
Нові вимоги до внутрішньої організації 

системи контролю якості аудиторських 

послуг: 

запровадження системи внутрішнього 

контролю, стимулювання персоналу для 

забезпечення якості послуг, вимоги до обсягу 

робочих документів

Рубітель О.Ю.
Головний фахівець із якості 

Застереження: дана презентація відображає 

виключно  суб’єктивне бачення доповідача



БЛОК 1

- запровадження системи

внутрішнього контролю;

- застосування методики
оцінки ризиків;

- постійний моніторинг,

оцінювання відповідності

та ефективності

внутрішньої політики і
процедур, системи

внутрішнього контролю

процес, який здійснюється спільно

керівництвом компанії і відповідальними

працівниками, який покликаний

забезпечувати досягнення компанією

таких цілей, як:

 достовірність фінансової інформації

 ефективність діяльності та

 дотримання вимог законодавства

Внутрішній контроль – це:



Система внутрішнього контролю організовується

керівництвом підприємства для того, щоб:

 здійснювати діяльність підприємства упорядковано і ефективно;

 забезпечити дотримання політики керівництва;

 забезпечити збереження майна;

 досягти якісного документування господарських операцій.

Заходи контролю – це сукупність запроваджених на фірмі управлінських дій, які

здійснюються керівництвом усіх рівнів та спеціалістами фірми для впливу на

ризики з метою досягнення мети та стратегічних цілей

Процедури контролю визначаються компетентністю керівників, менеджерів,

фахівців і працівників підприємства, поділом функціональних обов'язків, контролем

доступу до активів, документів, періодичним порівнянням облікових даних.



Ефективність 

• Система ВК повинна 
забезпечити, щоб 
весь персонал чесно  
і сумлінно працював 
для досягнення 
основної мети без 
зайвих витрат і 
врахування інтересів 
інших сторін.

Надійність і цілісність 
інформації

• Система ВК повинна 
забезпечувати 
надання достовірної 
звітності та іншої 
інформації, як для 
внутрішнього, так і 
для зовнішнього 
використання. 
Інформація повинна 
бути якісною і 
цілісною.

Відповідність законам 
та нормативним актам. 

• Система ВК повинна 
гарантувати, що вся 
діяльність 
здійснюється 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
нормативних актів, 
професійних 
стандартів, а також 
внутрішніх положень 
та процедур.

Основні цілі системи внутрішнього контролю



Ефективна система внутрішнього контролю характеризується

наявністю п'яти компонентів:

1. контрольне середовище;

2. оцінка ризиків;

3. процедури внутрішнього контролю;

4. інформація і комунікація;

5. моніторинг

включає в

себе наступні елементи:

1. етичні цінності;

2. філософію і стиль управління;

3. організаційна структура;

4.процес розподілу повноважень і

відповідальності;

5.політику і практику управління персоналом;

6. компетентність персоналу.

має на увазі процеси з 

виявлення й аналізу ризиків, пов'язаних з 

досягненням цілей компанії

, покликані гарантувати, що

компанія робить відповідні дії для 

управління виявленими ризиками

внутрішньої і зовнішньої

інформації в такій формі і в такі

терміни, щоб співробітники могли 

виконувати свої обов'язки

– це регулярний процес

оцінки якості роботи системи та 
усунення помилок



законодавство

політичні події

громадська думка 

стан економіки та фінансів 

природні явища

Джерела виникнення ризиків:

ділові особливості управлінської команди

працівники

обладнання

невірно поставлені ціл;

Внутрішні:

конкуренти

постачальники

клієнти

Зовнішні:

Неперсоніфіковані

Зовнішні:

Персоніфіковані



Інтерв’ювання, анкетування;

Експертні оцінки;

Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі 

акти;

Аналіз здійснення заходів щодо усунення 

виявлених порушень за попередні періоди;

Результати контрольних заходів;

Публікації в ЗМІ та соціальних мережах;

Інформація з відкритих реєстрів;

Звернення;

Інші джерела.

Джерелами отримання інформації для 

ідентифікації ризиків є:



- низька ймовірність виникнення. Це ризики,

виникнення яких може відбутися у виняткових випадках;

- середня ймовірність виникнення. Це ризики, які

можуть виникнути рідко, але випадки виникнення вже були;

- висока ймовірність виникнення. Це ризики, по яких

існує велика ймовірність їх виникнення.

- низький рівень впливу. Це ризики, вплив яких є

мінімальним та/або невеликої тяжкості на досягнення

визначених цілей;

- середній рівень впливу. Це ризики, вплив яких є середньої

тяжкості на досягнення визначених цілей;

- високий рівень впливу. Це ризики, вплив яких є тяжким

та/або особливо тяжким на досягнення визначених цілей.

Оцінка ризиків



Авторизація та підтвердження

Розподіл обов’язків та повноважень

Чітка регламентація процесів

Контроль за доступом до ресурсів та їх обліку

Контроль за достовірністю проведених операцій (перевірка)

Звірка облікових даних з фактичними

Оцінка загальних результатів діяльності компанії

Оцінка окремих операцій, процесів та видів діяльності

Нагляд

Найбільш типовими контрольними заходами є



Інформаційний та комунікаційний обмін – це система збору,

документування, передачі інформації та користування нею, яка організовується

для надання керівництву фірми інформації, необхідної для прийняття

відповідних управлінських рішень з удосконалення внутрішнього контролю.

Фірма може запроваджувати ефективний обмін інформацією за різними напрямами:



Предметом оцінки ефективності внутрішнього

контролю є:

структура та ресурси внутрішнього контролю;

безпосередньо процес;

результати внутрішнього контролю.

Для визначення ефективності контролю застосовують систему показників та критеріїв.

Критерії - це встановлені умови, які повинні виконуватися фактично досягнутими

значеннями показників після закінчення звітного року або певного періоду.

Показники - це кількісні характеристики певних критеріїв.



Інструктаж - доведення

до працівників змісту

основних вимог щодо

організації роботи, аналіз

допущених чи можливих

помилок на робочих місцях,

поглиблення знань і навичок.

БЛОК 2

запровадження

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 і обсягу
робочих документів

аудитора



За характером і часом проведення

інструктажі з питань аудиту можуть бути

поділені на:

вступний; 

первинний;

повторний;

позаплановий;
цільовий
.



Для досягнення мети аудиту аудитор повинен виконати аудиторські процедури

саме з метою одержання необхідних доказів, які допоможуть йому обґрунтувати

свою думку щодо достовірності фінансової звітності.

Кількість і види аудиторських доказів, які мають бути отримані, визначаються

аудитором самостійно з урахуванням специфіки суб’єкта господарювання.

Загальна мета аудиту – сформувати висновок щодо

фінансової звітності суб’єктів господарювання.

Робочі документи аудитора - документи та записи в електронній або паперовій формі, зроблені

аудитором під час планування, підготовки і надання аудиторських послуг, в яких міститься вся

інформація, яку аудитор вважає важливою для правильного виконання перевірки, а також

розкриваються використані процедури, тести, отримана інформація і висновки, до яких дійшов

аудитор у результаті проведення аудиту



Аудиторська документація 

Аудиторська документація — запис виконаних аудиторських процедур, 

отриманих доречних аудиторських доказів і висновків яких дійшов аудитор 

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



Аудиторська документація 

Аудиторська документація для аудиту малого

підприємства, як правило, не така широка, як для аудиту

великого підприємства.

Утім партнер із завдання дотримується першочергової вимоги до

складання аудиторської документації так, щоб її міг розуміти

досвідчений аудитор, оскільки аудиторська документація може

підлягати огляду зовнішніми сторонами для цілей регуляторних

органів чи з іншою метою.



БЛОК 3

Застосовування

політики оплати

праці персоналу,

залученого до

виконання

завдань з

обов’язкового

аудиту, що

передбачала б

стимули для

забезпечення
якості робіт.

СТИМУЛ

МОТИВ

Головні риси мотивації праці

Матеріальна нагорода 

певної форми

Внутрішня стимулююча 

сила



Основні форми мотивації (стимулювання) працівників :

1. Заробітна плата, що характеризує оцінку внеску працівника в 

результати діяльності підприємства

2. Системи внутрішньофірмових пільг працівникам підприємства

3. Нематеріальні (неекономічні) пільги і привілеї персоналу

4. Заходи, щодо змістовності праці, самостійності і відповідальності 

працівника

5. Створення сприятливої соціальної атмосфери

6. Просування працівників по службі, планування їх кар'єри, оплата 

навчання та підвищення кваліфікації



БЛОК 4

- можливість 

інформування 

уповноваженої 

особи суб’єкта 

аудиторської 

діяльності про факти 

порушень вимог 

цього Закону його 

працівниками

Стаття 24. Організація роботи з

виконання завдання з обов’язкового

аудиту фінансової звітності

….2. Суб’єкт аудиторської діяльності

повинен забезпечити облік виявлених

невідповідностей вимогам цього Закону

у власній практиці, розкриття інформації

про їх наслідки та вжиті заходи з метою їх

усунення або удосконалення системи

внутрішнього контролю з метою

попередження їх у подальшому. Суб’єкт

аудиторської діяльності повинен щорічно

складати звіт, що містить огляд таких

заходів, для внутрішнього використання.


