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Терміні, що використовуються у Концепції системи забезпечення 

якості аудиторських послуг

 Детермінанта – основний(головний) важіль, який визначає та 

забезпечує  процес

 Домінанти – основні правила, принципи

 Когнітивність – пізнання,  здатність до розумового сприйняття і 

переробки внутрішньої та зовнішньої інформації

 Реінжиніринг - переосмислення та радикальне перепроектування 

бізнес-процесів з метою досягнення суттєвого поліпшення якості 

послуг

 Синергетика – спільна, погоджена дія ( «працювати разом –

кооперативний ефект»)

 Концепція – розуміння процесу, єдиний, визначальний задум, 

«керівна ідея». Призначення Концепції - в інтеграції певного масиву 
знання для пояснення, пошуку закономірностей.



Вхідні 
чинники Чинники 

процесу
Вихідні 

чинники

Ключові 
взаємодії в 

ланцюгу 
фінансового 
звітування

Контекстуальні 
чинники

Основні структурно-динамічні елементи системи 
забезпечення якості аудиторських послуг

Концептуальна основа якості аудиту: 

ключові елементи, що створюють середовище для якості аудиту 

(додаток до МСА частина ІІІ)

❑ Наявність конструктивного діалогу та взаємодія між управлінським
персоналом, регуляторними органами, аудиторами та користувачами

❑ Підвищення розуміння ключових елементів якості аудиту 

Система забезпечення якості аудиторських послуг детермінує щільність взаємодії та заохочення

зацікавлених сторін до пошуку шляхів підвищення якості аудиту за допомогою розбудови когнітивно-

інформаційної та комунікативної складової аудиту у конкретному середовищі.



1. елементний, визначення 
складових, що входять до СЗЯАП та їх 
якісних параметрів; 

2. структурний – виявлення 

зв’язків і залежностей між 

ключовими елементами, що 

створюють середовище для якості 

послуг з виокремленням контролю 

якості аудиторських послуг  

3. функціональний – визначення 

функцій, для виконання яких 

розглядаються середовище якості, 

заходи якості, процедури у відповідь 

на ризики, запроваджуються 

інформаційні технології  

4. комунікативний – відкритий 

діалог, конструктивні стосунки, 

інформаційний та комунікативний 

обмін (міжсуб’єктні комунікації) для 

підвищення розуміння зацікавлених 

осіб ключових елементів якості 

аудиту 

5. інтегративний, розкриває вхідні, 

чинники аудиторського процесу, 

вихідні чинники, процеси 

фінансового звітування, з орієнтиром 

контрольного спрямуванням на 

внутрішнє середовище, заходи та 

процедури контролю якості 

аудиторських послуг. 

6. цільовий, наукове визначення 

цілей розвитку якості аудиту та 

реалізації стратегії СЗЯАП на рівні 

завдання, рівні фірми, на 

національному рівні 

1. реалізація загальної 

стратегії розвитку 

якості аудиторських 
послуг можлива в 

результаті взаємодії та 
залежності суб’єктів-

об’єктів; та за чітким 

цілевизначеним 
орієнтиром на 

ефективну розбудову 
системи контролю 

якості аудиту; 

2. розширення 
розуміння 

зацікавленими 

сторонами ключових 
елементів якості  ат 

консолідація ресурсів в 
міжсекторну співпрацю 

(влада - бізнес – 

користувач). 

 
Методологічні підходи (принципи) наукової обґрунтованості створення концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг  (КСЗЯАП) для 

ініціювання реінжинірингу процесів розбудови ефективної системи контролю якості аудиторських послуг (СКЯАП)  

є  інституціональною основою формування СЗЯАП 

Системний підхід – розкривається у вимогах до 
функціонування теорії систем. Кожний об’єкт розглядається як 
складна система і як чинник прозорості виконаної роботи для 
забезпечення розуміння якості аудиту зацікавленими 
сторонами. Цей підхід обумовлює характерні особливості 
побудови аудиторської послуги, що властиві 
мультіатрибутивній моделі багаторівневої ієрархічної 
структури – із створенням корисної цінності послуги, 
плануванням її вартості, регламентації, її стандартизації, 
моніторингу та контролю .  
 

Сервісний підхід – розглядає 
елементи системи як сукупності  
ефективних механізмів у 
забезпеченні постійного 
дотримання вимог міжнародних 
стандартів аудиту, принципу 
незалежності та ефективності 
внутрішньої системи контролю 
якості аудиторських послуг, що 
забезпечують гомеостаз системи 
при взаємодії із зовнішнім 
середовищем.  
 

Зміст принципів та характерні риси підходу 
 

Об’єктивність 

Професійний 
скептицизм 

 

Гнучкість у 

рішеннях 
 

Дієвість,  

Адаптивність 
результативність, 
незалежність  

 

Достовірність 

Професійне 

судження 

Конфіденційність 

Складові: різні аспекти аналізу системи 
забезпечення якості АП з виокремленням 
найвагомішого компонента – системи 
контролю якості аудиту . 

1. тісно пов’язаний із 

системним і 
мультиплікативним 

підходом;  

2. реалізується при 
релевантному 

забезпечені 
інформаційно-

комунікативних 

технологій; 
3.використовується 

для ідентифікації 

ризиків і виконання 
відповідних дій для 

зменшення ризиків та 
поліпшення 

методології аудиту й 

процесів контролю з 
безпосереднім 

ініціюванням 
міжсекторної 

взаємодії (влада – 

бізнес – користувач) 
 

 

Зміст та характерні риси підходу  

Зміст та характерні риси 

підходу  

1. декомпозиція 

проблеми реалізації 

механізмів СЗЯАП за умов 

визначеності об’єкта 

локалізації зусиль - 

системи контролю якості 

аудиторських послуг 

(СКЯАП); 

2. застосування 

методичного апарату  

СКЯАП та прикладного 

інструментарії для 

формалізації критерії 

оцінки відповідності 

СКЯАП  

3. адаптація механізмів 

взаємодії із впровадження 

спеціального інституту 

аудиту – Органу 

суспільного нагляду, який 

радикально змінює  

регулювання 

аудиторської діяльності, 

нагляд та вимоги до 

аудиторських фірм  

1. визначеність 

стратегічних пріоритетів 

СКЯ АП; 
2. добір засобів досягнення 

цілей; 
3. статусне регулювання, 

що включає категоріальну 

визначеність та 
обов’язковість 

аудиторських послуг;  
4. оптимізація аудиторської 

діяльності за допомогою 

нормативно-правової 
стандартизації якості 

аудиторських послуг та 

контролю за ними 
5. коригування зусиль на 

удосконаленні контролю 
якості послуг на підставі 

адміністративно-правових 

регламентів, ідентифікації 
та оцінюванні ризиків з 

визначення можливостей 

та розробкою дій у 
відповідь на ризики; 

фокусування уваги на 
результативній інформації, 

її прозорості та розумінні 

користувачами аудиту 

Особливості 

Особливості 

Процес реалізації  

Процес реалізації 

Синергетичний підхід – як сукупність комунікаційних 

процесів орієнтаційної взаємодії зацікавлених сторін у зборі 

та передачі внутрішньої та зовнішньої інформації між всіма 

учасниками ланцюга фінансового звітування, що робить 

якість аудиту більш зрозумілою та прозорою для 

користувачів. Така взаємодія, включає, отримання 

обґрунтованої впевненості; застосування професійного 

судження та професійного скептицизму протягом планування 

аудиту та виконання завдання з аудиту, а також: - при 
ідентифікації й оцінювання ризиків суттєвого викривлення на 

основі розуміння СГ та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль; -отримання прийнятних аудиторських доказів 

у достатньому через розробку та виконання відповідних дій у 

відповідь на ризики; та формування думки на основі висновків, 

завдяки отриманим аудиторським доказам. 

 

є  інформаційно-когнітивною основою формування СЗЯАП 

Суб’єктно - орієнтований підхід – являє собою єдність цільової 
орієнтації аудиту, відкритих та конструктивних стосунків між 
різними ієрархічними рівнями та розглядає сформоване 
середовище для якості аудит та щільність його складових як 
базис для надання корисної, своєчасної інформації 
користувачам, що створює правильний баланс між прозорістю 
та зрозумілістю 

Прозорість 

Субсидіарність 

Інкапсуляція 

Корисність 
інформації та 

розуміння 

користувачів  

Базові положення побудови концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг(КСЗЯАП ) в контексті 



Організація системи забезпечення 

якості аудиторських послуг

❑ Є складовою системи

суспільного нагляду

❑ Надає суспільству можливість

здійснювати прозорий і

ефективний зовнішній контроль

за виконанням суб’єктами

аудиторської діяльності своїх

професійних обов’язків

❑ Є незалежною від

аудиторських фірм і аудиторів,

які контролюються



Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю(п.3 ст.15)

Рада нагляду 

за аудиторською

діяльністю

Інспекція із 

забезпечення якості

Делегування повноваження включають:
- контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (п.5 ст.15; п.4 ст.47)

- проведення перевірок 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 (п.5 ст.47)

здійснює нагляд за виконанням Аудиторською 
палатою України делегованих повноважень, в 

порядку, визначеному ЗУ № 2258
( п.6 ст.15). 



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

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, схвалену Радою

нагляду Органу суспільного нагляду



Інституціональна модель сучасної системи 

забезпечення якості аудиторських послуг

Аудиторська палата 

України

(п.3-4 ст.40)

Експерти 
(п.9 ст.40)

Проводить контроль якості 
аудиторських послуг САД, які 

надають послуги із 
обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (крім 
ПССІ) з періодичністю 1 раз 

на 6 років 

Професійні 

організації 

аудиторів (п.2 ст.52)

Проводить контроль якості 
аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської 
діяльності, які не надають 
послуги із обов’язкового 

аудиту фінансової звітності 
(за їхньою власною 

ініціативою)

Інспектори, 
які є 

працівниками 
Комітету 
(п.8 ст.40)

Комітет з 

контролю якості 

аудиторських 

послуг 
(п.9 ст.47, п.6 ст.40,  

ст.51)

Орган 

суспільного 

нагляду

(п.2-4 ст.15)

Інспекція із 

забезпечення 

якості

(п.3-4 ст.40)

Проводить контроль 
якості АП САД, які 
надають послуги із 

обов’язкового аудиту 
ФЗ (підприємств, що 

становлять СІ) з 
періодичністю 1 раз 

на 3 роки 



Система забезпечення якості аудиторських 

послуг включає такі рівні контролю якості  

аудиторських послуг

Зовнішній Внутрішній

Інспекція із 

забезпечення 

якості

Забезпечує проведення

перевірок САД, крім

тих, які здійснюють

обов'язковий аудит ФЗ

підприємств, що

становлять суспільний

інтерес ( п.1 ст.51)

Професійні 

організації

- запровадження внутрішньої
системи КЯ АП (пп.8 п.1 ст.23)
- щорічна оцінка внутрішньої
системи контролю якості
(пп.12 п.1 ст.23)

Керівник САД або 

відповідальна 

особа  з числа 

штатних 

аудиторів

Комітет з 

контролю 

якості 

аудиторських 

послуг

Незалежне 

оцінювання 

внутрішньої системи 

контролю якості САД 

(пп.6 п.2 ст.52)

Залучення експертів



Ключові елементи перевірки СКЯ аудиторських послуг

Комітет з контролю якості аудиторських послуг:

Порядок діяльності Комітету з контролю якості аудиторських послуг 
визначається Положенням, що затверджує З'їзд

А мета аудиту визначається безпосередньо замовником.  

Існує декілька теоретичних варіантів меті аудиторської перевірки, а 

відповідно і результатів, що очікуються : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Перевірки безпосередньо 

здійснюються інспекторами, які є 

працівниками Комітету з контролю 

якості аудиторських послуг Аудиторської 

палати України (п.8 ст.40) 

• АПУ впроваджує політику та 

процедури незалежності інспекторів й 

забезпечує недопущення виникнення 

конфлікту інтересів 

• Призначення інспекторів для 

проведення перевірок з КЯ здійснюється 

Інспекцією із забезпеченні якості ОСН 
 



Комітет з контролю якості аудиторських послуг:

А мета аудиту визначається безпосередньо замовником.  

Існує декілька теоретичних варіантів меті аудиторської перевірки, а 

відповідно і результатів, що очікуються : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВІРКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ 

 Порядку проведення перевірок з контролю 

якості, розробленого Інспекцією із забезпечення 

якості за участю АПУ, схваленого Радою нагляду та 

затвердженого центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері бухобліку та аудиту, а 

також у відповідності до рекомендацій щодо 

проведення перевірок з контролю якості, 

розроблених АПУ. (пп.2 п.5 ст.40;пп.1п.6, п.14; п.6) 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

 Звіт містить основні висновки та рекомендації
(п.12 ,13 ст.40).

 Висновки та рекомендації за результатами
перевірки з контролю якості з їх обґрунтуванням
мають 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 Аудиторської палати України

При проведенні перевірки з контролю якості робочі документи

обираються виходячи з аналізу ризиків невиконання суб’єктом

аудиторської діяльності завдання з аудиту фінансової звітності в

обсязі та за процедурами, визначеними міжнародними стандартами

аудиту (п.11 ст.40). За результатами перевірки з контролю якості

складається Звіт.



Результати перевірки контролю якості 
аудиторських послуг:

Інспекція та Комітет з контролю якості

аудиторських послуг АПУ 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.



Забезпечення цього процесу передбачає 
перевірку якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності на предмет дотримання ними міжнародних 

стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності 

внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг

.

.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

Система контролю якості аудиторських послуг складається з 

політики та процедур , розроблених та впроваджених суб’єктами 

аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів 

аудиту



ЗОВНІШНІЙ 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

Ще раз: При проведенні перевірки з контролю якості робочі документи обираються 
виходячи із аналізу ризиків невиконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з 
аудиту фінансової звітності в обсязі та за процедурами, визначеними міжнародними 

стандартами аудиту



Розбудова системи зовнішнього контролю якості 
аудиторських послуг за компонентами:

1) дотримання застосовуваних МСА, вимог щодо незалежності та
інших вимог цього Закону, у тому числі забезпечення
достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру;

2) кількості та якості використаних ресурсів, у тому числі
дотримання вимог щодо безперервного навчання аудиторів;

3) дотримання вимог стосовно винагороди за аудиторські
послуги, якщо вони встановлені;

4) ефективності системи внутрішнього контролю якості САД;

5) достовірності інформації у звіті про прозорість, якщо його
оприлюднення передбачається цим Законом, щодо оцінки
ефективності системи внутрішнього контролю якості суб’єкта
аудиторської діяльності.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


