відповідають вони методам встановленим у внутрішній 

документації? 

  

Є.2. Чи були незалежно від ідентифікованих ризиків присутності 

помилок проведені конкретні дії (вибірка) для всіх 

встановлених важливих позицій фінансової звітності 

відповідно мети аудиторської процедури? 

  

Є.3. Чи отримано аудитором підстави для обґрунтування 

висновків щодо генеральної сукупності, з якої здійснювалась 

вибірка? Якими документами аудитора це підтверджується? 

  

Є.4. Чи визначено розмір вибірки, достатній для зменшення 

ризику вибірки до прийнятно низького рівня? 

  

Є.5. Чи відібрано статті для вибірки так, щоб кожен елемент 

вибірки мав шанс бути відібраним? 

  

Є.6. Чи відображає робоча документація аудитора усі етапи 

проведення аудиторської вибірки та аналіз її результатів? 

  

Є.7. Інші питання, що привернули увагу   

Ж. Письмові запевнення (МСА 580). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Ж.1. Чи зроблені аудитором запити на надання письмових 

запевнення тому управлінському персоналу, який несе 

відповідальність за фінансову звітність і обізнаний у 

відповідних питаннях? 

  

Ж.2. Чи розроблені аудиторською фірмою стандартизовані форми 

запитів? 

  

Ж.3. Чи зазначена у запиті інформація щодо відповідальності 

управлінського персоналу за складання фінансової звітності 

відповідно до застосовуваної концептуальної основи 
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фінансової звітності, включаючи, якщо це доречно, 

відповідальність за її достовірне подання? 

Ж.4. Чи зазначена у запиті інформація щодо надання 

управлінським персоналом письмового запевнення стосовно 

того, що: 

Х Х 

- він надав аудитору всю доречну інформацію та доступ до 

неї, як узгоджено в умовах завдання з аудиту; 

  

- усі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій 

звітності? 

  

Ж.5. Дата отримання письмових запевнень. Чи є вона якомога 

ближче до дати аудиторського висновку? 

  

Ж.6. Чи містять письмові запевнення всю необхідну аудитору 

інформацію (відповідно до зроблених запитів)? 

  

Ж.7. У якій формі управлінський персонал надав письмове 

запевнення до аудитора (листа-запевнення, чи інше)? 

  

Ж.8. Чи розроблена політика та процедури аудиторською фірмою 

щодо відмови від висловлення думки відповідно до MCA 705, 

якщо: 

Х Х 

- аудитор доходить висновку, що існують настільки достатні 

сумніви щодо чесності управлінського персоналу, що 

письмові запевнення є недостовірними; 

  

- управлінський персонал не надає письмові запевнення   

Ж.9. Інші питання, що привернули увагу   

З. Пов’язані сторони (МСА 550). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

З.1. Чи направлені запити управлінському персоналу клієнта (у 

тому числі найвищому) щодо: 

Х Х 

- ідентифікації пов’язаних сторін суб’єкта господарювання, 

включаючи зміни порівняно з попереднім періодом; 

  

-характеру відносин між суб’єктом господарювання та 

пов’язаними сторонами; 

  

- здійснення суб’єктом господарювання будь-яких операцій з 

пов’язаними сторонами протягом періоду (якщо це має 

місце), визначити тип та мету операції? 

  

З.2. Наявність розроблених шаблонів запитів   

З.3. Чи надавалася інформація отримана від управлінського 

персоналу щодо пов’язаних сторін іншим членам 

аудиторської групи із завдання (ідентифікація, характер 

відносин, операції з пов’язаними сторонами) під час 

розподілу робіт відповідно до плану перевірки? 

  

З.4. Чи отримані письмові запевнення управлінського персоналу і 

(у разі необхідності) тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, щодо: 

Х Х 

- розкриття аудитору інформації щодо ідентифікації 

пов’язаних сторін суб’єкта господарювання та всіх відносин й 

операції з ними; 

  

- забезпечення належного обліку і розкриття таких відносин 

та операцій відповідно до вимог концептуальної основи; 

  

- розкриття в примітках до фінансової звітності?   
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З.5. Чи розкрита аудитором інформація щодо: Х Х 

-ідентифікації, обліку та розкриття відносин і операцій з 

пов’язаними сторонами відповідно до застосовуваної 

концептуальної основи фінансової звітності; 

  

-санкціонування і схвалення значних операцій та 

домовленостей з пов’язаними сторонами; 

  

-санкціонування й схвалення значних операцій та 

домовленостей, що виходять за межі звичайної діяльності; 

  

-характеру таких операцій?   

З.6. Чи надіслано запити до управлінського персоналу щодо 

пояснень та ідентифікації всіх операцій зі щойно 

ідентифікованими пов’язаними сторонами для подальшої 

оцінки аудитором? 

  

З.7. Чи перевірив аудитор документи на ознаки існування 

відносин і операцій з пов’язаними сторонами, які 

управлінський персонал раніше не ідентифікував або не 

розкривав аудитору: 

Х Х 

-банківські підтвердження чи підтвердження зовнішніх 

юристів, отримані в межах аудиторських процедур; 

  

-протоколи зборів акціонерів, засідань тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями; 

  

-інші записи або документи, які аудитор вважає необхідними 

у обставинах суб’єкта господарювання? 

  

З.8. Чи проводився огляд робочих документів за попередній 

період, які зможуть допомогти визначити тип таких операцій? 

  

З.9. Чи було модифіковано аудиторську думку у разі, якщо 

аудитором не отримано належних та прийнятних 

аудиторських доказів щодо пов’язаних сторін та операцій з 

ними? 

  

З.10. Чи зазначена підстава для висловлення модифікованої думки?   

З.11. Інші питання, що привернули увагу.   

І. Безперервність (МСА 570). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

І.1 Чи зроблено запит до управлінського персоналу про те, чи 

відомо йому про події або умови після періоду оцінки 

управлінського персоналу, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність? 

Вказати дату відправлення запиту, на яких носіях відправлено 

запит (електронній лист, відправлено поштою, інше)? 

  

І.2. Чи є у наявності стандартизовані шаблони запитів?   

І.3. Чи отримано відповідь від управлінського персоналу щодо 

здатності суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність? Вказати дату отримання відповіді. 

  

І.4. Чи проведено аналіз існування можливих подій або умов, які 

можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати діяльність? Яким 

робочим документом оформлено результати аналізу (тест, 

контрольний лист, інше)? 
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І.5. Чи містять вказані робочі документи посилання на документи 

що підлягали аналізу? 

  

І.6. Чи зроблено висновок, чи існує за судженням аудитора 

суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які 

окремо або в сукупності можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність. 

  

І.7. Чи містить аудиторський звіт пояснювальний параграф за 

умов достатнього розкриття інформації у фінансовій звітності 

щодо припущення про безперервність діяльності суб’єкта 

господарювання, але існування суттєвої невизначеності? 

  

І.8. Якщо фінансова звітність недостатньо розкриває інформацію, 

чи висловлено аудитором умовно-позитивну або негативну 

думку (залежно від конкретних обставин відповідно до МСА 

705) ? 

Чи повідомлено аудитором тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, про ідентифіковані події або умови, які 

можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати діяльність? 

  

І.9. Інші питання, що привернули увагу.   

К. Подальші події (МСА 560). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

К.1. Чи здійснено запит до управлінською персоналу і в разі 

потреби до тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

щодо подальших подій, які могли б вплинути на фінансову 

звітність? 

  

К.2. Чи ознайомлений аудитор з протоколами засідань, (якщо 

вони є) за участю власників, управлінського персоналу чи 

тих, кого наділено найвищими повноваженнями, суб’єкта 

господарювання, що проводилися після дати фінансової 

звітності? Якими робочими документами аудитора це 

підтверджується? 

  

К.3. Чи ознайомлений аудитор з останньою подальшою 

проміжною фінансовою звітністю суб’єкта господарювання, 

якщо вона є? Якими документами це підтверджується? 

  

К.4. Чи отримано письмове запевнення, що всі події, які 

відбуваються після дати фінансової звітності і щодо яких 

застосовна концептуальна основа фінансової звітності 

вимагає коригування або розкриття, були скориговані або 

розкриті? 

  

К.5. Які процедури були виконані аудитором, якщо після дати 

аудиторського звіту, але до дати оприлюднення фінансової 

звітності аудитору стає відомим факт, який міг би призвести 

до внесення змін до аудиторського звіту? 

  

К.6. Які висновки були зроблені аудитором щодо подальших 

подій? В яких робочих документах аудитора це зазначено? 

  

К.7. Якщо управлінський персонал вносить зміни до фінансової 

звітності, то чи надано аудитором новий аудиторський звіт? 

  

К.8. Чи включено до нового зміненого аудиторського звіту   
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пояснювальний параграф, що містить посилання на примітку 

до фінансової звітності, в якій більш докладно обговорюється 

причина зміни до раніше оприлюдненої фінансової звітності 

та попереднього аудиторського звіту, наданого аудитором? 

К.9. Інші питання, що привернули увагу.   

Л. Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів (МСА 501). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Л.1. Чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази щодо 

наявності та стану запасів шляхом: 

Х Х 

-присутності під час інвентаризації (крім випадків, якщо це не 

доцільно); 

  

-оцінки інструкцій та процедур управлінського персоналу 

щодо реєстрації і контролю результатів інвентаризації 

матеріальних запасів суб’єкта господарювання; 

  

-ознайомленням з процедурами підрахунку, які здійснюються 

управлінським персоналом; 

  

-перевіркою запасів, виконанням контрольної перевірки;   

-здійсненням аудиторських процедур щодо остаточних даних 

про запаси суб’єкта господарювання, з метою визначення, чи 

достовірно вони відображають фактичні результати 

інвентаризації? 

  

Л.2. Чи виконано аудиторські процедури для отримання 

аудиторських доказів про належне відображення змін в 

запасах між датою інвентаризації та датою фінансової 

звітності (якщо інвентаризація здійснюється на іншу дату, 

ніж дата фінансової звітності)? 

Навести робочі документи, якими оформлені вищезазначені 

процедури. 

  

Л.3. Чи ініційовано проведення інвентаризації (або спостереження 

за її проведенням) деяких запасів на іншу дату, та чи 

виконано аудиторські процедури щодо проміжних операцій 

(якщо аудитор не може бути присутнім під час інвентаризації 

через непередбачувані обставини)? 

Навести робочі документи, якими оформлені вищезазначені 

процедури. 

  

Л.4. Чи виконано альтернативні аудиторські процедури для 

отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів 

щодо наявності та стану запасів (якщо присутність під час 

інвентаризації не є можливою)? 

  

Л.5. Чи модифікована думка в аудиторському звіті відповідно до 

MCA 705? 

  

Л.6. Чи отримано достатні та прийнятні аудиторські докази щодо 

наявності та стану запасів: 

Х Х 

-надіслано запит до третьої сторони про підтвердження 

кількості і стану запасів, які зберігаються в інтересах суб’єкта 

господарювання; 

  

-здійснено перевірку або інші аудиторські процедури, які є 

належними за таких обставин. 

  

Л.7. Чи розроблена аудиторською фірмою програма щодо участі   
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аудитора у проведенні інвентаризації? 

Л.8. Чи відображають робочі документи аудитора докази 

виконання процедур: 

Х Х 

- інспектування;   

- нагляду;   

- запиту;   

- підтвердження;   

- перерахунку;   

- аналітичних процедур   

Л.9. Інші питання, що привернули увагу.   

М. Оцінка викривлень (МСА 450). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 
Ні (-) 

Коментар 

М.1. Чи накопичувалися викривлення, ідентифіковані під час 
аудиту, крім незначних, яким робочим документом 
оформлені результати? 

  

М.2. Чи проінформований відповідний управлінський персонал 
про усі викривлення, накопичені під час аудиту? Яким 
робочим документом оформлено результати інформування? 
Чи були виправлені викривлення? 

  

М.3. У випадку, якщо невиправлені викривлення є суттєвими, то 
чи розглянуті аудитором: 

Х Х 

-розмір і характер викривлень як стосовно конкретних груп 
операцій, залишків на рахунках або розкриття, так і 
фінансової звітності в цілому, а також особливі обставини їх 
виникнення; 

  

-вплив невиправлених викривлень попередніх періодів як 
стосовно конкретних груп операцій, залишків на рахунках 
або розкриття інформації, так і на фінансову звітність у 
цілому? 

  

М.4. Чи проінформовано тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями про невиправлені викривлення та їх 
можливий вплив окремо або сукупно на висновок у звіті 
незалежного аудитора (якщо це йому не заборонено 
законодавчими або нормативними актами)? 

  

М.5. Якими документами оформлено результати аналізу та 
інформування управлінського персоналу? 

  

М.6. Чи проінформовано тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, як про вплив невиправлених викривлень 
попередніх періодів на конкретні групи операцій, залишки на 
рахунках або розкриття інформації, так і на фінансову 
звітність у цілому? 

  

М.7. Якими документами оформлено результати аналізу та 
інформування управлінського персоналу? 

  

М.8. Чи звертався аудитор до управлінського персоналу надати 
письмові запевнення щодо невиправлених викривлень 
(можливо вимагається коригування фінансової звітності для 
виправлення суттєвих викривлень)? 

  

М.9. Якими документами оформлено результати?   

М.10. Яка думка була висловлена аудитором у аудиторському звіті?   

М.11. Інші питання, що привернули увагу   
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Н. Аудиторська документація (МСА 230). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

Н.1. На яких носіях (паперових чи електронних) сформована 

аудиторська документація? 

  

Н.2. Який програмний продукт використовує фірма?   

Н.3. Чи в наявності маркування документації (назва клієнта, назва 

аудиторської фірми, назва документу, дата складання, період 

перевірки )? 

  

Н.4. Чи проіндексовані всі робочі документи та є в наявності 

перехресні посилання? 

  

Н.5. Чи розроблені стандартизовані форми індексів?   

Н.6. Чи було записано аудитором при документуванні характеру, 

часу і обсягу виконаних аудиторських процедур: 

Х Х 

-відмінні характеристики конкретних статей або питань, що 

перевіряються; 

  

-хто виконував аудиторську роботу та дата завершення цієї 

роботи; 

  

-хто виконував огляд виконаної аудиторської роботи, дата та 

обсяг такого огляду 

  

Н.7. Чи встановлена політика та процедури забезпечення 

конфіденційності, безпечного зберігання, цілісності, 

доступності та відновлюваності документації із завдання? 

  

Н.8. Чи забезпечує аудиторська документація можливість 

досвідченому аудитору, який не мав попереднього 

відношення до аудиту, зрозуміти: 

Х Х 

 -характер, час і обсяг аудиторських процедур, виконаних 

відповідно до вимог МСА та застосовуваних законодавчих і 

нормативних вимог; 

  

 -результати виконаних аудиторських процедур та отриманих 

аудиторських доказів; 

  

 -значущі питання, які виникають під час аудиту, висновки, які 

узагальнили аудитори стосовно цих питань, та значні 

професійні судження, висловлені під час формулювання 

висновків? 

  

Н.9. Чи розроблені внутрішні шаблони типових форм 

документації (наприклад, стандартна структура 

аудиторського файлу (папки) робочих документів, бланки, 

опитувальники, контрольні листи, анкети, запити, типові 

листи та звернення)? 

  

Н.10. Чи встановлені вимоги до формування «постійного» 

аудиторського файлу? 

  

Н.11. Інші питання, що привернули увагу.   

О. Повідомлення інформації (МСА 260, 265). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

О.1. Чи повідомлено інформацію тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, про відповідальність аудитора стосовно 

аудиту фінансової звітності та загальну інформацію про 

запланований обсяг і час аудиту? 
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О.2. Чи отримано від тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, інформацію, яка є важливою для аудиту? 

  

О.3. Чи надані аудитором тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, своєчасні дані про спостереження, зроблені 

внаслідок аудиту, які є значущими та важливими для їх 

відповідальності за нагляд за процесом формування 

фінансової звітності? 

  

О.4. У якій формі було зроблено повідомлення інформації про 

значні результати, отримані внаслідок аудиту тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями? 

  

О.5. Чи є в наявності документація з усного повідомлення 

інформації (наприклад, копія протоколу, складеного 

суб’єктом господарювання)? 

  

О.6. Чи повідомлено у письмовій формі інформацію тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, про значні недоліки 

внутрішнього контролю, якщо такі недоліки були 

ідентифіковані під час аудиту? 

  

О.7. Інші питання, що привернули увагу.   

П. Формулювання думки та надання звіту (МСА 700, 705). 

№ Питання оцінки 
Так (+) 

Ні (-) 
Коментар 

П.1. Яка форма висловлення думки аудитора у звіті що 

аналізується? 

  

П.2. Чи відповідає структура звіту вимогам МСА?   

П.3. Чи сформульована думка про фінансові звіти, виходячи з 

оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів? 

  

П.4. У випадку модифікованої думки, чи описана підстава для 

висловлення такої думки? 

  

П.5. Якщо розкриття даних є важливим для розуміння 

користувачами фінансових звітів, то чи включений до 

аудиторського звіту пояснювальний параграф або параграф з 

інших питань? 

  

П.6. Інші питання, що привернули увагу   

Підписи: 

Контрольний лист заповнив:  Прізвище, ім’я, по батькові 

 (Особистий підпис)  

Підстава: Номер та дата розпорядчого чи іншого документу про 

проведення моніторингу 

Дата складання: Дата складання 

Перелік необхідних коригувальних дій (змін і доповнень) у існуючу політику аудиторської 

організації. 

(Прийнято на службовій нараді, Дата проведення наради).  
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Додаток В 

 

Порядок безперервного професійного навчання аудиторів та критерії відбору 

юридичних осіб, що будуть задіяні у професійному навчанні аудиторів 

 

Цей порядок розроблено у відповідності до статті 19 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» з метою забезпечення безперервного 

професійного навчання аудиторів 

 

Загальні положення  

Аудитор повинен дотримуватися вимог щодо безперервного професійного навчання в 

кількості 40 годин на рік за програмами, що затверджені Комісією за атестації та викладаються:  

– юридичними особами, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації; 

– аудиторськими фірмами, що розробили власні програми безперервного професійного 

навчання, які визнані професійними організаціями - членами Міжнародної федерації 

бухгалтерів; 

–  професійними організаціями аудиторів та/або бухгалтерів (надалі – Центри). 

Вибір аудитором особи, що надає послуги з безперервного професійного навчання 

(Центру), є вільним. Аудитор подає клопотання керівництву Центру з проханням зарахувати у 

групу на проходження навчання, сплачує кошти на її користь, що визначені відповідним 

кошторисом (угодою, рахунком). Зарахування та відрахування з групи проводиться у 

відповідності до наказів, затверджених керівництвом Центру, що надає послуги з безперервного 

професійного навчання.  

Програми, що затверджуються Комісією з атестації можуть бути розраховані на: 

‒ 4 години; 8 годин; 16 годин; 24 години; 32 години; 40 годин; 

‒ не потребують складання іспитів;  

‒ можуть викладатися у формі вебінарів, ділових ігор, семінарів, тренінгів, круглих 

столів. 

Після закінчення навчання Центр, що надає послуги з безперервного професійного 

навчання надає аудитору свідоцтво про участь у програмі, зазначивши її назву та місце і 

тривалість навчання, засвідчує підписом керівника Центру. Таке свідоцтво є підставою для 

включення інформації про безперервне професійне навчання аудитора в реєстр аудиторів 

Аудиторською палатою України.  

 

Порядок зарахування теоретичних та практичних знань в якості постійного 

професійного навчання аудиторів 

Крім участі у безперервному навчанні аудиторів у формі вебінарів, ділових ігор, 

семінарів, тренінгів, круглих столів аудитор може застосовувати інші форми зарахування 

теоретичних та практичних знань в якості постійного професійного навчання:  

– публікації у вигляді підручників, навчальних посібників, монографій з питань 

аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, які визначені професійними стандартами та/або з питань практики 

застосування П(С)БО, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

оподаткування (зараховуються автору, співавторам у рік видання або на наступний рік). У 

випадку видання публікації у співавторстві аудитором має бути підтверджений особистий 

внесок (не менш ніж 0,5 умовного авторського аркуша) у загальному обсязі публікації. 
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Професійна оцінка зазначених публікацій проводиться Комісією з атестації , про що 

приймається та видається аудитору відповідне рішення; 

– публікації обсягом не менше як 0,1 умовного авторського аркуша (4000 знаків, що 

прирівнюються до 8 годин) з питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами та/або 

з питань практики застосування П(С)БО, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, оподаткування у фахових виданнях ВАК (розрахунок обсягу публікацій 

автором здійснюється самостійно та зараховується автору в рік здійснення публікації). 

Професійна оцінка зазначених публікацій Комісією з атестації, про що приймається видається 

аудитору відповідне рішення; 

– отримання аудитором вченого ступеня кандидата або доктора економічних наук; 

– виконання повноважень члена Ради Аудиторської палати України; 

– викладання у осіб, що надають послуги з безперервного професійного навчання 

обсягом не менше як 40 годин протягом календарного року; 

– успішне складання аудитором будь-якого окремого іспиту при підготовці на отримання 

кваліфікації або диплома (сертифіката) Асоціації Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів 

(АССА), або Американського Інституту сертифікованих присяжних бухгалтерів (АІСРА), або 

отримання диплома Інституту фінансових бухгалтерів (IFA) з курсу «Міжнародні стандарти 

фінансової звітності», або отримання диплома Інституту Сертифікованих фінансових 

менеджерів з курсу «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (Dip IFRS/ICFM, 

Великобританія), що підтверджується відповідним документом; 

– стажування аудитора в аудиторській фірмі в Україні чи за кордоном, вищому 

навчальному закладі тривалістю не менше 40 годин на рік, проходження стажування 

(отримання практичних навичок з організації та методики аудиту). 

 

Вимоги до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне професійне 

навчання аудиторів 

 

З метою забезпечення належного якісного рівня провадження діяльності з безперервного 

професійного навчання аудиторів особи, що здійснюють та/або претендують на здійснення 

такої діяльності мають відповідати встановленим цими Критеріями вимогам до викладацького 

складу, матеріально-технічної бази, інформаційного та методичного забезпечення, до 

соціально-побутової інфраструктури. 

 

Вимоги до викладацького складу 

Базовою вимогою до викладацького складу із забезпечення безперервного професійного 

навчання аудиторів є питома вага викладачів, що працюють у Центрі за основним місцем 

роботи – не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків. 

Вимогами до професійного та науково-практичного рівня викладачів Центру є наявність: 

1) базової вищої освіти за спеціальностями «Бухгалтерський облік та аналіз 

господарської діяльності», «Облік і аудит», «Облік і оподаткування», «Економіка та 

підприємництво», «Менеджмент», «Фінанси і кредит»; 

2) стажу науково-педагогічної роботи з викладання фахових дисциплін щодо 

бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу, оподаткування, господарського права – не менше 5 

(п’яти) років; або стажу практичної роботи за фахом з бухгалтерського обліку та аудиту – не 

менше 10 (десяти) років;  

3) наукового ступеня доктора економічних наук або кандидата економічних наук 

(доктора філософії) виключно за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та 
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аудит», 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», 

071 «Облік і оподаткування» та наукового звання професора або доцента (для усіх викладачів є 

обов’язковим); 

4) сертифіката аудитора (для викладачів-практиків є обов’язковим); 

5) наукових та науково-практичних публікацій за останні 5 (п’ять) років (зокрема, 

монографій, навчальних посібників, статей у фахових та професійних виданнях, методичних 

розробок щодо програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів); 

6) створення науково-методичної ради Центру (не менше 3 (трьох) докторів наук, що 

одночасно є сертифікованими аудиторами).  

До викладацького складу Центру викладачі-практики можуть бути залучені на засадах 

укладання договорів цивільно-правового характеру. 

 

Вимоги до матеріально-технічної бази щодо провадження діяльності 

Площа власних (та/або орендованих) навчальних приміщень для проведення процесу 

професійної підготовки слухачів повинна становити не менше ніж 2,4 кв. метра на одного 

слухача, за наявності не менше 3 (трьох) аудиторій з кількістю не менше 50 (п’ятидесяти) 

посадкових місць у кожній.  

Центр повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, 

навчальних аудиторій, іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 

правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань 

технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 

відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.  

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, 

устаткуванням, що необхідні для виконання програм удосконалення професійних знань 

аудиторів, обґрунтовується окремим документом з наданням розкладу їх використання та 

розрахунків достатності.  

Слухачі, які цього потребують, повинні бути забезпечені місцем у гуртожитку. 

 

Вимоги до інформаційного забезпечення 

Інформаційне забезпечення передбачає наявність:  

1) вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань у бібліотеці Центру (у тому 

числі в електронному вигляді) відповідного до спеціальності профілю, за яким фактично 

провадиться діяльність з постійного удосконалення професійних знань аудиторів, і становить 

не менше п’яти видань; 

2) офіційного веб-сайта Центру (або сторінки на корпоративному веб-сайті), на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність (структура / викладацький склад; 

сертифікати про акредитацію; освітньо-професійна/освітньо-наукова, видавнича, практична 

діяльність викладачів; зразки документів про результати підвищення кваліфікації слухачів; 

умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень; перелік довгострокових та короткострокових програм з удосконалення 

професійних знань аудиторів; контактна інформація). 

Вимоги до методичного забезпечення 

Методичне забезпечення діяльності Центру передбачає наявність: 

1) усіх затверджених в установленому порядку програм удосконалення професійних 

знань аудиторів, за якими здійснюється підготовка слухачів;  

2) робочих методичних комплексів з усіх довгострокових та короткострокових програм, 

які включають: деталізований зміст програми, заплановані (очікувані) результати навчання, 
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порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), 

інформаційні ресурси в Інтернеті;  

3) візуальних методичних матеріалів (супровідних електронних слайдів) для 

аудиторного подання контенту усіх програм; 

4) роздаткових методичних матеріалів для самостійного засвоєння контенту усіх 

програм; 

5) методичних матеріалів для проведення підсумкового тестування слухачів за усіма 

програмами. 

 

Вимоги до соціально-побутової інфраструктури  

Соціально-побутова інфраструктура передбачає обов’язкову наявність власних та/або 

орендованих:  

1) бібліотеки, у тому числі читальної зали;  

2) медичного пункту; 

3)  пунктів харчування; 

4)  конференц-зали; 

5) місць у гуртожитку. 

 

Перелік документів для проходження акредитації 

Центри, що здійснюють та/або претендують на здійснення діяльності з постійного 

удосконалення професійних знань аудиторів, для проходження акредитації подають до Комісії з 

атестації аудиторів такі документи: 

1) засновницькі або інші правовстановлюючі документи (Статут, Положення); 

2) свідоцтва про право власності на приміщення та/або договори оренди приміщень; 

3) трудові договори з викладачами, що прийняті за основним місцем роботи; 

4) договори цивільно-правового характеру з викладачами-практиками; 

5) перелік усіх програм удосконалення професійних знань аудиторів; 

6) повний комплект робочих комплексів методичних матеріалів за усіма заявленими 

програмами. 

 

Прикінцеві положення 

Перевага під час акредитації надається Центрам, які мають досвід провадження 

діяльності з постійного удосконалення професійних знань аудиторів України понад 5 (п’ять) 

років та позитивну ділову репутацію, що підтверджено листами-клопотаннями від керівників 

аудиторських фірм.  
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 – Опитувальний лист щодо застосування аудиторських процедур в аудиторських завданнях (фрагмент) 

Аудиторська 

фірма 

Види аудиторських 

послуг / процедури 

Аудит 

фінансової 

звітності 

Завдання з надання 

впевненості, що не є 

аудитом 

Огляд 

історичної 

фінансової 

інформації 

Завдання з 

виконання 

узгоджених 

процедур 

Завдання з 

компіляції 

інформації 

1 2 3 4 5 6 7 

АФ «Еккаунт» Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

 

 

Оцінка х х х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 

АФ ПП 

«Бухгалтер» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

 

 

Оцінка х х х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 
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Продовження табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 

 ТОВ АФ «Ен 

ЕНД Ті Аудит» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

 

 

Оцінка х х х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

х - х х х 

ТОВ АФ 

«Бухгалтер – 

Лугань» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

Оцінка х х х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 

АФ ТОВ 

«Консалтинг 

ЛТД» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

Оцінка х  х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

х х х - х 
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Продовження табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 

ТОВ АФ «БК 

АУДИТ» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

Оцінка х  х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 

ПП АФ «Правекс 

аудит» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

Оцінка х  х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 

ПП АФ «Аудит 

інформ» 

Ідентифікація  х х х х – 

Аналітичні процедури  х х х х х 

Запит (підтвердження)  х х х х х 

Спостереження х х  х  

 

Оцінка х  х х х 

Перевірка х х х х - 

Перерахунок х х х х х 

Повторне виконання або 

самостійне виконання  

- - - - х 

Джерело:складено автором за результатами проведеного дослідження. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1– Огляд партнера щодо якості завдання  

Виконавець: 

«АФ…ХХХ» 
 

Клієнт XXXXXX Підготовлено XXXXXX Дата: XXXXX 

Період, що 

завершився 
XXXXXXX Перевірено XXXXXX Дата: XXXXX 

Тема: Огляд Партнера*   

            

Цілі: Впевнитись, що усі компоненти фінансової звітності перевірені. Партнер із завдання повинен через огляд аудиторських файлів і 

обговорення з групою із завдання переконатися в тому, що отримана достатня кількість відповідних аудиторських доказів для висловлення 

думки і видачі аудиторського звіту. 

Огляд роботи може включати усі або окремі запитання, наведені нижче, повинні, 

за необхідності, бути адаптовані  

Посилання на 

РД  
Коментарі [Comments] 

1 2 3 

1.  Чи всі робочі документи завершені та чи зроблені перехресні посилання 

між робочими документами (РД) та проектом фінансової звітності  
№ РД  

виконано 

2. Чи належним чином опрацьовані і відображені у фінансовій звітності всі 

суттєві питання, наведені у документах «Загальний висновок щодо повноти 

аудиторських процедур» та «Питання до уваги Партнера»  

№ РД 
усі суттєві питання опрацьовано та 

відображено у фінансовій 

звітності  

3. Чи всі висновки з остаточного аналітичного огляду узгоджуються з нашим 

розумінням бізнесу Клієнта  
№ РД 

узгоджено 

4. Чи були перевірені всі суттєві та ризикові бухгалтерські записи, 

включаючи належні роз’яснення щодо нетипових операцій та подій  № РД 
нетипові операцій та події відсутні 

5. Чи переконані Ви у відсутності свідчень щодо наявності шахрайства, які 

могли виникнути під час виконання аудиту (включаючи аналітичні 

процедури) або через виявлені відхилення  

№ РД 

перевірено, зауважень немає 
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6. Чи пересвідчились Ви при виконанні процедур, що облікова політика 

відповідає вимогам [МСФЗ / П(С)БО] та застосовується належним чином, а 

інформація адекватно розкривається у примітках і відповідає діяльності 

Клієнта  

№ РД 

облікова політика відповідає 

вимогам МСФЗ 

7. Чи відповідає фінансова звітність всім вимогам державного законодавства  
№ РД 

фінансова звітність відповідає 

вимогам діючого законодавства 

8. Чи відповідає додаткова інформація, яка підлягає оприлюдненню разом з 

фінансовою звітністю, самій звітності  № РД 
додаткова інформація до 

фінансової звітності не додається 

9. Чи всі консультації належним  

чином задокументовані та всі проблемні питання і думки належним чином 

вирішені  
№ РД 

всі проблемні питання 

задокументовано та вирішено 

належним чином 

10. Чи було необхідним виконання контролю якості Партнером? Якщо так, чи 

всі питання, які виникли на етапі планування та виконання аудиту, були 

опрацьовані  

№ РД 
усі питання опрацьовано 

 

11. Ви впевнені, що позитивний аудиторський висновок є прийнятним? Якщо 

ні, то чи усі консультації були надані у відповідності до прийнятих 

процедур  

№ РД аудиторський висновок 

модифіковано 
 

12. Чи впевнені Ви, що немає обставин, які можуть впливати на Вашу 

незалежність як аудитора  № РД 
обставин, які можуть впливати на 

нашу думку не встановлено 

13. Впевнитись, що всі суттєві питання, які виникли під час аудиту, обговорені 

з Клієнтом, всі точки зору опрацьовані, управлінські запевнення 

підтверджені письмово та перевірка щодо подій після дати балансу 

завершена до підписання аудиторського звіту  

№ РД  
виконано, зауважень немає 

 

* дотримання вимог МСА 220  

Висновок: Достатні належні аудиторські докази отримані і є основою для висловлення аудиторської думки 

Директор    Дата   
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Таблиця Д.2 – Контроль якості завдання на завершальному етапі  

Виконавець: «АФ «ХХХ»  

Клієнт XXXXX Підготовлено XXXXXXX Дата: XXXX 

Період, що завершився XXXXX Перевірено XXXXXXX  Дата: XXXX 

Тема: Перевірка з контролю якості  

Цілі: Метою перевірки завдання щодо контролю якості є надання об’єктивної оцінки важливим судженням, зробленим групою із завдання з 

аудиту, і висновкам, сформульованим в аудиторському звіті.  

Перевірка щодо контролю якості є обов’язковою при аудиті публічних компаній (акції яких котуються на біржах), при аудиті сектору 

фінансових послуг та інших, які є суспільно важливими.  

 

Процедури огляду 
Посилання 

на РД  
Коментарі  

1 2 3 

ПЛАНУВАННЯ      

1.  Обговорення з Партнером із завдання важливих 

проблем, пов’язаних з аудитом  

    

- оцінка незалежності фірми 
№ РД  

Незалежність членів команди та фірми  

Підтверджується 

- виявлення суттєвих ризиків та відповідних дій щодо їх 

усунення  
№ РД  

Оцінку ризиків проведено 

- бізнес-умови та результати діяльності 

 № РД  

Бізнес-умови та результати діяльності  

проаналізовано та не виявлено фактів, які б вказували 

на неприйнятність прийняття завдання 

- спірні та складні бухгалтерські 
№ РД  

Бухгалтерські оцінки мають помірний рівень не 

Визначеності 

- спірні та складні податкові питання 

№ РД  

Операції є типовими для клієнта та не змінюються 

протягом тривалого часу, тому не містять складних 

податкових питань 

- суттєвість № РД  Суттєвість визначено адекватно 



497 

 

2. Перевірити План аудиту, впевнитись, що він покриває 

всі ділянки і був оновлений там, де це було необхідно. 

Впевнитись, що ризики, виявлені на стадії планування, 

були розглянуті в процесі аудиторської роботи  
№ РД  

План аудиту покриває всі ділянки. Ризики, виявлені на 

стадії планування, були розглянуті.  

ЗАВЕРШЕННЯ  Важливі судження сформульовані на підставі 

адекватно проведеної роботи та задокументовані. 

3. Вибірково перевірити робочі документи на предмет 

наявності ділянок з високим ризиком і впевнитись, що 

вони відображають проведену роботу щодо важливих 

суджень і зроблених висновків  

№ РД  

4. Перевірити питання, які привернули увагу Партнера, та 

інші меморандуми (за результатами обговорення з 

аудиторським комітетом Клієнта) і впевнитись, що всі 

питання належним чином розглянуті і задокументовані  

№ РД  

Важливі питання належним чином розглянуті та 

задокументовані. 

5. Перевірити суттєвість аудиторських коригувань, які 

були враховані Клієнтом, а також тих, які ним були не 

враховані, і впевнитись в тому, що вони належним 

чином трактуються  

№ РД  

Враховані та невраховані клієнтом аудиторські 

зауваження та коригування є зрозумілими та адекватно 

враховані при висловленні думки щодо звітності. 

6. Впевнитись, що при складних і спірних питаннях мали 

місце доцільні поради і були зроблені доцільні 

висновки  

№ РД  

Операції є типовими для клієнта та не змінюються 

протягом тривалого часу, тому не містять складних 

питань. 

7. Запросити дані щодо невирішених питань та 

незакінчених аудиторських процедур та визначити 

рівень суттєвості їх впливу на фінансову звітність та 

аудиторський звіт 

 № РД  

Невирішені питання не мають суттєвого впливу на 

фінансову звітність. 

8. Переглянути проект Листа керівництву  
№ РД  

Проект листа керівництву містить суттєві питання, які 

виникли під час аудиту. 

9. Перевірити аудиторський звіт та впевнитись у його 

відповідності вимогам  
№ РД  

Аудиторський звіт відповідає вимогам. 

10. Обговорити та вирішити з Партнером із завдання 

суттєві проблемні питання за результатами перевірки   № РД  
Суттєві проблемні питання обговорено з партнером із 

завдання. 
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11. Задокументувати суттєві проблемні питання і шляхи їх 

вирішення  
 № РД  

Суттєві питання та шляхи іх вирішення 

задокументовано. 

12. Впевнитись, що заключні аналітичні процедури 

здійснені і всі суттєві зміни запланованих процедур 

роз’яснені  

№ РД  

Заключні аналітичні процедури виконано. 

Висновок  

1. Я обговорив з членами групи із завдання мої зауваження щодо - ХХХХХХХХХХХХХХХ 

2. Власна точка зору: 

а) співпадає з висновками, зробленими групою із завдання щодо висловлення аудиторської думки.  

б) не співпадає з висновками, зробленими групою із завдання щодо висловлення аудиторської думки та не вирішених питань. Розбіжності в 

поглядах наведені у Форма ФР «Розбіжності у формуванні думки» (за наявності).  

 

 

Контролер з якості  

  Дата  

 

Форма ФР «Розбіжності у формуванні думки» 

Виконавець: ТОВ XXXX 

Клієнт: XXXXXX Підготовлено: XXXX Дата: XXXX 

Період, що 

завершився: 
XXXXX Перевірено: XXXX  Дата: XXXX 

Тема: Примітки щодо контролю якості 

] 
 

 

№ з/п 

Поси-

ання 

на РД  

Проблемні питання  
Уточнено, дата 

 

1 2 3 4 
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Додаток Е 

 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«XXXX» 

 

 

ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ 

СТАНДАРТ  
 

 «Робочі документи 

аудитора» 

(фрагмент) 
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ЗНАННЯ ПРО БІЗНЕС ПІДПРИЄМСТВА  

 Б-3 
 

Підприємство  

Період  

Виконав  

 

Питання для розгляду Суттєвий / 

суттєвий вплив  

Примітки 

(пояснення)  

1 2 3 

А. Загальні економічні фактори: 

Загальна економічна активність (наприклад, спад, 

зростання). 

 Суттєво   

Відсоткові ставки та наявність джерел фінансування. 

Інфляція, девальвація валюти. 

Суттєво  Залежність від 

зовнішніх 

джерел 

фінансування 

Політика уряду України: грошово-кредитна; фінансово-

бюджетна; податкова; корпоративна та інші; політика 

матеріального стимулювання (наприклад, урядові 

програми з надання допомоги); політика встановлення 

тарифів, торгових обмежень. Курси іноземних валют та 

валютний контроль. 

Суттєво  Корпоративна 

політика, 

підтримка 

пов’язаних осіб; 

коливання 

курсів валют  

 

Б. Промисловість- важливі умови, що мають вплив на 

економічну діяльність клієнта: 

  

Ринок та конкуренція. Не суттєво   

Циклічний або сезонний характер діяльності.  Не суттєво  

Зміни в технології виробництва продукту. Не суттєво  

Ризик ділової активності (наприклад, найновіша 

технологія, найсучасніша модель, висока 

конкурентоспроможність). 

Не суттєво  

Зменшення або розширення виробничої діяльності. Не суттєво  

Негативні умови (наприклад, зниження попиту, 

надлишкова виробнича потужність, значна цінова 

конкуренція). 

Суттєво Зниження 

попиту 

Ключові показники та операційна статистика.   

Характерна облікова практика та проблеми, що 

виникають при веденні бухгалтерського обліку. 

Не суттєво Облікова 

політика 

складена у 

відповідності до 

вимог П(С)БО, 

проблем при 

веденні 

бухгалтерського 

обліку не 

виникає 

Вимоги та проблеми навколишнього середовища. Не суттєво   

Законодавчий простір. Не суттєво  

Енергопостачання та витрати, пов'язані з ним. Суттєво Зросли витрати, 

ТОВ ХХХХ 

XXXXXX 

XXXXX 
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пов’язані з 

ростом тарифів 

Характерна, або специфічна практика (наприклад, 

стосовно трудових договорів, методів фінансування, 

методів бухгалтерського обліку). 

Не суттєво Специфічна 

практика 

відсутня 

 

В. Господарська одиниця (підприємство) 

  

1. Організація виробництва та форма власності - 

важливі характерні риси. 

Не суттєво  

Корпоративна структура - приватна, громадська, 

урядова (у тому числі будь-які зміни, що відбулися 

нещодавно, або були заплановані). 

Приватна   

Власники, що отримують прибуток, та споріднені 

сторони (місцеві, іноземні, репутація в бізнесі та 

досвід). 

  

Структура капіталу (у тому числі будь-які зміни, що 

відбулися нещодавно, або заплановані). 

Власний капітал 

станом на 

31.12.2017р. 

складає 20,4 тис. 

грн. 

 

Організаційна структура.   

Мета та завдання керівництва, його «політика», 

«філософія бізнесу» та стратегічні плани. 

Згідно до 

статуту  

 

Придбання, злиття або відмова від господарської 

діяльності (заплановані або здійснені нещодавно). 

Не актуально  

Джерела та методи фінансування (поточні, первинні). Залучені кошти   

Рада директорів: склад, ділова репутація та особистий 

досвід кожного, незалежність від оперативного 

керівництва та контроль над ним, частота проведення 

зустрічей, наявність аудиторського комітету та коло 

питань, охоплених його діяльністю, існування політики 

щодо корпоративної поведінки, зміни в складі 

професійних консультантів (наприклад, серед юристів). 

  

Оперативне керівництво; досвід та репутація; 

плинність кадрів; провідні фахівці-фінансисти та їх 

права й обов'язки; укомплектування бухгалтерії 

кадрами; система стимулювання або виплати премій як 

частина оплати праці (наприклад, на підставі 

прибутку); використання прогнозів та бюджету; тиск на 

керівництво (наприклад, надмірне перевантаження 

обов'язками, домінування з боку однієї особи, 

підтримка курсів акцій, недоцільно встановлені кінцеві 

терміни для оголошення результатів); системи 

управлінської інформації. 

  

Функція внутрішнього аудиту (наявність, якість). Інформація 

відсутня. Нагляд 

за процесом 

звітування 

покладено на 

директора  

 

Ставлення до умов здійснення внутрішнього контролю.   

2. Діяльність підприємства: продукція, ринки, Допоміжна  
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постачальники, витрати, операції.  діяльність у 

сфері 

транспорту, 

неспеціалізована 

оптова торгівля, 

надання в 

оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 

нерухомого 

майна.  

Характер господарської діяльності (наприклад, 

виробник, оптовий торговець, тощо). 

Допоміжна 

діяльність у 

сфері 

транспорту, 

неспеціалізована 

оптова торгівля, 

надання в 

оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 

нерухомого 

майна. 

 

Місцезнаходження виробничих потужностей, 

складських приміщень, офісів. 

XXXXX  

Зайнятість (наприклад, за місцем знаходженням, 

джерелами постачання, рівнем заробітної плати, 

колективними договорами, пенсійними зобов'язаннями, 

державним регулюванням). 

  

Продукція, послуги та ринки (наприклад, основні 

клієнти та контракти, терміни оплати, рентабельність, 

частка ринку, конкуренти, експорт, політика 

ціноутворення, репутація продукції, гарантії, книга 

замовлень, тенденції, маркетингова стратегія та мета, 

виробничі процеси). 

   

Важливі постачальники товарів та послуг (наприклад, 

довгострокові контракти, стабільність при постачанні, 

терміни оплати, імпорт, способи постачання ). 

   

  

  

  

  

  

Товарні та виробничі запаси (наприклад, 

місцезнаходження, чисельність). 

Не суттєво   

Дозволи, ліцензії, патенти. Не актуально   

Важливі категорії витрат. Інші операційні 

витрати, інші 

витрати  

 

Науково-дослідна робота. Не актуально   

Активи, пасиви та операції з іноземною валютою - за 

видом валюти, страхування. 

Не суттєво Операції з 

іноземною 
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валютою 

відсутні 

Законодавство та правила, що впливають на діяльність 

підприємства. Інформаційні системи - поточні плани 

щодо проведення змін. Структура боргу, в тому числі 

умови та обмеження. 

Не суттєво Діяльність в 

межах правового 

поля України, 

спеціальні 

вимоги відсутні. 

Боргу та інших 

обмежень немає. 

3. Фінансові результати - фактори, що стосуються 

фінансового стану та прибутковості підприємства: 

  

Ключові показники та оперативні статистичні дані. 

Тенденції. 

Суттєво  Коефіцієнти 

поточної 

ліквідності та 

фінансової 

стійкості 

4. Умови звітування - зовнішні фактори, що впливають 

на підготовку керівництвом фінансової звітності. 

Не суттєво Зовнішні 

фактори, що 

впливають на 

підготовку 

фінансової 

звітності 

відсутні. 

5. Законодавчі акти:   

Законодавче середовище та його вимоги. 

Оподаткування. 

Не суттєво Діяльність в 

межах правового 

поля України, 

спеціальні 

вимоги відсутні. 

Спрощена 

система 

оподаткування. 

Вимірювання та розкриття результатів, властивих для 

даної діяльності. 

  

Вимоги до представлення аудиторської звітності. 

Користувачі фінансової звітності. 

Не суттєво Вимоги для 

представлення 

аудиторської 

звітності 

відсутні. Аудит 

ініціативний. 

Користувачі 

фінансової 

звітності -

управлінський 

персонал, 

власники.  
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 08 лютого 2018 року 

 

 Кому: Директору 

 ТОВ «ХХХХ» 

  

ЛИСТ – УГОДА 

Ви звернулися до нас із проханням про проведення аудиту фінансової звітності 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХ» (надалі - Компанія), що складається зі 

Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати за 2017 рік, 

складених відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності (надалі П(С)БО). Цим листом ми раді підтвердити прийняття і розуміння 

нами цього завдання. Аудиторську перевірку ми проведемо з метою висловлення думки щодо 

фінансової звітності.  

Ми проведемо аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту з метою отримання 

достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвого викривлення. Аудит 

передбачає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум і 

розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності внаслідок шахрайства 

або помилки. Аудит також передбачає оцінку прийнятності використаних облікових політик та 

достатності облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального 

подання фінансової звітності. 

Ми підкреслюємо, що через властиві обмеження аудиту разом із властивими 

обмеженнями внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 

викривлення можуть залишитися невиявленими, навіть якщо аудит належно спланований і 

виконується відповідно до МСА. Крім того, ми застерігаємо, що наша перевірка хоч і 

стосується системи нарахування деяких податків, не може вважатися податковою ревізією і має 

обмеження, які властиві будь-яким податковим рекомендаціям.  

Під час оцінки ризиків ми розглядаємо внутрішній контроль, доречний для складання 

фінансової звітності суб’єкта господарювання, з метою розробки аудиторських процедур, 

прийнятних за цих обставин, але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Проте ми повідомимо Вам у письмовій 

формі про будь-які суттєві недоліки внутрішнього контролю, що стосуються аудиту фінансової 

звітності, які ми ідентифікували під час аудиту.  

Ми нагадуємо Вам, що відповідальність за фінансову звітність відповідно до П(С)БО та 

законодавства України несе керівництво. У нашому аудиторському висновку буде вказано, що 

керівництво Компанії несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні», вимог П(С)БО та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 

потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

Ми проведемо аудит виходячи з того, що управлінський персонал визнає та розуміє, що 

він несе відповідальність за:  
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‒ складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних 

стандартів фінансової звітності;  

‒ внутрішній контроль, який за визначенням управлінського персоналу є необхідним для 

надання можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства чи помилки; 

‒ нагляд за процесом фінансового звітування та оцінку безперервності діяльності  

‒ за забезпечення: 

а) нашого доступу до всієї інформації, яка, як відомо управлінському персоналу, є 

доречною для складання фінансової звітності, такої як записи, документація, тощо; 

б) додатковою інформацією, про яку ми можемо зробити запит до управлінського 

персоналу, з метою аудиту; 

в) необмеженого доступу до працівників Компанії, від яких, як ми визначили, необхідно 

одержати аудиторські докази.  

Як складову процесу нашого аудиту ми проситимемо управлінський персонал 

підтвердити у письмовій формі запевнення, надані нам у зв’язку з аудитом. Ми сподіваємося на 

повне сприяння Вашого персоналу під час нашого аудиту і на те, що нам будуть надані всі 

записи, документація та інша інформація, яка потрібна в зв’язку з нашою аудиторською 

перевіркою. 

Очікувана форма та зміст аудиторського звіту (висновку) буде відповідати вимогам 

МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» або МСА 705 

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», в залежності від отриманих аудиторських 

доказів або неможливості отримати достатні та належні аудиторські докази для того, щоб 

зробити висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень. 

Аудиторський звіт може включати також пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань 

відповідно до МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 

незалежного аудитора».  

Форма та зміст нашого звіту, можливо, потребуватимуть змін з урахуванням результатів 

нашого аудиту.  

Прохання підписати та повернути примірник цього листа, що додається, з метою 

підтвердження та згоди про домовленість стосовно нашого аудиту фінансової звітності.  

Дякуємо заздалегідь за співпрацю. 

З повагою, 

Директор АФ «ХХХ» 

 

Погоджено від імені_____________________ 
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Декларація етичних принципів співробітника незалежної аудиторської організації 

«Аудиторська фірма «ХХХ» 

Я, П.І.Б., приступаючи до роботи в аудиторській організації «ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «XXXX» на посаді директора, та 

визнаючи свою відповідальність перед суспільством, приймаю на себе зобов’язання щодо 

безумовного дотримання правил надання професійних послуг та фундаментальних принципів 

етики професійної поведінки. Мені відомо, що професійна етика базується на наступних 

принципах: 

‒ чесності, який зобов’язує мене бути відвертим з клієнтом у всіх професійних і ділових 

відносинах; 

‒ об’єктивності, який зобов’язує мене не допускати конфлікту інтересів і небажаного 

впливу з боку інших осіб на мої професійні і ділові рішення або судження; 

‒ професійної компетентності, який зобов’язує мене постійно підтримувати професійні 

знання та навички, необхідні для виконання роботи у відповідності з професійними та 

корпоративними стандартами контролю якості; 

‒ конфіденційності, який зобов’язує мене не розголошувати без спеціального дозволу 

третім особам будь-яку інформацію, отриману від клієнтів, а також не використовувати згадану 

інформацію у своїх інтересах; 

‒ професійної поведінки, який зобов’язує мене дотримуватися професійних та 

корпоративних стандартів і утримуватися від одночасного ведення будь-якої іншої діяльності, 

несумісної з професійною діяльністю, а також від будь-яких дій, які можуть дискредитувати 

професію аудитора в очах суспільства або завдати шкоди професійній репутації незалежної 

аудиторської організації «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXXX». 

Я зобов’язуюсь інформувати вищий адміністративний персонал незалежної аудиторської 

організації «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма 

«XXXX» про всі відомі мені факти і обставини, які можуть створити загрозу порушення 

принципів професійної етики. Мені відомо, що порушення мною встановлених етичних норм 

може бути причиною для накладення на мене різного виду стягнень, включаючи звільнення з 

займаної посади. 

 

 

З принципами професійної 

етики співробітника 

аудиторської організації 

ознайомлений 

(ознайомлена): П.І.Б.  Дата 
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ЛИСТ ІНФОРМУВАННЯ 

 

Я, працівник сумісник/підрядник АФ «ХХХ» П.І.Б. приймаючи завдання на надання 

професійних аудиторських послуг для ТОВ «XXXX» згідно договору від «09» лютого 2018 р. 

№ ХХХ; ознайомлений з метою завдання та умовами його виконання, розумію доручене мені 

завдання; усвідомлюю потенційні аудиторські ризики у т.ч. загрози незалежності; приймаю 

вимоги Політики контролю якості аудиторських послуг, прийняті в АФ «ХХХ» та зобов’язуюсь 

їх виконувати. 

Одночасно повідомляю, що не маю особистих чинників, які б могли впливати на ризики 

аудиту або загрозу професійної незалежності відносно Замовника завдання – ТОВ «ХХХХ». 

При цьому зобов’язуюсь дотримуватися в ході надання професійних послуг вимог 

конфіденційності, вимог технічних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики аудитора. 

 

Відповідний інструктаж пройшов «09» лютого 2018 року у АФ «ХХХ» 

 

Прізвище, ім’я по-батькові _________________ 

 

Посада __________________________________ 

 

Сертифікат аудитора (оцінника, експерта) _____________від____________________ 

 

Особистий підпис _________________________ 

 

Дата «09» лютого 2018 р. 
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    Д 3   

РІЧНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ  

Лист щорічного підтвердження незалежності персоналу  

АФ «ХХХ» (надалі – Компанія)   

      

м. Київ 09.01.2018 р.  

      

 

Цим листом я підтверджую дотримання політики та процедур аудиторської фірми 

відносно незалежності. 

 

Після ознайомлення з повним переліком компаній-клієнтів Компанії та відповідно 

до вимог міжнародного Кодексу етики професійних бухгалтерів, Положення про 

забезпечення незалежності аудитора надаю чесну та правдиву інформацію стосовно моїх 

взаємозв’язків із клієнтами Компанії. 

 

 

№ Твердження Так Ні Коментарі  

1 2 3 4 5  

1 Я не притягувався до судової (кримінальної) 

відповідальності, не був оголошений банкрутом, 

добровільно не мав угод з Вашими кредиторами та не був 

дискваліфікований як директор (в судовому порядку 

протягом останніх 10 років). 

  Ні   

 

2 Я не був в процесі службового розслідування за 

недобросовісне виконання своїх обов’язків АПУ, САУ, 

ФПБАУ та інших професійних та регуляторних організацій. 

  Ні   

 

3 Я та мої близькі родичі (чоловік/дружина, діти, батьки) не 

мали та не маємо фінансових інтересів (позик, гарантій, 

подарунків тощо) в клієнтів Компанії, а саме: 

  Ні   

 

- у мене та моїх близьких родичів відсутні безпосередні 

фінансові взаємозв’язки з клієнтами; 

  Ні   
 

- я та жоден з моїх родичів не був і не є довірчим керівником 

жодного з клієнтів, і не впливаю прямо або опосередковано 

на їх рішення; 

  Ні   

 

- я не є судовим виконавцем та розпорядником будь-якого 

майна жодного з клієнтів Компанії або експертом; 

  Ні   
 

- я не є довіреною особою третьої особи перед жодним з 

клієнтів Компанії; 

  Ні   
 

- я не був і не є акціонером або консультантом з приводу 

вкладення капіталу в акції клієнта від імені третьої сторони; 

  Ні   
 

- я не приймав товари, послуги чи інші вигоди від клієнта.   Ні    

4 Я не є та протягом року не планую бути:   Ні    

- членом ради директорів, посадовою особою або працівником 

жодної з компаній-клієнтів; 

  Ні   
 

- партнером/найманим працівником члена ради директорів, 

посадовою особою чи працівником жодної з компаній-

клієнтів. 

  Ні   
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5 При наданні аудиторських послуг клієнтові я ніколи не 

виконував управлінські функції. 

  Ні   
 

6 Я не маю відношення до ведення бухгалтерського обліку 

компаній-клієнтів та формування фінансової звітності. 

  Ні   
 

7 Я не маю ніяких особистих та родинних відносин з 

компаніями-клієнтами. 

  Ні   
 

8 Я не працював в минулому посадовою особою (директором, 

фінансовим директором, головним бухгалтером тощо) у 

компанії-клієнта. 

  Ні   

 

9 Я обізнаний зі всіма конфліктами інтересів з клієнтом, які 

можуть виникнути під час мого виконання аудиторського 

завдання.  

  Ні   

 

      

 

Я підтверджую, що особисто я та моя родина (дружина, діти, батько, мати, брати, 

племінники) обізнані зі всіма вимогами Політики незалежності Компанії і що усі 

вищенаведена інформація є достовірною. Я беру на себе відповідальність тримати 

аудиторську фірму інформованою про будь-які зміни протягом тижня з моменту 

виникнення. Я також усвідомлюю, що я повністю обізнаний про те, що аудиторська 

компанія має право накласти на мене дисциплінарне чи інше відповідне стягнення (дії 

проти мене), якщо факти, викладені мною в моїй декларації, виявляться неправдивими. 

 

      

      

П.І.Б. П.І.Б.  

Посада  Директор  

Дата 09.01.2018р.  

Підпис    
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Робочий документ М 1  

 

 

Меморандум про загальну стратегію аудиту  

Фінансової звітності підприємства ТОВ «ХХХХ» за період _хххх_ рік 

 

 

Виконав: XXXX 

Перевірив: XXXXXX  

 

 

Характеристики завдання 

 

Стандарти фінансової звітності, відповідно до яких підготовлена фінансова 

інформація, що підлягає аудиту, включаючи будь-яку необхідність в узгодженні з 

іншими подібними стандартами П(С)БО, в т.ч. П(С)БО 25. 

Галузеві вимоги до звітності - наприклад, звіти, що вимагаються галузевими 

регуляторами не суттєво. 

Очікуваний обсяг аудиту, включаючи кількість місць розташування 

компонентів, що входять до перевірки: відповідно до плану – графіку. 

Характер контрольних взаємовідносин між материнською компанією та її 

компонентами, що визначає спосіб об'єднання групи: не актуально.  

Обсяг перевірки компонентів іншими аудиторами: не актуально. 

Характер господарських сегментів, що підлягають аудиту, включаючи 

потребу в спеціалізованих знаннях: не актуально. 

Застосовувана валюта звітності, включаючи будь-яку необхідність у 

конвертації валюти для фінансової інформації,що перевіряється: грн. 

Необхідність у проведенні встановленого законом аудиту окремих 

фінансових звітів на додаток до аудиту з метою консолідації: не актуально.  

Доступність результатів роботи внутрішніх аудиторів та обсяг потенційного 

ступеню використання таких результатів аудитором: внутрішній контроль 

покладено на директора. 

Користування підприємством послугами сервісних організацій та шляхи 

отримання аудитором даних стосовно схеми або функціонування заходів 

контролю, що виконуються такими організаціями: не актуально.  
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Очікуване використання аудиторських даних, отриманих під час попередніх 

аудитів, наприклад, даних, що стосуються процедур оцінки ризиків та тесту 

заходів контролю: попередні аудити відсутні.  

Вплив інформаційних технологій на процедури аудиту, включаючи 

доступність даних та очікуваний ступінь використання комп'ютеризованих 

методів аудиту: ПЗ 1С бухгалтерія. 

Координація очікуваного обсягу та графіку виконання аудиту з будь-якими 

розглядами проміжної фінансової інформації та вплив отриманої під час таких 

розглядів інформації на аудит: за планом – графіком.  

Наявність персоналу та даних клієнта: доступ надано.  

 

Цілі звітування, час проведення аудиту та характер обміну 

інформацією 

 

Впроваджений на підприємстві графік звітування – наприклад, проміжні та 

кінцевий етапи: відповідно до облікової політики. 

Організація нарад з управлінським та найвищим управлінським персоналом 

для обговорення характеру, графіку та обсягу аудиту: погоджено з керівництвом 

(лист угода).  

Обговорення з управлінським та найвищим управлінським персоналом 

питань очікуваного типу та графіку підготовки звітів та надання іншої інформації 

у письмовому чи усному вигляді, включаючи аудиторський звіт, листи та 

кореспонденцію управлінського персоналу, до уваги найвищого управлінського 

персонал: погоджено.  

Обговорення з управлінським персоналом питань стосовно очікуваного 

обміну інформацією щодо стану виконання аудиту протягом виконання всього 

завдання: погоджено.  

Обмін інформацією стосовно очікуваних типів та графіку надання звітів та 

іншої документації, пов’язаної з аудитом компонентів, з аудиторами компонентів: 

не актуально.  

Очікуваний характер та графік обміну інформацією між членами групи із 

завдання, включаючи характер та графік проведення групових нарад, а також 

графік перевірок виконаної роботи: відповідно до плану – графіку.  

Визначення потреби в обміні іншою очікуваною інформацією з третіми 

сторонами, включаючи будь-які обов'язки із звітування, визначені законом або 
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договорами, що виникають в результаті аудиту: відповідно до визнаних у плані- 

графіку аудиторських процедур.  

Значні фактори, попередні заходи з виконання завдання та дані, 

отримані під час виконання інших завдань 

 

Визначення суттєвості відповідно до МСА 320.  

Визначення суттєвості для компонентів та передача інформації стосовно 

результатів такого визначення аудиторам компонентів відповідно до МСА 600: не 

актуально.  

Попередня ідентифікація значних компонентів та суттєвих класів 

трансакцій, балансів за рахунками та необхідного розкриття інформації: 

відповідно до плану – графіку.  

Попередня ідентифікація сфер із можливістю підвищеного ризику суттєвого 

викривлення: матриця ідентифікації ризику бізнесу клієнта.  

Вплив оціненого ризику суттєвого викривлення на рівні загального 

фінансового звіту на керування, контроль та розгляд: процедури визначені планом 

– графіком. 

Спосіб, за допомогою якого аудитор доносить до членів групи із завдання 

особливе значення постійного сумніву та професійного скептицизму під час збору 

та оцінки аудиторських даних: документування.  

Результати попередніх аудитів, залучених до оцінки операційної 

ефективності внутрішнього контролю, включаючи характер визначеної нестачі та 

дії, спрямовані на її усунення: не актуально.  

Обговорення питань, що можуть негативно вплинути на аудит, із 

персоналом фірми, який відповідає за надання інших послуг підприємству: лист 

управлінському персоналу. 

Дані про зусилля управлінського персоналу для розробки, впровадження та 

підтримання дієвого внутрішнього контролю, включаючи наявність відповідної 

документації функціонування такого контролю: наказ про облікову політику. 

Обсяг трансакцій, які можуть допомогти аудитору визначити, чи є 

покладання на внутрішній контроль більш ефективним: матриця ідентифікації 

ризику.  

Важливість, що надається внутрішньому контролю як засобу забезпечення 

успішної господарської діяльності в межах всього підприємства: матриця 

ідентифікації ризику.  
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Значний комерційний розвиток, що впливає на підприємство, включаючи 

зміни інформаційних технологій та процесів ведення господарської діяльності, 

зміні у складі ключового управлінського персоналу, а також придбання, злиття та 

розукрупнення активів: не актуально.  

Значний галузевий розвиток - наприклад, зміни в галузевих постановах чи 

поява нових вимог до звітування: не актуально. 

Значні зміни в стандартах фінансової звітності – наприклад, зміни в 

стандартах бухгалтерського обліку: не актуально. Інші відповідні значні зміни - 

наприклад, у правовому середовищі, що впливають на підприємство: не 

актуально. 

 

Характер, графік застосування та обсяг ресурсів 

 

Вибір групи із завдання (включаючи, за необхідності, відповідального за 

перевірку якості виконання завдання) та оцінка результатів роботи її членів, 

включаючи призначення членів групи із належним рівнем досвіду для роботи у 

сферах із можливим високим ризиком суттєвого викривлення: наказ про 

створення групи, П-17. 

Розроблення бюджету завдання, включаючи урахування відповідної 

кількості часу, зарезервованого для роботи у сферах із можливим високим 

ризиком суттєвого викривлення: відповідно до плану – графіку. 
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Робочий документ ПГ 1 

План - графік проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, що 

складена у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності  

Назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХХ » 

Період перевірки: 2017 рік. 

Дата перевірки: з 12 лютого 2018 р. по 28 лютого 2018р. 

Об’єкт перевірки: фінансова звітність, що складена у відповідності до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Розділи аудиту 

Застосовані 

аудиторські 

процедури 

Період (час, 

дата) 

проведення 

робіт 

Викона-

вець 
Примітки 

1 Основні відомості про 

підприємство 
Запит 12.02.18 р. 

1 особа-

аудитор 
 

2 Правові основи діяльності 

установи: 

‒ правовий аналіз установчих 

документів;  

‒ наявність державних дозволів на 

проведення окремих видів 

діяльності 

Запит 12.02.18 р. 
1 особа-

аудитор 
 

3 Оцінка діючої системи обліку та 

внутрішнього контролю: 

‒ форма рахівництва, рівень 

автоматизації бухгалтерського 

обліку; 

‒ перевірка бухгалтерської 

комп’ютерної програми на 

предмет ймовірності допущення 

нею помилок в обліку( тест на 

відповідність робочого плану 

рахунків обраній обліковій 

політиці); 

‒ організація бухгалтерського 

обліку у відповідності до діючих 

вимог; 

‒ дотримання прийнятної 

методології відображення 

окремих господарських операцій; 

‒ оцінка діючої системи 

внутрішнього контролю 

(внутрішнього аудиту); 

‒ достовірність виведення 

результатів проведених 

інвентаризацій; 

‒ оцінка безперервності 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

13.02.18р.  
1 особа-

аудитор 
 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
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діяльності. 

4 Перевірка обліку основних 

засобів: 

‒ правильність оцінки та 

постановка на облік; 

‒ аналіз вибуття основних засобів; 

‒ правильність відображення 

капітального ремонту; 

‒ правильність нарахування 

зносу; 

‒ достовірність оцінки на дату 

балансу  

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

13.02.18р.  -  

5 Перевірка обліку нематеріальних 

активів за:  

‒ складом нематеріальних 

активів, обґрунтованістю 

віднесення об’єктів до їх складу, 

документальне обґрунтування; 

‒ правильністю оцінки; 

‒ правильністю нарахування 

зносу; 

‒ достовірністю оцінки на дату 

балансу  

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

- - 

Відсутня 

стаття у 

фінансовій 

звітності 

6 Облік капітальних витрат та 

устаткування: 

‒ документальне обґрунтування; 

‒ правильність оцінки; 

‒ наявність необхідних дозволів 

органів державної влади на 

будівництво; 

‒ наявність необхідних дозволів 

органів державної влади на 

реконструкцію виробництва, 

впровадження нових технологій. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

- - 

Відсутня 

стаття у 

фінансовій 

звітності 

7 Облік фінансових внесків в інші 

установи (підприємства) за:  

‒ складом і структурою 

фінансових внесків; 

‒ правильністю оцінки; 

‒ відсотками. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

- - 

Відсутня 

стаття у 

фінансовій 

звітності 

8 Виробничі запаси: 

‒ правильність оцінки; 

‒ підтвердження залишків запасів; 

‒ порядок списання запасів на 

витрати діяльності; 

‒ оцінка запасів на дату балансу. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

- - 

Відсутня 

стаття у 

фінансовій 

звітності 
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аналітичні 

процедури 

9 Витрати виробництва та обігу: 

а) метод аналізу витрат за 

характером та елементами: 

‒ використані сировина та 

матеріали; 

‒ витрати на винагороди 

працівникам; 

‒ витрати на амортизацію; 

‒ витрати на фінансування; 

‒ інші витрати; 

‒ прибуток до оподаткування; 

б) функціональний метод: 

‒ собівартість послуг; 

‒ адміністративні витрати; 

‒ інші витрати. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

14.02-

15.02.18 р.  

1 особа-

аудитор 
 

10 Дебіторська заборгованість за 

П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість»: 

‒ оцінка операцій, які 

проводилися установою; 

‒ оцінка реальності 

заборгованості; 

‒ наявність безнадійної 

дебіторської заборгованості та 

своєчасність і обґрунтованість 

нарахування резервів; 

‒ склад і реальність іншої 

дебіторської заборгованості; 

‒ проведення зустрічних 

перевірок заборгованості (запити 

контрагентам); 

‒ перевірка дебіторської 

заборгованості пов’язаних сторін; 

‒ оцінка резерву сумнівних 

боргів.  

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

16.02.18р. 
1 особа-

аудитор 
 

11 Облік позикових коштів: 

‒ реальність кредиторської 

заборгованості; 

‒ банківські кредити та інші 

позикові кошти; 

‒ облік довготермінових та 

короткотермінових позик банків 

та інших позикових коштів; 

‒ формування та джерела виплати 

відсотків за позиковими коштами; 

‒ аналіз коштів, позичених у 

пов’язаних сторін. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

16.02.18 р.  
1 особа-

аудитор 
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12 Грошові кошти: 

‒ наявність банківських рахунків; 

‒ склад інших грошових коштів; 

‒ отримання письмових 

підтверджень від банку про 

залишки по рахунках, наданих 

підприємству та співвідношення 

цієї інформації з обліком; 

‒ внутрішній контроль за 

проведенням грошових операцій 

Перевірка 

записів і 

документів, 

перевірка 

матеріальних 

активів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

19.02.18р.  
1 особа-

аудитор 
 

13 Дохід: 

‒ методи обліку реалізації послуг 

та забезпечення незмінності 

визначених методів протягом 

звітного періоду; 

‒ оцінка системи внутрішнього 

контролю підприємства за 

дотриманням встановленого 

порядку реалізації послуг; 

‒ правильність реалізації інших 

активів, які належать установі; 

‒ наявність необхідних дозволів і 

ліцензій на право здійснення 

господарської діяльності 

Перевірка 

записів і 

документів, 

підтвердження, 

перерахування 

19.02.18р – 

20.02.18р.  

1 особа-

аудитор 
 

14 Зареєстрований (статутний) 

капітал: 

‒ організація аналітичного обліку; 

‒ відповідність розміру 

зареєстрованого капіталу, 

відображеного у звітності, сумі 

зазначеній в установчих 

документах; 

‒ дотримання діючого порядку 

збільшення зареєстрованого 

капіталу; 

‒ правильність оцінки внесків 

власників. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

підтвердження 

21.02.18 р.  
1 особа – 

аудитор 
 

15 Оподаткування підприємства: 

‒ визначення переліку податків, 

що підлягають сплаті 

підприємством; 

‒ вибіркова перевірка на предмет 

своєчасності сплати податків 

відповідно до визначених 

аудитором переліком податків, які 

необхідно було платити та 

правильності використання 

підприємством відсоткових 

ставок податків; 

‒ вибіркова перевірка 

Перевірка 

записів і 

документів, 

підтвердження, 

аналітичні 

процедури 

22.02.18 р.  
1 особа – 

аудитор 
 



518 

 

правильності розрахунків та 

своєчасності сплати податків; 

‒ правильність розрахунку 

податків у разі представлення 

зведеної бухгалтерської звітності. 

16 Забезпечення резерву відпусток 

‒ обґрунтованість, формування та 

використання за П(С)БО 26 

«Виплати працівникам». 

Перевірка 

записів і 

документів, 

підтвердження 

- - 

Резерв 

відпусток 

не 

нарахову-

вався 

17 Прибуток та його розподіл: 

‒ своєчасність і повнота 

відображення в бухгалтерському 

обліку; 

‒ правильність коригування 

доходу; 

‒ правильність зменшення 

скоригованого доходу на суму 

витрат; 

‒ правильність формування 

балансового прибутку; 

‒ склад позареалізаційних доходів 

і витрат; 

‒ дотримання встановленого 

порядку розподілу прибутку, який 

залишається у розпорядженні 

установи 

Перевірка 

записів і 

документів, 

повторне 

виконання, 

аналітичні 

процедури 

23.02.18р.  
1 особа – 

аудитор 
 

18 Фінансова звітність: 

‒ відповідність показників 

фінансової звітності результатам 

синтетичного та аналітичного 

обліку; 

‒ обґрунтованість і правильність; 

‒ правильність заповненням форм 

фінансової звітності; 

‒ своєчасність звітування; 

Перевірка 

записів і 

документів, 

повторне 

виконання, 

аналітичні 

процедури 

23.02.18 р.  
1 особа – 

аудитор 

 

 

19 Фінансова звітність:     

19.1 Баланс: 

‒ відповідність змісту та форми 

звіту про фінансовий стан 

загальним вимогам до розкриття 

його статей відповідно до 

Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 25 

«Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва» 

Перевірка 

записів і 

документів, 

повторне 

виконання, 

аналітичні 

процедури 

23.02.18 р.  
1 особа – 

аудитор 
 

19.2 Звіт про фінансові результати: 

‒ відповідність змісту і форми 

звіту загальним вимогам до 

розкриття його статей, відповідно 

Перевірка 

записів і 

документів, 

повторне 

23.02.18 р. . 
1 особа – 

аудитор 
 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
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до Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 25 

«Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва»; 

‒ визнання доходів і витрат; 

‒ визнання прибутку (збитку) за 

звітний період; 

‒ тестування елементів 

операційних витрат. 

виконання, 

аналітичні 

процедури 

20 Оцінка показників фінансової 

звітності. 

Перевірка 

записів і 

документів, 

аналітичні 

процедури 

23.02.18 р. 
1 особа – 

аудитор 
 

21 Рекомендації з усунення 

недоліків, що виявлені у процесі 

перевірки. 

   26.02.18 р. 
1 особа – 

аудитор 
 

22 Аудиторський висновок щодо 

фінансових звітів, складених за 

Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 25 

«Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва».  

 
26.08.18-

28.02.18 р.  

1 особа-

аудитор 
 

23 Контроль якості аудиторського 

завдання. 
 27.02.18 р.  

1 особа-

аудитор 
 

24 Ресурси, необхідні для виконання 

аудиторського завдання: 

аудиторські - 14 людино-днів. 

    

 

 

  

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021491.html
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Робочий документ ‒ Попереднє планування істотності фінансової звітності 

 

Виконавець: XXXXX 

 

Перевірив: XXXXX 

 

Таблиця 1 ‒ Попереднє планування істотності фінансової звітності 

 

№ 

з/п 

Показник фінансової 

звітності 

Попередні роки 

20ХХ 20ХX 20XX 
Середній 

показник 

1 2 3 4 5 6 

1 Сумарна вартість активів 

(валюта балансу) 

(стр. 1300 ф. 1) 

57 701 000,00 53 951 000,00 59 542 000,00 57 064 666,67 

2 Валовий дохід  

(стр. 2000 ф. 2) 

4 130 000,00 3 347 000,00 3 552 000,00 3 676 333,33 

 

 

Таблиця 2 ‒ Базовий показник для визначення суттєвості 
Показник Сума 

Базова сума (переважаюча із сум у графі 6) 57.064 666,67 

 

 

Таблиця 3 ‒ Планована суттєвість і допустима помилка 
Базова сума % (табл.4, гр.7) Сума ( табл. 4, гр.5) Запланована 

суттєвість 

57 064 666,67 0,18% 185.000,00 287 716,40 

Запланована суттєвість  Відсоток допустимої 

помилки 

Допустима помилка  

287 716.40 0,75 215 787,30  

 

 

Приймається рівень допустимої помилки -75 відсотків. 
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Інструкція 

з попереднього планування істотності фінансової звітності 

 

1. Ця форма повинна виконуватися для усіх договорів на проведення 

аудиту. Мета цієї форми визначити і задокументувати істотні суми, які повинні 

бути розглянуті для цілей планування. 

2. Використовуйте суми з фінансової звітності, яка буде підтверджуватися, 

або з оборотного балансу, з якого ця фінансова звітність буде складатися. Якщо 

це не можливо, використовуйте суми з останньої проміжної фінансової звітності. 

3. У разі якщо поточні суми не доступні або від аудиту очікуються суттєві 

поправки до облікового запису підготовленого клієнтом, використовуйте 

історичні середні величини за останні 2 або 3 роки. (Розрахунок наведіть на 

окремому аркуші). 

4. Ґрунтуючись на Вашому професійному судженні, визначте плановану 

суттєвість, використовуючи як скерування наступну таблицю. (Суми повинні 

бути округлені до двозначних чисел) 

 

Таблиця 4 ‒ Визначення планованої суттєвості (фрагмент) 

Якщо базова сума (більша з двох величин: сумарні 

активи або дохід) є: 

Планована істотність 

 

Більше Але не більше Сума + (відсоток х база) 

1 3 5 6 7 

0,00 50.00 0 + 5,50% 

50.00 100.00 1 250 + .1.00% 

100.00 500,00 2 250 + 2.00% 

500,00 1 000,00 7 500 + 1,00% 

1 000,00 5 000.00 9 500 + 0,80% 

5 000,00 1 0 000.00 19 500 + 0.60% 

10 000.00 50 000.00 40 000 + 0,40% 

50 000.00 100 000.00 1 1 5 000 + 0,25% 

100 000,00  185 000 + 0.18% 

 

 

Індивідуально - суттєві позиції. Грошовими суми, які використовуються для 

того, щоб визначити індивідуально - суттєві позиції, можуть бути будь-які суми, 

що відносяться до допустимого викривлення. КЛ-7а пропонує керівництво з 

визначення індивідуально - суттєвих позицій для специфічних рахунків балансу 

або груп операцій. 
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Робочий документ Т - 6 
 

Аудиторська фірма АФ «ХХХ»  

Робочі документи з розділу «Аудит фінансової звітності» 

Підприємство ТОВ «ХХХХ»  

Період перевірки XXXX 

 

АНАЛІЗ ПРОБНОГО БАЛАНСУ ( на 31.12.2017р.) 

1.Баланс 

Форма 1-мс 
 

 

 

 

Актив Код рядка 
За даними 

балансу  
За даними 

аудитора 

Відхилення 

(гр.3-гр.4) 

1  2 3  4 5 

I. Необоротні активи     

Основні засоби 1010 15,8 15,8 - 

 первісна вартість  1011 27,1 27,1  

 знос  1012 11,3 11,3 - 

Інші необоротні активи  1090  - - 

Усього за розділом I  1095 15,8 15,8 - 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100    

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 28,8 38,7 -9,9 

Гроші та їх еквіваленти  1165 0,1 0,1  

Інші оборотні активи  1190    

Усього за розділом II  1195 28,9 38,8 -9,9 

Баланс  1300 44,7 54,6 -9,9 

Пасив Код рядка    

1 2    

I. Власний капітал     

Капітал  1400 0 9,9 -9,9 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)  1420 20,4 20,4 - 

Усього за розділом I 1495 20,4 30,3 -9,9 

 II. Довгострокові зобов’язання, 

цільове фінансування та забезпечення 1595   - 

 IІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення    - 

Короткострокові кредити банків  1600   -- 

товари, роботи, послуги  1615 0,1 0,1 - 

розрахунками з бюджетом 1620 22,9 22,9 - 

розрахунками зі страхування 1625   - 

розрахунками з оплати праці 1630 1,3 1,3 - 

інші поточні зобов’язання 1690   - 

Усього за розділом IІІ 1695 24,3 24,3 - 

Баланс 1900 44,7 54,6 -9,9 
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2. Звіт про фінансові результати 

Форма 2-мс 
 

Стаття  
Код 

рядка 

За даними 

Звіту 

За даними 

аудитора 

Відхилення 

(гр.3 – гр.4) 

1  2  3  4  5 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 2000 1462,2 1462,2  

Інші доходи  2160 0,9 0,9  

Разом доходи (2000+2160)  2280 1463,1 1463,1  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  2050    

Інші витрати  2165 1444,7 1444,7  

Разом витрати (2050+2165) 2285 1444,7 1444,7  

Фінансовий результат до оподаткування (2280-

2285) 2290 18,4 18,4  

Податок на прибуток 2300    

Витрати(доходи), які зменшують (збільшують) 

фінансовий результат після оподаткування  2310    

Чистий прибуток(збиток) (2290-2300 –(+)2310) 2350 18,4 18,4  
 

 

 

 

Виконав П.І.Б.  

13.02.2018 р. 

 

Перевірив П.І.Б. 

13.02.2018 р. 
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Робочий документ Т-5 
 

Аудиторська фірма АФ «ХХХ» Робочі документи по розділу 

Підприємство ТОВ «ХХХХ» «Аудит фінансової звітності» 

Період перевірки XXXX 

Аналітичні процедури 

Вихідні залишки на 31.12.2017 року 
 

 

 

Актив Код рядка 

На початок звітного 

періоду  
Відхилення 
 

Підприємство Тест 

1  2 3  4 5 

I. Необоротні активи     

Основні засоби 1010 15,8 15,8 - 

 первісна вартість  1011 27,1 27,1 - 

 знос  1012 11,3 11,3 - 

Інші необоротні активи  1090  -  

Усього за розділом I  1095 15,8 15,8 - 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100   - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 28,8 38,7 -9,9 

Гроші та їх еквіваленти  1165 0,1 0,1  

Інші оборотні активи  1190    

Усього за розділом II  1195 28,9 38,8 -9,9 

Баланс  1300 44,7 54,6 -9,9 

Пасив Код рядка    

1 2    

I. Власний капітал     

Капітал  1400 0 9,9 -9,9 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)  1420 20,4 20,4 - 

Усього за розділом I 1495 20,4 30,3 -9,9 

 II. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення     

Усього за розділом II 1595   - 

 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків  1600    

товари, роботи, послуги  1615 0,1 0,1 - 

розрахунками з бюджетом 1620 22,9 22,9 - 

розрахунками зі страхування 1625   - 

розрахунками з оплати праці 1630 1,3 1,3 - 

Інші поточні зобов’язання 1690   - 

Усього за розділом IІІ 1695 24,3 24,3 - 

Баланс 1900 44,7 54,6 -9,9 

Виконав XXXX 

13.02.2018р. 

Перевірив XXXX 

13.02.2018р.  
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Робочий документ «Тест подій після дати балансу» 

Події Існує Не існує Примітки 

Чи не були реалізовані або чи не має 

Компанія на меті реалізувати активи? 

х   

Чи не змінювався або чи не планується зміна 

розміру статутного капіталу? 

 х  

Чи не були надані боргові зобов’язання?  х  

Чи не були підготовлені або чи не 

плануються угоди про поглинання чи 

ліквідацію? 

 х  

Чи не були активи відчужені або знищені 

пожежею чи в інший спосіб? 

 х  

Чи були будь-які події, що стосуються 

непередбачених зобов’язань? 

 х  

Чи були проведені будь-які незвичайні 

бухгалтерські записи, коригування? 

 х  

Чи не виникли або чи існує ймовірність 

виникнення будь-яких подій, які поставлять 

під сумнів доречність застосовуваної 

облікової політики, а також припущення 

безперервності діяльності Компанії? 

 х  

Чи відбулись будь-які події, які стосуються 

визначення оціночних резервів та оціночних 

зобов’язань, відображених у фінансовій 

звітності? 

 х  

Чи відбулись будь-які події, які стосуються 

суми очікуваного відшкодування активів? 

 х  

Висновок  

 

Аудитор  

23.02.18р.  

Події після дати балансу, що впливають на 

фінансову звітність не ідентифіковані  
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Робочий документ «Запит»  

 

ЗАПИТ АУДИТОРІВ ЩОДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

«13» лютого 2018 р.        Директору 

 ТОВ «ХХХХ» 

У зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності ТОВ «ХХХХ» за рік, що 

закінчився 31.12.2017 р., та з метою отримання достатніх і прийнятних 

аудиторських доказів щодо розуміння бізнесу Компанії та її внутрішнього 

контролю, а також ролі ІТ у процесі складання фінансової звітності, просимо Вас 

відповісти на наступні питання: 

Тема: Опитувальник з IT та економічної безпеки Компанії, у якій проводиться 

аудит 

511/3 

Ціль: розуміння бізнесу Компанії та її внутрішнього контролю, ролі ІТ (як додаток до РД 

511/2) 

Питання 

Так/ 

Ні / 

НВ 

Інша необхідна 

інформація. При 

відповіді «Так» має бути 

наведена повна 

інформація. При 

наявності варіантів 

вказати вірну літеру або 

свій варіант 

1 2 3 

1. Хто в Компанії відповідає за забезпечення 

інформаційної безпеки (І-Б)? 

    

а. системний адміністратор;     

б. аутсорсингова фірма;    

в. спеціаліст з інформаційної безпеки.    

2. Що входить до сфери відповідальності 

підрозділу ІБ? 

    

а. захист персональних даних;     

б. охорона комерційної таємниці;    

в. розслідування шахрайських дій;    

г. виконання нормативних вимог в ІТ;    

д. управління ІТ ризиками.    

3. Які з нижче перерахованих напрямів в області ІБ 

передані на підтримку третій стороні, або ж 

розглядається можливість їх передачі? 

    

а. оцінка/аудит ІБ;     

б. проведення тестів на проникнення;    

в. управління налаштуваннями мережевого екрану, 

ІDS, IPS; 

   

г. управління інцидентами ІБ;    

д. служба Help Desk (управління паролями).    
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4. Вибрати з переліку три основні пріоритети у 

сфері безпеки на наступні 12 місяців: 

    

а. впровадження або удосконалення технологій із 

запобігання витоку даних; 

    

б. впровадження механізмів розслідування 

інцидентів; 

   

в. впровадження технологій віртуалізації;    

г. передача функцій забезпечення на аутсорсинг;    

д. управління ризиками;    

е. тестування функції забезпечення ІБ (наприклад, 

тестування на проникнення). 

   

5. Чи впроваджено удосконалення технологій і 

процесів із запобігання витоку інформації? 

    

6. Чи впроваджено вдосконалення технологій і 

процесів управління доступом та обліковими 

записами? 

    

7. Чи впроваджено механізм розслідування 

інцидентів у сфері ІБ/боротьби з 

недобросовісними діями? 

    

8. Чи впроваджені технології віртуалізації? Якщо 

так, то які? 

    

9. Чи впроваджені стандарти (наприклад, ISO 

27001, BS25999 і т.д.)? 

    

10. Чи впроваджено вдосконалення системи 

управління ризиками у сфері ІБ (включаючи 

моніторинг, виконання вимог регулюючих 

органів)? 

    

11. Чи був проведений перегляд і оновлення 

політики ІБ за останні 12 місяців? 

    

12. Чи регламентовані ролі та посадові обов’язки в 

політиці ІБ?  

    

13. Чи була політика ІБ доведена до відома всіх 

співробітників Компанії (включаючи: штатних 

співробітників, підрядників, тимчасових 

співробітників і третіх осіб)? 

    

14. Які з приведених нижче розділів визначені 

політикою безпеки або декількома 

нормативними документами у сфері ІБ в 

Компанії? 

    

а. класифікація даних/інформації;     

б. використання електронної пошти та Інтернету;   

в. використання мобільних або портативних 

пристроїв/носіїв (планшети, смартфони, USB-

носії тощо); 

  

г. забезпечення конфіденційності даних/захист 

персональних даних; 

  

д. правила чистого робочого столу/екрану;   

е. вимоги до використання паролів;   

ж. зберігання/знищення інформації.   

15. Яким чином в Компанії проводиться оцінка 

ефективності роботи процесу забезпечення ІБ? 
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а. самостійна внутрішня оцінка силами служби ІТ 

або ІБ; 

    

б. оцінка незалежною стороною;     

в. офіційна сертифікація у відповідності до 

міжнародних стандартів безпеки; 

  

г. оцінка не проводиться.   

16. Чи впроваджена в Компанії система управління 

інформаційною безпекою (СУІБ)? 

    

17. Які з перерахованих стандартів/кращих практик 

управління ІБ використовуються в Компанії? 

    

а. ISO/IEC 27002:2005;     

б. ISO/IEC 27002:2005;    

в. СobiT;    

г. COSO;    

д. PCI DSS;    

е. Webtrust;    

ж. Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL); 

   

з. Capability Maturity Model Integration (CMMI).    

18. З якими ключовими особами співробітники 

підрозділу ІТ-безпеки проводять зустрічі для 

обговорення заходів у сфері ІБ? Як часто? 

    

19. Які з перерахованих механізмів управління 

доступом та обліковими записами впроваджені в 

Компанії? 

    

а. впровадження засобів моніторингу і контролю 

доступу; 

    

б. аутсорсинг окремих заходів у сфері безпеки;    

в. стандартизація на базі єдиної системи 

контрольних процедур; 

   

г. впровадження системи збалансованих показів 

(СЗП або KPI); 

   

д. впровадження засобів управління обліковими 

записами; 

   

е. впровадження додаткових засобів забезпечення 

безпеки. 

   

20. Які з перерахованих нижче механізмів 

управління доступом і обліковими засобами 

впроваджені в Компанії? 

    

а. автоматизація процесу надання доступу (запит, 

узгодження, надання); 

    

б. федеративний доступ (за підрозділами);    

в. єдиний вхід в корпоративні інформаційні 

системи (Single sign-on); 

   

г. управління ролями користувачів;    

д. управління правами користувачів;    

е. управління обліковими записами користувачів;    

ж. багатофакторна аутентифікація (E-token, 

SmartCard тощо); 

   

з. віртуальний каталог/централізоване сховище 

облікових записів; 
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и. управління доступом до web-утиліт;    

к. інфраструктура відкритих ключів.    

21. Які з нижче перерахованих засобів в Компанії 

використовуються для контролю витоку 

конфіденційної інформації? 

    

а. впроваджені засоби моніторингу/фільтрації 

контенту; 

    

б. використовуються засоби аудиту;    

в. впроваджені засоби аналізу журналу подій;    

г. доступ до конфіденційної інформації обмежений 

періодами часу; 

   

д. застосовується блокування/обмеження 

використання окремих компонентів апаратного 

забезпечення (портів USB/FireWire); 

   

е. заборонено використання пристроїв з 

вбудованою камерою в зонах обмеженого 

доступу; 

   

ж. сформовані конкретні вимоги до віддаленого 

доступу, конфіденційної інформації; 

   

з. впроваджені додаткові механізми безпеки з 

метою захисту інформації (наприклад, 

шифрування). 

   

22. Як зберігаються паролі?     

23. Чи проведена в Компанії інвентаризація і 

класифікація інформаційних ресурсів? 

    

24. Яким чином здійснюється перевірка 

забезпечення партнерами, підрядниками 

необхідного рівня захисту інформації при її 

обробці, передачі та зберіганні? 

    

25. Чи включені до договорів, які укладаються 

Компанією з клієнтами, партнерами чи 

підрядниками, конкретні вимоги із забезпечення 

ІБ? 

    

26. Які з нижче перерахованих пунктів входять у 

програму із забезпечення безперервності ведення 

бізнесу в Компанії? 

    

а. план відновлення ІТ-інфраструктури після збоїв 

(IT DRP); 

    

б. процедури відновлення бізнес-процесів;    

в. стратегія із забезпечення безперервності бізнесу, 

направлена на відновлення ІТ і телекомунікацій, 

супутньої інфраструктури, а також критичних 

бізнес-процесів у випадку екстреної ситуації. 

   

27. Які питання розглядаються в програмі 

підвищення поінформованості з питань безпеки, 

прийнятої в Компанії? 

    

28. Чи проводяться в Компанії спеціальні заходи у 

сфері безпеки для користувачів, які входять до 

групи високого ризику? 

    

29. Які питання розглядаються в програмі 

обізнаності з питань політики безпеки, прийнятої 
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в Компанії? 

а. проведення спеціальних заходів або тренінгів у 

сфері безпеки для користувачів, які входять до 

групи високого ризику? 

    

б. поширення наочної і регулярної агітації (новини, 

оповіщення) про існуючі загрози для Компанії? 

   

30. Які з перерахованих нижче технологій Компанія 

використовує або планує використовувати? 

    

а. віртуалізація серверів;     

б. шифрування електронної пошти;    

в. хмарні обчислення;    

г. бездротовий зв’язок;    

д. засоби моніторингу/фільтрації контенту;    

е. інше.    

31. Наскільки важливе питання ІБ для забезпечення 

наступних напрямків діяльності Компанії? 

    

а. захист репутації та бренду;     

б. забезпечення захисту персональних даних;    

в. забезпечення підтримки при запуску нової 

послуги; 

   

г. взаємодія із зовнішніми постачальниками;    

д. вивчення нових технологій;    

е. підтримка у питаннях управління операційними 

та/або корпоративними ризиками. 

   

32. Яка важливість перерахованих нижче наслідків 

втрати або розкрадання інформації, що 

відноситься до Компанії? 

    

а. збиток для репутації та бренду, зниження 

доходів, втрата клієнтів; 

    

б. судові/юридичні наслідки;    

в. нормативно-правові дії/санкції;    

г. втрата конкурентних переваг (наприклад, через 

втрату об’єкта інтелектуальної власності). 

   

33. Враховуючи сучасну економічну ситуацію, чи 

припускає Компанія збільшення ймовірності 

реалізації наступних загроз? 

    

а. зростання зовнішніх атак (наприклад, фішинг, 

атаки на Інтернет-сайт); 

    

б. зростання шахрайських дій з боку 

клієнтів/контрагентів/партнерів; 

   

в. зростання атак зсередини (наприклад, 

зловживання правами доступу, розкрадання 

інформації тощо); 

   

г. зростання шахрайських дій, вчинених всередині 

Компанії. 

   

34. Враховуючи сучасну економічну ситуацію, 

наскільки серйозно Компанія стурбована 

можливістю зловмисних дій з боку 

співробітників, які звільнилися з організації за 

останній час? 
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а. дуже стурбовані;     

б. дещо стурбовані;    

в. зовсім не стурбовані.    

35. Які заходи прийняті в Компанії для мінімізації 

потенційних ризиків, що виникають у результаті 

скорочення штату? 

    

а. впровадження програми запобігання витоку 

даних; 

    

б. розробка програми збереження знань, що 

забезпечує зберігання знань у випадку 

звільнення ключових співробітників. 

   

36. Яке програмне забезпечення 

існує/використовується в Компанії? 

    

а. в бухгалтерії;     

б. у відділі реалізації (збуту);    

в. HR, адмінкадри;    

г. маркетинг (PR);    

д. інженерія;    

е. запаси (обладнання);    

ж. сервера;    

з. чи є SAP/R3 (Парус та ін.).    

37. Які з програм не ліцензовані?     

KPI – Ключові показники ефективності (англ. Key Performance Indicators) – показники 

діяльності підрозділу (підприємства), які допомагають організації у досягненні стратегічних і 

тактичних (операційних) цілей. Використання ключових показників ефективності дає 

організації можливість оцінити свій стан та допомогти в оцінці реалізації стратегії. 

IDS – Система виявлення вторгнень – програмний або апаратний засіб, призначений для 

виявлення фактів неавторизованого доступу до комп’ютерної системи або мережі або 

несанкціонованого управління ними в основному через Інтернет. Відповідний англійський 

термін – Intrusion Detection System (IDS). Системи виявлення вторгнень забезпечують 

додаткову ступінь захисту комп’ютерних систем. 

IPS – Система запобігання вторгнень (англ. Intrusion Prevention System) – програмна або 

апаратна система мережевої та комп’ютерної безпеки, яка виявляє вторгнення або порушення 

безпеки та автоматично захищає від них. 

ISO/IEC 27001 – міжнародний стандарт з інформаційної безпеки, розроблений спільно 

Міжнародною організацією зі стандартизації та Міжнародною електротехнічною комісією. 

Підготовлений до випуску підкомітетом SC27 Об’єднаного технічного комітету JTC 1. 

Стандарт містить вимоги в галузі інформаційної безпеки для створення, розвитку і підтримки 

Системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ). У стандарті ISO/IEC 27001 (ISO 27001) 

зібрані описи найкращих світових практик в галузі управління інформаційною безпекою. ISO 

27001 встановлює вимоги до СМІБ для демонстрації здатності організації захищати свої 

інформаційні ресурси. Цей стандарт підготовлений в якості моделі для розробки, 

впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та поліпшення СМІБ. 

IEC – Міжнародна електротехнічна комісія (англ. International Electrotechnical Commission) 

– міжнародна некомерційна організація зі стандартизації в галузі електричних, електронних і 

суміжних технологій. Деякі зі стандартів МЕК розробляються спільно з Міжнародною 

організацією зі стандартизації (ISO). 
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CobiT (скорочення від Control Objectives for Information and Related Technologies («Завдання 

інформаційних та суміжних технологій») – являє собою пакет документів, близько 40 

міжнародних і національних стандартів та настанов у сфері управління IT, аудиту та IT-

безпеки. Розробники стандарту провели аналіз та оцінку і об’єднали найкраще з міжнародних 

технічних стандартів, стандартів управління якістю, аудиторської діяльності, а також з 

практичних вимог і досвіду – все те, що мало відношення до цілей управління. 

COSO – Комітет організацій-спонсорів Комісії Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) – є добровільною приватною організацією, 

створеною в Сполучених Штатах,що призначена для вироблення відповідних рекомендацій для 

корпоративного керівництва з найважливіших аспектів організаційного управління, ділової 

етики, фінансової звітності, внутрішнього контролю, управління ризиками компаній та 

протидії шахрайству. 

PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard – стандарт безпеки даних індустрії 

платіжних карт, розроблений Радою зі стандартів безпеки індустрії платіжних карт (Payment 

Card Industry Security Standards Council, PCI SSC), заснованою міжнародними платіжними 

системами Visa, MasterCard, American Express, JCB і Discover. Стандарт являє собою 

сукупність 12 деталізованих вимог щодо забезпечення безпеки даних про власників платіжних 

карт, які передаються, зберігаються і обробляються в інформаційних інфраструктурах 

організацій. Прийняття відповідних заходів щодо забезпечення відповідності вимогам 

стандарту представляє комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки даних 

платіжних карт. 

ITIL (вимовляється як «айтіл», англ. IT Infrastructure Library – бібліотека інфраструктури 

інформаційних технологій) – бібліотека, що описує кращі з застосовуваних на практиці 

способів організації роботи підрозділів або компаній, що займаються наданням послуг у сфері 

інформаційних технологій. 

CMMI – Capability Maturity Model Integration – набір моделей (методологій) вдосконалення 

процесів в організаціях різних розмірів та видів діяльності. CMMI містить набір рекомендацій 

у вигляді практик, реалізація яких, на думку розробників моделі, дозволяє реалізувати цілі, 

необхідні для повної реалізації певних галузей діяльності. 

FIREwire IEEE 1394 (FireWire, i-Link) – послідовна високошвидкісна шина, призначена для 

обміну цифровою інформацією між комп’ютером та іншими електронними пристроями. 

Single Sing-on – Технологія єдиного входу – технологія, при використанні якої користувач 

переходить з одного розділу порталу в іншій без повторної аутентифікації. Наприклад, якщо на 

веб-порталі існує кілька великих незалежних розділів (форум, чат, блог і т.д.), то, пройшовши 

процедуру аутентифікації в одному з сервісів, користувач автоматично отримує доступ до всіх 

інших, що позбавляє його від багаторазового введення даних свого облікового запису. 
 

Будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви надасте відповідь у найкоротший термін. 

Своєчасне отримання зазначеної інформації буде сприяти виконанню процедур у 

заплановані договором терміни. 

 

З повагою,      

Директор АФ «ХХХ» 
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Робочий документ «Запит»  

 

 

ЗАПИТ АУДИТОРІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПЕРЕРВНО 

ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Директору     

 ТОВ «ХХХХ» 

 

У зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності ТОВ «ХХХХ» за рік, 

що закінчився 31.12.2017р., та з метою отримання достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання 

фінансової звітності, просимо Вас відповісти на наступні питання: 

 

№ 

з/п 

Питання Відповідь  

(так, ні) 

1 2 3 

1 Чи очікує Компанія наступного року значні виплати за позиками?   

2 Чи порушувалися Компанією умови угоди про позику?   

3 Чи існують борги або припинення виплати дивідендів?   

4 Чи здатна Компанія вчасно платити кредиторам?   

5 Чи здатна Компанія вчасно виконувати умови угод про позики?   

6 Чи з’явилися нові розробки конкурентів, у відповідь на які Компанія 

не вчинила необхідних дій? 

  

7 Чи підтверджується, що Компанія не може відновити старі основні 

засоби внаслідок відсутності фінансів? 

  

8 Чи є наміри управлінського персоналу ліквідувати суб’єкт 

господарювання або припинити операції? 

  

9 Чи відбулась (або планується) втрата ключового управлінського 

персоналу без належної заміни? 

  

10 Чи відбулась (або прогнозується) втрата основного ринку, основного 

Клієнта, права привілею або ліцензії? 

  

11 Чи виникають проблеми з робочою силою або дефіцит важливих 

матеріалів? 

  

12 Чи відчувається нестача важливих ресурсів?   

13 Чи відбулася поява дуже успішного конкурента?   

14 Чи призведуть незавершені судові справи, якщо вони будуть 

задоволені, до претензій, виконання яких Компанією малоймовірне? 

  

15 Чи відбувались зміни у законодавчих чи нормативних актах, які, за 

очікуванням, негативно вплинуть на Компанію? 

  

16 Чи існує неповне страхування ризиків?   
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Також ми просимо Вас надати коментарі щодо: 1. Фінансового стану 

Компанії та її майбутніх перспектив в умовах існуючого політичного та 

економічного стану справ в Україні. 2. Припущення про здатність (не здатність) 

компанії безперервно продовжувати діяльність впродовж наступних 12 місяців. 

 

Будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви надасте відповідь у найкоротший термін. 

Своєчасне отримання зазначеної інформації буде сприяти виконанню процедур у 

заплановані договором терміни.  

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ «Запит»  

  

  

 ЗАПИТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

до управлінського персоналу щодо підтвердження стану розрахунків  

із дебіторами  

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

  

 

 

Прошу Вас запросити наступних контрагентів підтвердити стан розрахунків 

із Вашою компанією за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та залишки на кінець 

періоду: 

рах.377 Ковалевська М.С. 26923,42 грн. 

 

Також надати копії договорів фінансової допомоги.  

 

Підтвердження прохання надсилати в оригіналах на поштову адресу 

«Аудиторська фірма «ХХХ». Форма запиту надається у Додатку до Вашого 

запиту. 

Ми будемо щиро вдячні за надання відповіді у найкоротший термін. 

 

 

 

Директор «АФ «ХХХ» 16.02.2018 р. 
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Додаток до запиту 

 

 

 

Кому: [Керівництву дебітора/ кредитора] 

 

 

 

 

Шановні панове! 

 

Наші незалежні аудитори «Аудиторська фірма «ХХХ», проводять 

аудиторську перевірку Ваших фінансових звітів. У зв’язку з цим, просимо Вас 

надати акт звірки по взаєморозрахунках за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 

 

Вашу відповідь в разі розбіжностей із наведеними даними просимо 

надіслати в Аудиторську фірму за поштовою адресою: XXXX 

 

 «Аудиторська фірма «ХХХ» 

 

 

Ми будемо вдячні за своєчасну відповідь. 

 

 

 

Директор 
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Робочий документ «Запит»  

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

Для виконання умов Договору про проведення аудиту № 85 від 09.02.2018 

року просимо Вас надати наступні документи: 

‒ копію статуту зі змінами 2017 року; 

‒ витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб 

підприємців; 

‒ наявні ліцензії; 

‒ звіти щодо сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування за 2017 рік (електронна форма); 

‒ Положення про облікову політику; 

‒ копії форм фінансової звітності, завірені печаткою установи; 

‒ оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, первинні документи 

(договори, акти виконаних робіт, розрахункові відомості, накладні, тощо); 

‒ довідку про ділові стосунки керівника з компанією ( винагороди, зарплата, 

бонуси, кредити) РД 215;  

 

  

Директор АФ «ХХХ»  

09.02.2018 р. 
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

 

 

 

Для виконання умов Договору № від 09.02.2018 року про проведення 

аудиту та дослідження процесу проведення інвентаризації просимо надати 

наступну інформацію: 

‒ чи проводилась інвентаризація майна в центральному апараті та 

регіональних управліннях фонду? 

‒ якщо так, просимо надати копії таких наказів та копії протоколів засідань 

інвентаризаційних комісій.  

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

 

 

 

У зв’язку з проведенням аудиту відповідно до договору №85 від 

09.02.2018 р. просимо надати інформацію хто є відповідальною особою за нагляд 

за процесом фінансового звітування в ТОВ «XXXXX»  

 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

ЗАПИТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

до управлінського персоналу щодо обліку та збереження  

необоротних активів 

 

У зв'язку з виконанням аудиторської перевірки, відповідно до укладеного 

договору просимо надати відповіді на питання, які стосуються обліку та 

збереження необоротних активів на Вашому підприємстві за період з 01.01.2017 

до 31.12.2017 року 

 

№ 

з/п 

Зміст питання Відповідь Примітки 

1 У яких первинних документах з обліку 

основних засобів були відображені 

операції з основними засобами? 

 Надати копії по операціях 

з найвищою вартістю 

основних засобів 

2  У яких облікових регістрах синтетичного 

обліку основних засобів відображені 

операції з основними засобами 

(відомості, журнали, книги)? 

  

3 Чи наявні інвентаризаційні відомості, які 

свідчать про фактичний стан та наявність 

основних засобів? 

 Надати копії 

4 Чи наявні контракти, договори про 

оренду, страхові поліси? 

 Надати копії 

5 Чи наявний розділ щодо обліку основних 

засобів у наказі про облікову політику? 

  

6 Який метод амортизації застосовується 

підприємством? 

  

 

Ми будемо щиро вдячні за надання відповіді у найкоротший термін. 

Дякуємо заздалегідь за співпрацю. 

 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

ЗАПИТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

щодо розбіжностей  

 

У зв'язку проведенням аудиторської перевірки фінансової звітності за 2017 

рік відповідно до договору № 85 від 09.02.2018 просимо Вас надати інформацію 

щодо розбіжностей між даними фінансової звітності Баланс (форма 1-мс ряд.1155 

Поточна дебіторська заборгованість, ряд.1400 Капітал) та даними 

бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, журнали-ордери по 

рахунках 40 Зареєстрований (пайовий) капітал, 46 Неоплачений капітал). 

 

 

Ми будемо щиро вдячні за надання відповіді у найкоротший термін. 

Дякуємо заздалегідь за співпрацю. 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

ЗАПИТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо операцій з пов`язаними сторонами 

 

 

У зв’язку з проведенням аудиту відповідно до договору № 85 від 

09.02.2018 р. просимо надати інформацію щодо операцій ТОВ «ХХХХ» з 

пов`язаними сторонами.  

 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

 

ЗАПИТ АУДИТОРІВ ЩОДО ПОДІЙ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

 

У зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності ТОВ «XXXXX» (далі – 

Компанія) за рік, що закінчився 31.12.17 р., ми просимо Вас надати наступні 

документи з метою проведення аудиторських процедур щодо подій після дати 

балансу, що можуть вплинути на фінансову звітність за рік: 

1) документи щодо процедур, які виконує керівництво Компанії для 

ідентифікації подій після дати балансу, які можуть вимагати коригувань 

показників фінансової звітності або додаткового розкриття інформації у 

фінансовій звітності; 

2) протоколи Зборів учасників, Ради директорів, виконавчих комітетів, які 

проводились після 31.12.17р., а також питання, що обговорювались на зборах та 

не оформлені протоколами; 

3) проміжна фінансова звітність, яка була підготовлена після дати балансу 

(на найближчу доступну дату); 

4) існуючі судові процеси, позови та претензії Вашої Компанії та проти 

Вашої Компанії. 

 

Крім того, просимо Вас надати інформацію чи не відбулись які-небудь події 

після дати балансу, що можуть вплинути на показники фінансової звітності, а 

саме: 

‒ поточний стан статей, що обліковувались на основі попередніх або 

неостаточних даних; 

‒ чи не отримала Компанія нові зобов’язання, запозичення чи гарантії; 

‒ чи не були реалізовані або чи не має Компанія на меті реалізувати активи; 

‒ чи не змінювався або чи не планується зміна розміру статутного капіталу; 

‒ чи не були надані боргові зобов’язання; 

‒ чи не були підготовлені або чи не плануються угоди про поглинання чи 

ліквідацію; 

‒ чи не були активи відчужені або знищені пожежею чи в інший спосіб; 

‒ чи були будь-які події, що стосуються непередбачених зобов’язань; 

‒ чи були проведені які-небудь незвичайні бухгалтерські записи, 

коригування; 
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‒ чи не виникли або чи існує ймовірність виникнення будь-яких події, які 

поставлять під сумнів доречність застосовуваної облікової політики, а також 

припущення безперервності діяльності Компанії; 

‒ чи відбулись будь-які події, які стосуються визначення оціночних резервів 

та оціночних зобов’язань, відображених у фінансовій звітності; 

‒ чи відбулись будь-які події, які стосуються суми очікуваного 

відшкодування активів. 

 

 

Будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви надасте відповідь в найкоротший термін. 

Своєчасне отримання зазначеної інформації буде сприяти виконанню процедур у 

заплановані договором терміни. 

 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,   підпис   
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Робочий документ «Запит»  

 

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

ЗАПИТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

до управлінського персоналу щодо оцінки ризиків шахрайства та 

процедур внутрішнього контролю 

 

Відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА) 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності» основна відповідальність за запобігання й виявлення шахрайства 

покладається на тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями та 

управлінський персонал суб’єкта господарювання. Важливо, щоб управлінський 

персонал під наглядом осіб, котрих наділено найвищими повноваженнями, 

приділяв особливу увагу запобіганню шахрайства, що може зменшити 

можливості скоєння шахрайства та утримати від вчинення шахрайства, а також 

переконати працівників не вчиняти шахрайство через ймовірність їх викриття та 

покарання. 

Для цілей даного запиту відповідно до МСА наведені далі терміни мають 

таке значення: 

шахрайство – навмисна дія однієї або кількох осіб з управлінського 

персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями, працівників або 

третіх осіб, що пов’язана із застосуванням омани для отримання неправомірної 

або незаконної вигоди; 

чинники ризику шахрайства – події чи умови, які свідчать про мотив або 

тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливість скоїти шахрайство. 

Аудитор, який проводить аудит відповідно до МСА, несе відповідальність 

за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві 

обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення 

фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно 

спланований і виконується відповідно до МСА. 

Таким чином, відповідно до вимог МСА 230 «Аудиторська документація», 

500 «Аудиторські докази», та 580 «Письмові запевнення» просимо Вас надати 

письмову відповідь щодо наступних питань:  

‒ як управлінський персонал оцінює ризики того, що фінансова звітність 

може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства, включаючи характер, 

обсяг та періодичність таких оцінок; 
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‒ які процедури та заходи застосовує управлінський персонал для 

ідентифікації у відповідь на ризики шахрайства; 

‒ чи були ідентифіковані будь-які конкретні ризики шахрайства 

управлінським персоналом, або які привернули його увагу, включаючи опис груп 

операцій, залишків на рахунках чи розкриття інформації, щодо яких є ймовірність 

існування ризику шахрайства; 

‒ наявність повідомлень управлінським персоналом інформації, (якщо вона 

є), що стосується процесів ідентифікації та дій у відповідь на ризики шахрайства; 

‒ наявність повідомлень управлінським персоналом інформації (якщо вона 

є) працівникам, що стосується його поглядів на практику ведення бізнесу та 

етичну поведінку.  

Просимо також надати інформацію про те, чи були виявлені будь-які 

фактично вчинені або підозрювані випадки шахрайства або такі випадки 

шахрайства, за якими ведуться слідчі провадження, які впливають або могли би 

вплинути на господарську діяльність товариства, її фінансову звітність. 

 

Ми будемо щиро вдячні за надання відповіді у найкоротший термін. 

Дякуємо заздалегідь за співпрацю. 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,   підпис  
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Робочий документ «Запит»  

 

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

ЛИСТ-ЗАПИТ ЮРИСТАМ 

 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності ТОВ «XXXXX» (далі – Компанія) 

за рік, що закінчився 31.12.17 р., просимо Вас надати аудиторам наступну 

інформацію: 

1. Відомості про будь-які не вирішені або суттєві претензії щодо Компанії, 

що знаходяться під судовою загрозою. Якщо Вам відомо, ці деталі повинні 

включати: 

‒ причини і поточний статус кожного судового розгляду або позову 

(сутність); 

‒ вашу думку з приводу ймовірності сприятливого або несприятливого 

результату; 

‒ власні міркування щодо оцінки вартісного розміру або сфери потенційних 

витрат і втрат (у т.ч. витрати), які можуть виникнути в процесі. Просимо навести 

у таблиці: 

№ з/п Об’єкт № 1 Назва, сутність претензій Сума 

1 2 3 4 

1 Прямі втрати     

2 Штрафи     

3 Витрати на процес     

4 Інше     

    

№ з/п Об’єкт № 2 Назва, сутність претензій Сума 

1 2 3 4 

1 Прямі втрати     

2 Штрафи     

3 Витрати на процес     

4 Інше     

    

 Об’єкт № … продовжити за наявності  

 

2. Відомості про будь-які інші умовні зобов’язання, що виникають стосовно 

Компанії та випливають з невирішених питань, таких як договори, контракти, 

угоди та інші інтереси Компанії, пов’язані зі спорами, особливими рішеннями чи 

пред’явленими претензіями, які були вивчені та представляли інтерес. 

3. Відомості щодо перевірок контролюючих органів (ДФС, Пенсійного 

фонду, Пожежного відомства, Антимонопольного комітету, Інспекції з питань 
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захисту прав споживачів, інтелектуальної власності і т.д.), які вже були проведені 

та, за якими є акти та повідомлення / рішення щодо штрафних санкцій. За 

можливості просимо Вас надати нам інформацію щодо суми витрат, які будуть 

понесені Компанією за результатами таких перевірок, у вигляді таблиці із 

зазначенням повного переліку актів перевірок та відповідних повідомлень із 

вказаною сумою майбутнього відтоку економічних вигід та/або грошових 

коштів). 

4. Чи мають місце порушення Вашою Компанією законів, в силу яких Ви 

можете бути притягнуті до відповідальності (розмір, ймовірність, рівень загроз, 

ризиків)? 

5. Правові дії (справи), які завершені ще в минулому році / фінансовому 

році / календарному році (скласти таблицю про результати і втрати). 

6. Щодо питань, виявлених в рамках п. 1 та п.5, ми просимо Вас обговорити 

ці питання з нашим аудитором. 

7. Відомості про будь-які правові документи (правовстановлюючі 

власність), що знаходяться у Керівництва (юристів), від імені Вашої Компанії із 

зазначенням характеру (сутності), і підтверджують, що вони є вільними від 

застави та будь-яких обтяжень. 

8. Відомості про контракти відповідального зберігання (їх кількість, сума, 

терміни).  

Ми будемо вдячні, якщо Ви відповісте на ці питання якомога швидше. Будь 

ласка, конкретно визначте характер і причини будь-якого обмеження у Ваших 

відповідях. 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,    підпис  
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Робочий документ Т - 4 

 

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

 

Джерелами визначення показників фінансового стану є Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва станом на 31.12.2017 р. (форма № 1мс). 

Показники фінансового стану ТОВ «ХХХХ» протягом 2016 - 2017рр. 

розраховані аудитором та наведені у таблиці. 

 
Показники 31.12.2016 31.12.2017 Примітки 

1.Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
 

К1=(грошові кошти + грошові 

еквіваленти + короткострокові 

фінансові вкладення) / 

короткострокові зобов’язання 

0,09 0,004 

На кінець 2017 року майже 

відсутні грошові кошти для 

сплати поточних зобов’язань, що 

свідчить про значне погіршення 

абсолютної ліквідності  

2. Коефіцієнт загальної ліквідності 
 

К2= (грошові кошти + грошові 

еквіваленти + дебітори 

(непрострочені та реальні)+ 

запаси + витрати ) / 

короткострокова заборгованість 

1,19 1,19 

Аудитор висловлює сумнів щодо 

дебіторської заборгованості. 

Лише за умови її достовірності 

коефіцієнт слід вважати в межах 

норми  

3. Коефіцієнт фінансової стійкості 

 (або незалежності, або 

автономності) 
 

К3=власні кошти / вартість 

майна 

 (підсумок активу балансу) 

0,2 0,5 

Існує залежність від зовнішніх 

джерел фінансування, коефіцієнт 

має від’ємне значення  

4. Коефіцієнт покриття  
 

К4 = ( ф.1 ряд. 1195) / (ф.1 ряд. 

1695 – 1665) 

1,18 1,19 

Лише за умови достовірності 

дебіторської і кредиторської 

заборгованості коефіцієнт слід 

вважати в межах норми 

5. Коефіцієнт ефективності 

використання власних засобів 
 

К5 = балансовий прибуток (ф.2)/ 1 

розділ пасиву ф. 1 

14,7 0,9 

Підприємство має прибуток , але 

у звітному періоді відбулося його 

зменшення на 11,0 тис. грн., що 

призвело до зниження 

коефіцієнту  

6. Коефіцієнт ефективності 

використання активів 
 

К6 = балансовий прибуток (ф.2)/ 

Всього по активу ф.1 

2,3 0,4 

Підприємство має прибуток , але 

у звітному періоду відбулося 

його зменшення на 11,0 тис. грн., 

що призвело до зниження 

коефіцієнту 

 

 

Аудитор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,   підпис  
  



550 

 

Робочий документ Т – 4 

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

 

Джерелами визначення показників фінансового стану є Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва станом на 31.12.2015 р. (форма № 1м). 

Показники фінансового стану ТОВ «ХХХХ» протягом 2014 - 2015р. 

розраховані аудитором та наведені у таблиці 

 
Показники 31.12.2014 31.12.2015 Примітки 

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

 

К1=(грошові кошти + грошові 

еквіваленти + короткострокові 

фінансові вкладення) / 

короткострокові зобов’язання 

0,4 0,7 
На кінець 2015 року коефіцієнт 

в межах норми  

2. Коефіцієнт загальної ліквідності 

 

К2= (грошові кошти + грошові 

еквіваленти + дебітори 

(непрострочені та реальні)+ запаси 

+ витрати ) / короткострокова 

заборгованість 

0,4 8,1 

Аудитор висловлює сумнів 

щодо дебіторської 

заборгованості, лише за її 

достовірності. Коефіцієнт слід 

вважати в межах норми  

3. Коефіцієнт фінансової стійкості 

 (або незалежності, або автономії) 

 

К3=власні кошти / вартість майна 

 (підсумок активу балансу) 

0,9 0.9 

 Лише за умови сплати 

зареєстрованого капіталу 

власниками можна вважати, що 

не існує залежність від 

зовнішніх джерел фінансування  

4. Коефіцієнт покриття  

 

К4 = ( ф.1 ряд. 1195) / (ф.1 ряд. 1695 

– 1665) 

3,9 11,6 

Лише за умови достовірності 

дебіторської і кредиторської 

заборгованостей коефіцієнт слід 

вважати в межах норми 

5. Коефіцієнт ефективності 

використання власних засобів 

 

К5 = балансовий прибуток (ф.2)/ 1 

розділ пасиву ф. 1 

11,9 0,7 

Лише за умови сплати 

зареєстрованого капіталу 

власниками можна вважати 

діяльність підприємства 

ефективною 

6. Коефіцієнт ефективності 

використання активів 

 

К6 = балансовий прибуток (ф.2)/ 

Всього по активу ф.1. 

8,8 0,7 

Лише за умови сплати 

зареєстрованого капіталу 

власниками можна вважати 

діяльність підприємства 

ефективною 

 

Аудитор АФ «ХХХ»,     П.І.Б.,    підпис   

 

Перевірив: 16 січня 2018 р. 
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Робочий документ  

 

 

Підприємство: ТОВ «ХХХХ» 

Період перевірки: 2017 рік 

 

 

Тест «Аудиторські процедури щодо суттєвої невизначеності суб’єкта 

господарювання продовжувати свою діяльність (МСА 570)» 

 

 

№ 

з/п 
Процедури 

Робочий 

документ 

Результат(оцінка 

надійності даних ) 

1. 

Аналіз і обговорення з управлінським 

персоналом майбутніх грошових 

потоків, прибутку та інших відповідних 

прогнозів 

 Проведено обговорення, 

суб’єкт не має наміру 

припинити свою діяльність  

2. 

Розгляд умов погашення боргових 

зобов’язань та угод про позики і 

визначення того, чи були вони 

порушені 

 Боргові зобов’язання 

відсутні, існує дебіторська 

заборгованість пов’язаної 

особи  

3. 

Розгляд протоколів зборів та 

розпоряджень осіб, наділених 

найвищими повноваженнями та 

відповідних комітетів для виявлення 

проблем з фінансуванням 

  

4. 

Запити до зовнішнього юриста суб’єкта 

господарювання щодо існування 

судових позовів або претензій та 

обґрунтованості оцінок їх результатів 

управлінським персоналом і 

попередньої оцінки фінансових 

наслідків 

Запит юристам 

та відповідь 

управлінського 

персоналу 

Судові позови відсутні 

5. 

Підтвердження існування, законності та 

виконання угод про надання або 

забезпечення фінансової підтримки з 

пов’язаними та третіми сторонами, а 

також оцінювання фінансової здатності 

таких сторін надавати додаткові кошти 

Запит щодо 

пов’язаних 

сторін 

 

7. Оцінка планів суб’єкта господарювання 

щодо невиконаних замовлень 

контрагентів 

  

8. Виконання аудиторських процедур 

стосовно подальших подій для 

виявлення подій, що пом’якшують чи в 

інший спосіб впливають на здатність 

суб’єкта господарювання продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі 

Запит події 

після дати 

балансу, запит 

щодо 

безперервності 

діяльності 
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9. Підтвердження існування, умов та 

достатності можливостей отримати 

позики 

Не актуально   

10. Отримання та огляд звітів щодо заходів 

від регуляторних органів 

Не актуально Заходів від регуляторних 

органів не було 

11. Визначення адекватності 

підтвердження будь-якого 

запланованого вибуття активів 

Не актуально Вибуття активів не 

планується 

Існує суттєва невизначеність щодо здатності 

суб’єкта господарювання продовжувати 

свою діяльність, оскільки у звітному періоді 

підприємство має лише один вид діяльності 

– здавання в суборенду одному контрагенту 

  

 

 

Склав аудитор: 

 

Перевірив аудитор:  

 

 «13» лютого 2018 року 
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Робочий документ Т-1МСА 570  

 

 

Підприємство: ТОВ «ХХХХ»  

Період перевірки: 2017 рік  

 

 

Тест «Щодо безперервності діяльності» (МСА 570 переглянутий) 

 

№ 

з/п 
Події Так Ні Висновок 

 Фінансові    

1. Перевищення зобов’язань над активами або 

перевищення поточних зобов’язань над 

поточними активами 

так   

2. Позики з фіксованим строком, погашення яких 

наближається за відсутності реальних перспектив 

пролонгації чи погашення; або надмірне 

використання короткострокових позик для 

фінансування довгострокових активів 

 ні Позики відсутні 

3. Ознаки скасування фінансової допомоги 

кредиторами 

так   

4. Від’ємні грошові потоки від операційної діяльності, 

які засвідчує фінансова звітність за попередні 

періоди або прогнозна фінансова звітність 

  Не визначено 

5. Негативні основні ключові фінансові коефіцієнти так   

6. Суттєві операційні збитки або значне зменшення 

вартості активів, що використовуються для 

генерування грошових потоків 

так   

7. Борги або припинення виплати дивідендів  ні Дивіденди не 

нараховувалися  

8. Нездатність вчасно платити кредиторам так   

9. Нездатність виконувати умови угод про позики    

10. Перехід від системи оплати в кредит за поставлений 

товар, отриману послугу до системи оплати в момент 

доставки товару чи отримання послуги 

так   

11. Неможливість отримати фінансування для розробки 

нових основних продуктів або для фінансування 

інших суттєвих інвестицій 

 ні  

 Операційні    

12. Наміри управлінського персоналу ліквідувати суб’єкт 

господарювання або припинити діяльність 

 ні  

13. Втрата ключового управлінського персоналу без його 

заміни 

 ні  

14. Втрата основного ринку, ключового клієнта 

(клієнтів), франшизи, ліцензії або головного 

постачальника (постачальників) 

так   

15. Труднощі з робочою силою  ні  

16. Нестача важливих ресурсів так   
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17. Поява над успішного конкурента  ні  

 Інше    

18. Недотримання вимог до розміру капіталу або інших 

законодавчих чи нормативних вимог 

так   

19. Незавершені судові або регуляторні провадження 

проти суб’єкта господарювання, які у випадку їх 

задоволення можуть призвести до претензій, які 

суб’єкт господарювання з великою вірогідністю не 

зможе задовольнити 

 ні Судові справи 

відсутні 

20. Зміни у законах чи нормативних актах або урядовій 

політиці, що, за очікуванням, негативно вплинуть на 

суб’єкт господарювання 

  Не визначено  

21. Відсутність страхування чи недостатнє страхування 

від катастроф у разі їх настання 

так  Договори 

страхування не 

укладалися 

 

Аудитор: XXXXX 

 

Перевірив:  

 

21 лютого 2018 року  
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Робочий документ Т - 3 

 

 

 

Тест «Облікові оцінки» 

 

 

 

Тест склав аудитор 

П.І.Б.,     підпис  

 

  

Облікові оцінки  За даними замовника  За даними аудиту  Пояснення  

Резерв сумнівних боргів  Не нараховувався  Не нараховувався Не актуально  

Резерв відпусток  Не нараховувався  Не нараховувався Не актуально 

Розрахунок амортизації  Прямолінійний метод  Прямолінійний 

метод 

 

Інше (за наявності)  - - - 
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Робочий документ Т - 2 

 

 

 

 

 

Тест «Операції з пов`язаними сторонами»  

Пов`язані сторони  

Операції з 

пов`язаними 

сторонами  

Оцінка ризиків 

викривлення 

операцій з 

пов`язаними 

сторонами  

Примітки 

Управлінський 

персонал: 

 

- перший керівник  

- власники  

 

- родичі першого 

керівника та власників  

так - 

Фінансова 

допомога у рамках 

Цивільного 

кодексу України  

 Пов’язані сторони із 

домінуючим впливом     

 

Тест склав аудитор 

П.І.Б., підпис   
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Робочий документ (фрагмент) Т – 13 

 

 

Підприємство ТОВ «ХХХХ»  

Період перевірки 2017 рік  

 

 

Перелік виявлених помилок і порушень у процесі аудиту  

дебіторської заборгованості 

 
 

№ 

з/п 

 

 

Первинний документ, обліковий регістр 
Зміст порушення 

Назва Дата Сума 

    Викривлення фінансової звітності 

(суттєве) щодо відображення 

дебіторської заборгованості та сум 

зареєстрованого капіталу, тощо. 
    

 

Виконав П.І.Б., підпис  

 

Перевірив П.І.Б., підпис  

 

 

Дата  
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Робочий документ Т. 16.4 

 

Підприємство ТОВ «ХХХХ»  

Період перевірки 2017 рік  

 

Виконавець П.І.Б.  

 

Оцінка різниць, виявлених аудитором 
 

Оцінка різниці  Вплив на фінансову звітність (сума вища (нижча) заявленої ніж):  

Характер 

різниці  

Причина  Індекс 

робочого 

документа  

Разом актив  Разом 

зобов’язань  

Залучені 

кошти  

Власний 

капітал  

Суттєвість 

статті  

Виправлено  

       Суттєва   

         
 

Перевірив П.І.Б.  
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Робочий документ «Лист управлінському персоналу»  

 

 

Дата  

 

Директору 

ТОВ «ХХХХ» 

 

Ми Аудиторська фірма «ХХХ» провели аудит фінансової звітності ТОВ 

«ХХХХ» за 2017 рік, підготовленої у відповідності до вимог Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

У процесі проведення аудиту ми розглянули систему внутрішнього 

контролю, як основу для підготовки та виконання аудиторських процедур з метою 

висловлення аудиторської думки щодо Звіту, але не для висновку щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю ТОВ «ХХХХ» (надалі – 

«Компанія»). 

Цей лист та інформація викладена в ньому призначена виключно для 

інформування та використання керівництвом Компанії і не може бути 

використана в цілому або частково в будь-яких інших цілях без попередньої 

нашої письмової згоди. Ми не несемо ніякої відповідальності перед будь-якими 

третіми сторонами за інформацію викладену в цьому листі. 

Хочемо висловити подяку керівництву та персоналу Компанії за їх 

допомогу і співпрацю у процесі проведення аудиту. Ми цінуємо відносини, що 

встановилися між нашою фірмою та керівництвом ТОВ «ХХХХ», і сподіваємося, 

що вони продовжуватимуться. Якщо Ви бажаєте обговорити будь-які питання, 

включені до цих Рекомендацій, або якщо ми можемо бути корисними Вам у 

впровадженні будь-яких з наших рекомендацій, будемо раді допомогти Вам. 

1.ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

Даний Звіт надається виключно для внутрішнього використання та надання 

вказаним користувачам і не може бути використаний за іншим призначенням або 

переданий третім особам. 

2.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

В результаті проведення аудиторських процедур нами були виявлені 

наступні питання, що потребують додаткового обговорення та прийняття рішення 

щодо подальших дій.  

3. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

Спостереження  

Також звертаємо увагу на існування суттєвої невизначеності, яка може 

поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати 

діяльність, тому що в звітному періоді Компанія має лише один вид діяльності – 

здавання в суборенду одному контрагенту  
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Ризики 

Існує можливість припинення діяльності Компанії  

4. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Спостереження 1.  

Рядок 1155 Ф1 «Поточна дебіторська заборгованість» не тотожний даним 

бухгалтерського обліку (оборотно – сальдовій відомості), а саме не відображена 

заборгованість в сумі 9,9 тис. по внесках в статутний капітал (неоплачений 

капітал).  

В рядку 1400 «Капітал» не відображено суму зареєстрованого капіталу 9,9 

тис. грн. 

Спостереження 2. 

Аудитору не надавалась інформація щодо проведення інвентаризації перед 

складанням річної фінансової звітності. Нас призначили аудиторами Товариства у 

лютому 2018 року, тому ми не спостерігали за інвентаризацією, яка має бути 

проведена на кінець звітного періоду. Нами були проведені альтернативні 

процедури для підтвердження балансових залишків статей фінансової звітності.  

Спостереження 3. 

Товариство не нараховувало резерв сумнівних боргів, вважаючи 

дебіторську заборгованість поточною, що, на думку аудитора, не відповідає 

вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».  

Ризики  

Викривлення фінансової звітності за 2017 рік, що призводить до 

недостовірного розрахунку показників ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості та прийняття недоцільних управлінських рішень  

Рекомендації 

Відкоригувати звітність у відповідності до вимог П(С)БО.  

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Інформація, викладена в даному Листі керівництву, є конфіденційною, 

призначена виключно для Замовника і не повинна використовуватися в інших 

цілях та надаватися іншим сторонам. 

Цим листом, так само як і договором, аудитор обумовлює, що він не 

зобов’язаний виконувати додаткову роботу, давати офіційні пояснення і 

показання, крім випадків, коли такі додаткові послуги були попередньо 

обговорені та узгоджені. 

Користуючись правом, наданим нам Міжнародними стандартами аудиту, ми 

хотіли б отримати відповідь разом із висловлюваннями Вашої точки зору щодо 

зауважень (рекомендацій), викладених в даному Листі керівництву. Після 

отримання відповіді нами буде надано звіт незалежного аудитора (аудиторський 

висновок) щодо фінансової звітності ТОВ «XXXXX» за 2017 рік. 

З повагою, Директор,    П.І.Б.,    підпис  

Аудиторська Фірма «ХХХ» 
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Робочий документ  

 

Підприємство ТОВ «ХХХХ» П-9  

Період перевірки: 2017 рік 

Виконавець: П.І.Б.  

 

Оцінка виконання аудиту керівником аудиторської фірми 

№ 

з/п 
Зміст запитання 

Варіант відповіді  Примітки 

Так Ні  

1 2 3 4 5 

 1 Я перевірив (перевірила) документи з планування та 

вважаю обсяг програм (план) достатнім 

х   

 2 Я перевірив (перевірила) усі робочі документи 

підготовлені персоналом, які не були перевірені 

керівником групи 

х   

 3 Я перевірив (перевірила) виконану програму аудиту 

(план) та підтверджую, що аудит проведено 

відповідно до діючих нормативів аудиту, про що 

свідчать переглянуті робочі документи  

х   

 4 Я перевірив (перевірила) фінансову звітність та 

стверджую, що вона відповідає діючим вимогам, 

підготовлена у відповідності до принципів 

бухгалтерського обліку. Необхідна інформація 

розкрита у звітності належним чином 

х  За винятком 

обмежень, 

що призвели 

до 

модифікації  

 5 Я перевірив (перевірила) звіт аудитора та відзначаю, 

що він належним чином відображає нашу думку у 

відповідності до загальноприйнятих стандартів 

аудиту 

х   

 6 Я перевірив (перевірила) документи, що відносяться 

до складних та проблемних питань аудиту 

 х Не актуально  

 7 Я перевірив (перевірила) події, що відбулися після 

дати балансу та погодження з ними фінансової 

звітності 

х   

 8 Я перевірив (перевірила) результати виконання 

аналітичних процедур на безперервність діяльності 

підприємства 

х   

 9 Я схвалюю надання аудиторського звіту про 

фінансову звітність 

х   

 

Аудиторський висновок мною буде підписано 28.02.2018 р.  

 

Керівник (аудитор): 

Дата 

Перевірив: 

Дата  
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Робочий документ. Контроль якості виконання завдання П-8 

 

Підприємство: ТОВ «ХХХХ»  

Період перевірки: 2017 рік 

 

Контролер: П. І.Б.  

№ 

з/п 
Етапи Так Ні Н/В Примітки 

1 Мною перевірені фінансові звіти (або інші 

звіти) 

V    

2 Фінансові звіти відповідають діючим вимогам 

і складені у відповідності до принципів 

П(С)БО/ МСФЗ. Необхідна інформація 

розкрита в звітності належним чином 

V   Звіти складені у 

відповідності 

до П(С)БО 25 

3 Мною перевірені робочі документи, що 

документують суттєві контрольні ризики та 

відповіді на ризики 

V    

4 Робочі документи, відібрані для огляду, 

відображають роботу, виконану відносно 

суттєвих суджень та зроблених висновків 

V    

5 Мною перевірена документація, яка 

підтверджує, що процедури з прийняття 

клієнта (або подовження співпраці) були 

виконані 

V    

6 Мною перевірена оцінка процедур (коли 

впевненість базується на роботі інших 

аудиторів або бухгалтерів) 

  V  

7 Мною перевірені процедури, що стосуються 

дотримання діючого законодавства 

V    

8 Мною перевірена доречність вибору команди 

із завдання 

V    

9 Мною розглянуто лист-зобов’язання (угода). V    

10 Мною розглянуто лист управлінського 

персоналу (лист запевнення) 

V    

11 Мною розглянуто висновки відносно 

підприємства, що перевіряється . Вони 

відображають нашу думку у відповідності до 

діючих загальноприйнятих стандартів аудиту 

V    

12 Мною перевірені зібрані докази щодо 

перевірки робочих документів, які 

підготовлені групою з надання впевненості 

V    

13 Мною розглянуті інші звіти   V  

14 Мною розглянуто рівень послуг, що надаються 

клієнту 

    

14.1 Вважаю обсяг процедур достатнім (якщо 

відповідь - ні, вкажіть причину в примітках) 

V    

15 Ідентифіковані під час перевірки викривлення 

звітності є виправленими. (якщо відповідь - ні, 

вкажіть причину) 

 V   
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Опішить їх важливість. 

№ 

з/п 

Опис викривлень. Дія аудитора (виправлено або 

внесені обмеження) 

 Рядок 1155 Ф1 «Поточна дебіторська 

заборгованість» не тотожний ОСВ , а саме 9,9 

тис. не відображена заборгованість по внесках 

в статутний капітал (неоплачений капітал). 

Рядок 1400 Ф1 «Капітал» не відображено суму 

зареєстрованого капіталу 9,9 тис. грн. 

Аудитором внесені обмеження.  

16 Мною перевірена оцінка незалежності команди 

із завдання та персоналу, включаючи персонал 

фірми та експертів 

  V  

17 Мною перевірені докази того, що консультація 

з іншими партнерами мала місце відносно 

складних або спірних питань і розбіжностей у 

думках, та що висновки є належними 

  V  

18 Мною перевірені поради спеціалістів, що 

консультували 

  V  

19 Мною оцінена необхідність інформування 

керівництва ( та, якщо це необхідно, 

регулюючих органів) 

V    

20 Під час огляду контролю якості мною 

переглянуті з партнером із завдання прийняті 

рішення зі спірних, складних питань, що 

впливають на достовірність розкриття 

інформації у фінансових звітах 

V    

21 Мої рекомендації прийняті партнером із 

завдання, звіт може бути  

датовано «___» _____________ 2018 р.  

V    

 

Дата заповнення: 27 лютого 2018 р.  

 

Підпис контролера 
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Підприємство: ТОВ «ХХХХ» Період перевірки: 2017 

Робочий документ. Матриця організації контролю 
Твердження: Компонент внутрішнього контролю: Фактори ризику, що можуть настати  

С=Повнота 

Е=Існування  

А=Точність  

V=Вартісна оцінка 

СЕ=Сфера контролю  

СА=Заходи контролю  

IS=Інформаційні системи  

МО=Моніторинг  
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Типи контролю  

Р=Попередження  

D=Виявлення та виправлення  

 

 

Твердження за факторами ризику    CA CAEV EV CEA CEA EA 

1.  Облік касових операцій CA P P  D P  

2.  Облік операцій по банківських рахунках CA P D P D  P 

3.  Інвестиції        

4.  Розрахунки з підзвітними особами CE P D D D   

5.  Розрахунки з постачальниками та підрядниками MO P D  D D D 

6.  Облік товарно-матеріальних цінностей CE  D P D D  

7.  Облік заробітної плати та нарахувань  CE  D  D   

8.  Облік основних засобів CE  D D D D  

9.  Облік нематеріальних активів        

10.  Розрахунки з покупцями і замовниками MO D D D D D D 

11.  Витрати на виробництво        

12.  Статутний капітал CA P P P D   

13.  Контроль власного капіталу CA  P D P   
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Твердження: Компонент внутрішнього контролю: Фактори ризику, що можуть настати  

С=Повнота 

Е=Існування  

А=Точність  

V=Вартісна оцінка 

СЕ=Сфера контролю  

СА=Заходи контролю  

IS=Інформаційні системи  

МО=Моніторинг  
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Типи контролю  

Р=Попередження  

D=Виявлення та виправлення  

 

 

Твердження за факторами ризику    CA CAEV EV CEA CEA EA 

14.  Облік векселів        

15.  Облік запасів CE  D P D D  

16.  Облік виробничих запасів        

17.  Облік оборотних відходів        

18.  Облік МШП CE  D P D D  

19.  Облік готової продукції        

20.  Облік витрат за статтями витрат IS  D P P   

21.  Кредити та позики        

22.  Чи зменшують процедури контролю фактори ризику? (Y – 

ризик зменшується, S – частково, N – істотне порушення) 

  
Y N S N N S 

Сфери підвищеного ризику (чутливості): 

1.  Повнота, достовірність і своєчасність відображення операцій в 

бухгалтерському обліку 

              

2.  Методологія бухгалтерського обліку        

3.  Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з 

контрагентами 

       

Висновок: Контрольні заходи визначені відповідно до плану 

 



 

Робочий документ. Моніторинг системи контролю якості  

 

 

Перевірка системи контролю якості (тест КЯ 1) 

 

Період перевірки з 01.01.2015 р. по 31.12.2017 р. 

 

Виконавець ____________., сертифікат аудитора серії А № _______  

від ____._____.______р., виданий рішенням АПУ № ______ 

 

Етапи Так Ні Н/В Примітки 

1. Система оцінки контролю якості була (повинна бути) 

запланована на відповідний час (тобто, період не повної 

завантаженості фірми) 

+    

2. Поточний контроль був переглянутий, щоб забезпечити 

повноту знань про його систему 

+    

3. Зміни в діяльності і професійній орієнтації розглядаються, 

як показник у необхідності переглянути або оновити 

систему контролю якості або пов’язані з нею положення 

 +   

4. Інформація зібрана, надана оцінка політики фірми, вимог і 

методів, стосовно продовження професійного розвитку 

+    

5. Згода з партнерами та штатом відносно триваючого 

професійного розвитку були переглянуті 

+    

6. Управління і відповідальність за отримання, вивчення і 

узагальнення відповідних ситуацій в професійній практиці у 

межах наданих послуг були переглянуті 

+    

7. Були переглянуті внутрішні і зовнішні програми навчання 

партнерів і штату, завершилися на протязі минулого року 

+    

8. Було проведено обговорення з власником і партнером, 

відповідальності за різні аспекти контролю якості. Під час 

кожного обговорення були сформульовані сумніви щодо 

наступного: 

    

(a) чи були будь-які зміни у підконтрольній їм сфері, які 

потребують зміни у системі контролю якості або існуючій 

документації? 

 +   

(б) чи можливі будь-які зміни впродовж наступного року у 

системі контролю якості, які повинні бути розглянуті 

негайно? 

+    

(в) чи були суттєві порушення або інші події, які відбувалися 

і вказують на дефіцит процедур у системі контролю якості? 

+    

(г) чи висловлював хтось із партнерів чи штату власне 

побажання недотримуватись політики фірми? 

+    

(д) чи були які-небудь скарги відносно внутрішньої та 

зовнішньої політики фірми? 

+    
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(е) чи були будь-які інші питання, які підлягають перегляду 

та можуть бути суттєвими для оцінки якості системи 

управління (контролю)? 

+    

9. Чи були в поточному періоді будь-які інші нормативні чи 

інші огляди існуючої практики? (Якщо - так, то отримайте 

копії і перегляньте результати.) 

+    

10. Чи адекватно переглянуті спори фірми/неузгодженість 

процесів врегулювання і дисциплінарні процедури? 

Відповідні розслідування повинні бути проведені синхронно 

до того, як були переглянуті дисциплінарні питання.  

+    

11. Чи були вибірково перевірені робочі документи на 

предмет дотримання незалежності, конфіденційності, 

узгодження із стійкістю політики і стандартів контролю 

якості? 

+    

12. Чи мають переглянуті файли необхідну документацію 

відносно відповідності й доречності прийнятих рішень та дій 

відносно наступних питань: 

    

(a) внутрішні та зовнішні скарги;  +  Відсутні  

(б) дискусії з приводу професійних питань;  +    

(в) зазначені порушення (партнерами або штатом) процедур 

і політики 

 +  Відсутні  

13.Було переглянуто ______ (кількість) документів на відповідність складеному 

контрольному листу, щоб визначити, чи виконується політика контролю якості фірми. 

Документи були відібрані таким чином, що вони будуть відповідати наступним критеріям: 

(a) принаймні, одна перевірка і контроль якості виконаного завдання від кожного партнера; 

(б) принаймні, одна перевірка відмінного завдання від аудита або підтвердження відкритої 

інформації у фінансової звітності.  

№ 

з/п 

Відібрані завдання Партнер із завдання 

1 ТОВ «ХХХХ», договір №____ від 09 лютого 2018 року  

 

П.І.Б.  

2 ТОВ «ХХХХ», договір №____ від 15 січня 2018 року  

 

П.І.Б. 

   

14. Відзначте будь-які вагомі недоліки, виявлені під час перевірки робочих документів. Якщо 

були вагомі розбіжності, вони виступають вагомими недоліками у системі контролю, які 

повинні бути усунені та виправлені, або виступають як відмова виконувати існуючу політику. 

№ п.п. Недолік 

  

15. Розглянуті файли не повинні включати осіб, які 

здійснюють моніторинг і були причетними, як партнер із 

завдання або рецензент. В таких випадках необхідно 

призначити іншого працівника (відповідь слід навести у 

правій графі). 

 

+ 

   

16. Після виконання усіх вищенаведених процедур перевіряючий вирішив, що: 
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а) немає ніяких явних відхилень, необхідних змін у системі 

контролю якості або пов’язаної документації. 

+    

Якщо мають місце відхилення та необхідність змін у системі якості контролю, звіт необхідно 

підготувати, включаючи рекомендації партнерам. Пропозиції змін повинні бути підтверджені 

доказами таких рекомендацій. 

17.Перегляньте та дайте відповіді на можливі ситуації:     

(a) докази заперечення або відмови прийняти пропозицію 

зміни або прийняти конструктивні коментарі; 

 +   

(б) здається, немає такого заперечення або відмови;  +    

(в) консультація з власником або партнерами чи зовнішнім 

експертом, щоб переглянути пропозицію на предмет того, чи 

вважає він (вона) зміни або коментарі необхідними. 

+    

18. Наслідки будь-яких помилок, упущень, дискусій або 

невідповідностей в контексті фірми, правових, договірних, а 

також професійних зобов’язань були розглянуті та доведені 

до відома партнерів. 

+    

19. Звіт підготовлений та переданий відповідному 

партнеру(ам) та охоплює виконання процедур, результати, 

наслідки процедур і рекомендацій. Звіт був обговорений з 

партнером(ами). Партнери погодились виконати 

рекомендації та повідомити персоналу про результати 

перевірки системи контролю якості.  

+    

 

 

Дата заповнення 31.03.2018 р. 
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Звіт контролера  

 

До: П.І.Б. – Партнеру, відповідальному за систему контролю якості на 

фірмі. 

Огляд складено: 30.03.2018 р. та 31.03.2018 р. 

Період займає: з 01.01.2015 р. до 31.12.2017 р. 

Ім’я аудиторів (партнерів), файли яких перевіряються: П.І.Б.  

Я призначив / наказав здійснити контрольну перевірку для фірми, 

включаючи перевірку інструкцій контролю якості і перевірку завдань, які 

приходяться, принаймні, по одному на партнера. 

Управління системою контролю якості на фірмі: 

Призначається (не призначається) партнер або інша особа з достатнім та 

відповідним досвідом і наданими повноваженнями. 

(Додати пояснення, якщо висновок негативний). 

1. Фірма володіє / не володіє письмовим керівництвом з контролю якості та 

/ або інструкцією і процедурами контролю якості. 

(Додати пояснення, що саме запропоновано партнером(рами), 

відповідальним за систему контролю якості (СКЯ) за наявності неповного 

керівництва з контролю якості). 

2. З моєї точки зору, зміст письмового керівництва з контролю якості (ККЯ) 

погоджено / не погоджено у всіх відповідностях до потреб МСКЯ 1 (або за 

вимогами відповідної юрисдикції). 

Я виявив / не виявив наступні недоліки або некоректні інструкції, 

процедури, і / або документацію у Вашому ККЯ. 

 

№ з/п Недоліки Відповідність/не відповідність 

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 

 

Я виявив / не виявив підтвердження, що партнер, відповідальний за систему 

контролю якості на фірмі, принаймні, звітного протягом періоду підтримував 

зв’язок з відповідними партнерами та іншими особами відносно процедур 

контролювання, представлених за звітний період, висновків, зроблених за цими 

процедурами та описів системних, періодичних і інших вагомих недоліків, та 

інших дій, прийнятих для усунення виявлених недоліків. 

Я перевірив одне зобов’язання для партнера. За перевіреним завданням, я 

упевнився, що не був членом групи із завдання, чи контролером якості цих 

завдань. 

(Додайте деталі за кожним обраним зобов’язанням, (включаючи П.І.Б. 

партнера, вид зобов’язань, найменування клієнта, дату завершення року). 
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№ з/п Найменування клієнта та період 

перевірки 

Партнер із 

завдання 

Партнер із 

контролю 

1 ТОВ «ХХХХ», договір №____ від 09 

лютого 2018 року  

П.І.Б.   

2 ТОВ «ХХХХ», договір №____ від 15 

січня 2018 року  

П.І.Б.   

 

Я виявив / не виявив недоліки в юридичному оформленні документів, які 

виникають систематично, періодично або викликані іншими вагомими причинами 

та потребують коригувань. 

(Доповнити елементами кожного з таких недоліків). 

Я виявив / не виявив підтвердження, що вказує на те, що звіт, підготовлений 

фірмою може бути не відповідним. 

Я виявив / не виявив підтвердження того, що процедури завдання необхідні 

та / або фірмою не були представлені. 

(Доповнити елементами у підтвердження вказаного на предмет того, що 

необхідні процедури не були виконані, включаючи посилання на потребу у них). 

Мені надано усі робочі документи аудитора, у тому числі, аудиторській звіт 

незалежного аудитора, які я протестував (ла)). 

 

За перевіреними документами, я сформував(ла) повний перелік відповідних 

документів перевірки, які прикладені до звіту як додаток. 

 

П.І.Б, підпис _____________________ 

 

31.03.2018 р.  
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ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХХХХ» 

 

станом на 31 грудня 2017 року 

 

Керівництву ТОВ «ХХХХ» 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва ТОВ 

«ХХХХ» (надалі – «Товариство»), що складається з балансу станом на 

31 грудня 2017 р. та звіту про фінансові результати за 2017 рік (надалі – 

«Фінансова звітність»). 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає фінансовий стан компанії на 31 грудня 2017 р., та її фінансові 

результати за рік, що завершився зазначеною датою, відповідно до національних 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

 

Основа для думки із застереженням 

Інвентаризація  

Аудитору не надавалась інформація щодо проведення інвентаризації перед 

складанням річної фінансової звітності. Нас призначили аудиторами Товариства у 

лютому 2018 року, тому ми не спостерігали за інвентаризацією, яка має бути 

проведена на кінець звітного періоду. Нами були проведені альтернативні 

процедури для підтвердження балансових залишків статей фінансової звітності.  

 

Резерв сумнівної дебіторської заборгованості 

Товариство не нараховувало резерв сумнівних боргів, вважаючи 

дебіторську заборгованість поточною, що не відповідає вимогам П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість»  

 

Поточна дебіторська заборгованість 

У складі поточної дебіторської заборгованості не враховані борги власників 

по внесках в капітал у розмірі 9,9 тис.грн. 

 

Капітал 

У складі статті «Капітал» не відображено суму зареєстрованого капіталу 9,9 

тис. грн. відповідно до Статуту.  
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Безперервність діяльності 

Звертаємо увагу на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити 

під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, 

що спричинено наявністю одного замовника та одного виду діяльності 

(суборенда).  

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності відповідно до П(с)БО та за систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає необхідною для забезпечення 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, використовуючи припущення про безперервність діяльності 

як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або є 

відсутніми інші реальні альтернативи цьому. Персонал, що наділений найвищими 

повноваженнями, несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, які приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо 

професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з 

аудиту. Крім того, ми:  

‒ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 

докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, 

ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати 
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змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю;  

‒ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 

аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не 

для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

‒ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 

обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації; 

‒ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо 

висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 

під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. 

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 

повинні привернути увагу у своєму звіті до відповідного розкриття інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати звіту аудитора. Відзначаємо, що майбутні події або умови 

можуть примусити компанію припинити свою діяльність. Ми повідомляємо 

посадових осіб, наділених найвищими повноваженнями, про інформацію відносно 

запланованого обсягу і часу проведення аудиту та суттєвих аудиторських 

результатів, у тому числі про будь-які значні недоліки у системи внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

 

Директор АФ «ХХХ»,    П.І.Б.,   підпис  
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 – Анкета опитування працівників «Оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг» 

№ 

з/п 
Запитання Так Ні Примітки 

НОВІ КЛІЄНТИ (ПРИЙНЯТТЯ) 

1. Чи проведене попереднє вивчення нового клієнта? х  
Якщо на думку 

респондента є 

відповідь «ні», то 

необхідно надати 

пояснення своєї 

позиції  

2. 
Чи з усіх можливих джерел отримана інформація 

про нового клієнта? 
х  

3. 
Чи оцінені технічні можливості фірми для надання 

послуг? 
х  

4. 
Чи проведена попередня оцінка наявності 

кваліфікованого персоналу для виконання послуг? 
х  

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

5. 
Чи враховані особливості співпраці з новим 

клієнтом у тексті договору? 
х  

Якщо на думку 

респондента є 

відповідь «ні», то 

необхідно надати 

пояснення своєї 

позиції 

6. 
Чи вносилися необхідні зміни до договорів про 

співпрацю з постійними клієнтами? 
х  

7. 
Чи відповідають вимогам Закону України № 2258-
VIII, МСА форма і зміст договору? 

х  

8. 
Чи звертається увага у тексті договору на 

виявлення помилок, шахрайства? 
   х  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ 

9. 
Чи передбачений певний розподіл прав, обов’язків 

і відповідальності у фірмі? 
х  

Якщо на думку 

респондента є 

відповідь «ні», то 

необхідно надати 

пояснення своєї 

позиції 

10. 
Чи забезпечує структура управління належний 

контроль за здійсненням робіт? 
х  

11. Чи обов’язково планується виконання замовлень? х  

12. 
Чи практикується обговорення аудиторською 

групою проміжних і кінцевих результатів роботи? 
х  

13. 
Чи передбачений незалежний контроль за 

здійсненням робіт зі сторони партнера? 
х  

14. Чи регулярно надавалися консультації партнером? х  

15. 
Чи розроблена і діє система підзвітності та 

підконтрольності під час виконання аудиту? 
х  

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТУ 

16. 

Чи класифікуються робочі документи після 

завершення аудиту на постійний і поточний 

файли? 

х  

Звіт рецензента  

17. Чи аналізуються виконані роботи? х  

18. 
Чи оцінюється повнота виконання аудиторських 

програм? 
х  

19. 
Чи розглядається правильність висновків, 

винесених за результатами вибіркової перевірки? 
х  

20. 
Чи оцінюється якість і повнота документування 

аудиту? 
х  

ПРОЦЕДУРИ 

21. 
Чи користується персонал фірми відповідними 

інструкціями?  
х  

Наявність 

внутрішньофірмових 
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22. 
Чи вносяться зміни до цих інструкцій, що 

потребує законодавство та завдання? 
х  

стандартів 

23. 
Чи передбачає інструкція методику тестування 

інформації, отриманої від клієнта? 
х  

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗАМОВНИКОМ 

24. 
Чи має фірма системний підхід до зв’язків із 

замовником? 
х  

Наявність 

внутрішньофірмових 

стандартів, у тому 

числі за вимогами 

МСА 260  
25. Чи ведуться протоколи зустрічей із замовником? х  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ 

26. 
Чи передбачена система підвищення кваліфікації 

кадрів у фірмі? 
х  

Наявність 

внутрішньофірмового 

стандарту 

«Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

аудиторської 

фірми(власні 

програми підвищення 

кваліфікації)»  

27. 
Чи забезпечене отримання періодичних видань з 

питань обліку, аудиту та оподаткування ? 
х  

28. 
Чи мають змогу працівники своєчасно отримувати 

інформацію про зміни у законодавстві? 
х  

29. Чи є у фірмі бібліотека професійної літератури? х  

30. 
Чи здійснюються заходи щодо підвищення 

кваліфікації за допомогою навчальних закладів? 
х  

31. 

Чи беруть участь працівники у семінарах, 

конференціях, які організовують професійні 

організації, навчальні заклади з питань обліку, 

аудиту, оподаткування? 

х  

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

32. 
Чи постійно контролюється якість наданих 

послуг? 
х  

Наявність та 

моніторинг системи 

контролю якості 

аудиторських послуг  

33. 
Чи немає претензій зі сторони замовників до 

кваліфікації працівників? 
х  

Облік скарг 

замовників  

34. 
Чи контролюється якість роботи експертів, 

залучених до аудиту? 
х  

За умови залучення 

експертів  

35. 
Чи враховуються потреби третіх сторін під час 

здійснення аудиту і підготовки висновку? 
  

Вимоги регуляторних 

органів до звіту 

аудитора, у тому 

числі Органу 

суспільного нагляду 

за аудиторською 

діяльністю  
 

 

 

Підпис співробітника_____________   Дата «__»___________20__р. 
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