
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю  

Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» 

від 30 серпня 2019 року № 6/7/13 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА АНКЕТА 

суб’єкта аудиторської діяльності 
 

(заповнюється суб’єктом аудиторської діяльності, щодо якого проводиться перевірка з 

контролю якості) 

 

 
(найменування суб’єкта аудиторської діяльності) 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО САД 

П. І. Б. керівника САД:  № САД у Реєстрі:  

Станом на дату підписання керівником САД цієї 

Інформаційної анкети відомості про САД унесені 

до розділів:  

(у полі, що відповідає назві розділу Реєстру, 

проставляється позначка «Х». У разі якщо САД 

унесений до декількох або всіх розділів Реєстру, 

він проставляє позначку «Х» в усіх відповідних 

полях): 

Суб'єкти аудиторської діяльності  

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 

 

Відомості про головний (центральний) офіс, філії та інші відокремлені підрозділи суб’єкта 

аудиторської діяльності: 

№ Найменування підрозділу Фактичне 

місцезнаходження 

(адреса здійснення 

діяльності) 

Кількість штатних 

працівників на 

дату підписання 

цієї анкети 

Кількість 

ключових 

партнерів з 

аудиту 

1     

2     

3     

4     

5     

Разом Х   
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Відомості про всіх ключових партнерів з аудиту САД 

(відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ до ключових партнерів з аудиту належать: 

як партнер із завдання з аудиту (Engagement Рartner), особа, відповідальна за перевірку контролю якості 

завдання (Engagement quality control reviewer), та інші партнери з аудиту, у разі, якщо такі входять до 

команди із завдання з аудиту та приймають ключові рішення й виносять ключові судження щодо 

значущих питань по відношенню до аудиту фінансової звітності) 

№ П. І. Б. ключового партнера з 

аудиту 

Посада № у 

Реєстрі 

Чи є особою, 

відповідальною за 

перевірку контролю 

якості завдання 

(Так/Ні) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕЛІК ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ САД ЩОДО СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

№ Назва документа 
Номер та дата 
розпорядчого 

документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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№ Назва документа 
Номер та дата 
розпорядчого 

документа 

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

РОЗДІЛ ІІІ. ОПИС СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ САД 

Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

Усі САД повинні дотримуватися кожної доречної вимоги МСКЯ 1. Характер та обсяг політик і процедур, 

розроблених САД з метою дотримання вимог МСКЯ 1, залежить від таких чинників, як розмір та операційні 

характеристики САД, а також від того, чи входить він до складу мережі. Відповідно, документування і 

повідомлення інформації про політики і процедури в малих САД може бути менш формальним та докладним 

порівняно з великими САД, та іншими САД, які проводять аудити підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

Дотримання загальних вимог МСКЯ 1 

13 Яка особа (особи) несе 

відповідальність за створення та 

підтримання системи контролю якості 

САД та розуміння МСКЯ? Зазначте 

П. І. Б. особи (осіб), найменування 

структурного підрозділу САД, 

посаду, номер у Реєстрі.  

Яким чином це було повідомлено 

персоналу САД? 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

16, 17 Чи задокументовані САД політики і 

процедури стосовно кожного 

елемента системи контролю якості, 

наприклад, у формі посібника, 

положення з контролю якості або 

внутрішніх стандартів, які 

пояснюють, яким чином САД 

дотримується відповідних вимог 

МСКЯ 1? 

Наведіть найменування відповідних 

внутрішніх документів САД. 

Опис:  

Посилання: 

4 Чи такі політики і процедури 

контролю якості задокументовані і 

застосовуються САД до всіх аудитів 

та оглядів фінансової звітності, а 

також інших завдань із надання 

впевненості та супутніх послуг?  

Опис: 

 

 

 

Посилання: 

17 Опишіть, яким чином САД 

повідомляє персонал про свої 

політики і процедури контролю якості 

та зміни до них, включно з 

повідомленням того, що кожний 

співробітник несе персональну 

відповідальність за якість та 

дотримання таких політик і 

процедур?  

Надайте приклад такого 

інформаційного повідомлення (або 

його еквіваленту) в електронному 

вигляді разом із відправленням цієї 

інформаційної анкети. 

Опис: 

 

 

 

 

 

 

Посилання: 

Відповідальність керівництва за якість у САД 

18 Опишіть політики і процедури САД, 

які встановлені для сприяння 

стимулюванню та підвищенню 

внутрішньої культури, за умов якої 

якість є найважливішою для 

виконання завдань? 

Надайте організаційну структуру 

САД в електронному вигляді разом 

із відправленням цієї інформаційної 

анкети. 

Опис: 

 

 

Посилання: 

18 
Наведіть опис політик і процедур, 

які вимагають від вищого 

керівництва САД брати на себе 

остаточну відповідальність за 

систему контролю якості САД? 

Опис: 

 

 

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

18 
Опишіть, яким чином САД 

розподіляє управлінські обов’язки у 

такий спосіб, щоб комерційні 

міркування не впливали на якість 

виконаної роботи 

Опис: 

 

 

Посилання: 

19 
Яким чином забезпечується, щоб 

особа чи особи, призначені 

відповідальними за функціонування 

системи контролю якості САД, мали 

достатній та відповідний досвід, 

здатність і необхідні повноваження 

для прийняття на себе такої 

відповідальності? 

Наведіть кваліфікаційні критерії. 

Надайте копію посадової 

інструкції такої особи (осіб) в 

електронному вигляді разом із 

відправленням цієї інформаційної 

анкети 

Опис: 

 

 

Посилання: 

Відповідні етичні вимоги 

20, 21 
Яка особа (особи) САД несе 

відповідальність за розгляд етичних 

питань та дотримання вимог щодо 

незалежності, включаючи питання 

надання або пропозиції надання 

клієнтам з аудиту неаудиторських 

послуг, визначення відповідних 

заходів для усунення загроз 

незалежності або зменшення їх до 

прийнятного рівня? 

Зазначте П. І. Б. особи (осіб), 

найменування підрозділу САД, 

посаду та професійну кваліфікацію. 

Яким чином це було повідомлено 

персоналу САД? 

Опис:  

Посилання: 

20 
Опишіть політики та процедури  

САД, які б надавали їй достатню 

впевненість у тому, що САД та її 

персонал дотримуються відповідних 

етичних вимог? 

Опис:  

Посилання: 

21 
Опишіть, яким чином САД 

ознайомлює свій персонал і в разі 

потреби інших осіб із вимогами 

незалежності? 

Надайте приклад такого 

ознайомлення (або його 

еквіваленту) в електронному 

вигляді разом із відправленням 

цієї інформаційної анкети. 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

22 
Наведіть політики і процедури, які 

вимагають надання САД партнерами 

із завдання відповідної інформації 

про клієнтські завдання (як щодо 

аудиторських, так і неаудиторських 

послуг) включно з обсягом послуг, 

що дасть змогу САД оцінити 

загальний вплив, коли він є, на 

вимоги незалежності. 

Опис:  

Посилання: 

22 
Опишіть наявну систему 

ідентифікації всіх послуг САД, 

виконаних для клієнтів, а також 

оцінки того, чи будь-які з таких 

послуг можуть створювати загрози 

незалежності? 

Опис:  

Посилання: 

22 
Наведіть політики і процедури, які 

вимагають негайного повідомлення 

персоналом САД про обставини та 

відносини, які створюють загрозу 

незалежності, щоб можна було 

вжити відповідних заходів. 

Надайте приклад такого 

повідомлення (або його 

еквіваленту) в електронному 

вигляді разом із відправленням 

цієї інформаційної анкети. 

Опис:  

Посилання: 

22 
Опишіть політики і процедури САД 

щодо накопичення і повідомлення 

доречної інформації відповідному 

персоналу для того, щоб: (i) САД та 

її персонал могли швидко 

визначити, чи відповідають вони 

вимогам незалежності; (ii) САД міг 

вести та оновлювати свої записи 

щодо незалежності; (iii) САД міг 

вжити належних заходів щодо 

виявлених загроз незалежності, коли 

їх рівень є неприйнятним. 

Опис:  

Посилання: 

23 
Опишіть політики і процедури, які 

надають САД достатню впевненість 

у тому, що їй стане відомо про 

порушення вимог незалежності та 

САД зможе вжити належних заходів 

для вирішення таких ситуацій. 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

24 
Чи отримує САД мінімум раз на рік 

письмове підтвердження 

дотримання її політик та процедур 

щодо незалежності від усього 

персоналу, який має бути 

незалежним згідно з відповідними 

етичними вимогами? 

Наведіть політики і процедури САД, 

а також стислий опис системи 

такого підтвердження, включаючи 

вимоги щодо зберігання 

підтверджень, а також того, що вони 

надаються в документарній  або 

електронній формі? 

Надайте зразок такого 

підтвердження (або його 

еквіваленту) в електронному 

вигляді разом із відправленням 

цієї інформаційної анкети. 

Опис:  

Посилання: 

25 
Опишіть політики і процедури САД, 

які встановлюють критерії для 

визначення необхідності в 

застережних заходах для зменшення 

загрози близьких відносин до 

прийнятного рівня, якщо той самий 

старший персонал бере участь у 

завданнях із надання впевненості 

протягом тривалого періоду часу. 

Опис:  

Посилання: 

25 
Опишіть політики і процедури САД, 

які вимагають для завдань з аудитів 

фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес, 

ротації партнера із завдання, осіб, 

що відповідають за перевірку 

контролю якості виконання 

завдання, і, де це застосовно, інших 

осіб після визначеного періоду часу 

згідно з відповідними етичними 

вимогами. 

Опис:  

Посилання: 

Далі в цьому розділі таблиці в графі «Параграф МСКЯ 1» містяться посилання на відповідні вимоги Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

ст. 10, п. 4 
Опишіть політики і процедури, 

установлені САД з метою 

ідентифікації та уникнення 

виникнення ситуацій, коли аудитор, 

САД, його ключові партнери з аудиту, 

його власники (засновники, 

учасники), посадові особи і 

працівники та інші особи, залучені до 

надання таких послуг, а також близькі 

родичі та члени сім’ї зазначених осіб: 

1) є 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 такій юридичній особі 

опосередковано через інститути 

спільного інвестування; 2) беруть 

участь в операціях із фінансовими 

інструментами, емітованими, 

гарантованими або іншим чином 

підтримуваними юридичною особою, 

фінансова звітність якої підлягає 

перевірці, крім операцій у межах 

інститутів спільного інвестування; 3) 

перебували протягом  звітного 

періоду фінансової звітності, що 

підлягає перевірці, та періоду надання 

послуг з аудиту такої фінансової 

звітності в трудових, договірних або 

інших відносинах з юридичною 

особою, фінансова звітність якої 

підлягає перевірці, що можуть 

призвести до конфлікту інтересів. 

Опис:  

Посилання: 

ст. 10, п. 8 Яким чином САД ознайомлює свій 

персонал щодо того, що аудитор, 

ключовий партнер з аудиту, посадові 

особи і працівники САД та інші 

залучені особи, які брали участь у 

наданні послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, протягом 

щонайменше одного року, а в разі 

проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, – 

протягом щонайменше двох років 

після надання відповідних послуг не 

мають права: 1) обіймати керівні 

посади в органі управління юридичної 

особи, якій надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової 

звітності; 2) призначатися членом 

аудиторського комітету юридичної 

особи, якій надавалися послуги з 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

обов’язкового аудиту фінансової 

звітності, або в разі відсутності такого 

комітету – членом органу, що виконує 

відповідні функції; 3) призначатися 

(бути обраним) членом 

адміністративного або наглядового 

органу юридичної особи, якій 

надавалися послуги з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності. 

Надайте приклад такого 

повідомлення (або його 

еквіваленту) в електронному 

вигляді разом із відправленням цієї 

інформаційної анкети. 

ст. 24, п. 3  
Чи ведуться САД особові справи за 

кожною юридичною особою, 

фінансова звітність якої 

перевіряється, які щонайменше 

містять: 1) найменування та 

місцезнаходження такої юридичної 

особи; 2) прізвище, ім’я, по батькові 

призначеного ключового партнера з 

аудиту САД; 3) суму винагороди, 

отриманої за послуги з 

обов’язкового аудиту, та 

винагороди, отриманої за інші 

послуги, у кожному фінансовому 

році? 

Надайте зразок такої особової 

справи в електронному вигляді 

разом із відправленням цієї 

інформаційної анкети. 

Опис:  

Посилання: 

Додаткові вимоги до фірм, які виконують завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес 

ст. 26, п. 5 

ст. 29, п. 3 

Наведіть, яким чином САД 

ідентифікує випадки надання послуг 

з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємству, що 

становить суспільний інтерес, за 

яких загальна сума винагороди, 

отримана від цього підприємства: 1) 

перевищує 15 відсотків загальної 

суми чистого доходу від надання 

послуг САД; 2) перевищує 15 

відсотків загальної суми доходу від 

надання аудиторських послуг. 

Які застережні заходи 

застосовуються САД при настанні 

таких випадків? 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

ст.26, п.5 

ст.29, п.3 

Чи були випадки після дати 

введення в дію Закону № 2258-VIII 

(1 жовтня 2018 року) перевищення 

САД загальної суми винагороди, 

отриманої від окремого 

підприємству, що становить 

суспільний інтерес: 1) 15 відсотків 

загальної суми чистого доходу від 

надання послуг САД; 2) 15 відсотків 

загальної суми доходу від надання 

аудиторських послуг? 

Наведіть інформацію щодо кожного 

такого випадку (найменування 

підприємства, що становить 

суспільний інтерес, код ЄДРПОУ, 

дата останнього аудиторського звіту 

аудитора та фактичний відсоток 

суми винагороди в загальній сумі 

чистого доходу від надання послуг). 

Опис:  

Посилання: 

ст. 28, п. 3 Чи надає САД щорічно письмове 

підтвердження аудиторському 

комітету підприємства, що 

становить суспільний інтерес (або 

його еквіваленту), що САД, 

ключовий партнер з аудиту, 

аудитори, які залучаються до 

виконання відповідного завдання з 

обов’язкового аудиту фінансової 

звітності, є незалежними від цього 

підприємства.  

Надайте зразок такого 

підтвердження (або його 

еквіваленту) в електронному 

вигляді разом із відправленням 

цієї інформаційної анкети. 

Опис:  

Посилання: 

ст.30, п.1 Чи мали місце після дати введення в 

дію Закону № 2258-VIII (1 жовтня 

2018 року) випадки перевищення 

САД строків максимальної 

безперервної тривалості виконання 

завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (10 років)? 

Наведіть інформацію щодо кожного 

такого випадку (найменування 

підприємства, що становить 

суспільний інтерес, код ЄДРПОУ, 

дата останнього аудиторського 

звіту). 

Опис:  

Посилання: 

ст. 26, п. 3 У разі надання трьох і більше років 

поспіль підприємству, що становить 

суспільний інтерес (клієнту з 

аудиту), його материнській компанії 

та/або дочірнім підприємствам 

Опис:  
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

послуг, не пов’язаних з 

обов’язковим аудитом фінансової 

звітності, чи мали місце після дати 

введення в дію Закону № 2258-VIII 

(1 жовтня 2018 року) випадки 

перевищення суми винагороди САД 

за такі послуги 70 відсотків 

середньої суми винагороди, що була 

отримана САД 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? 

Наведіть інформацію щодо кожного 

такого випадку (найменування 

підприємства, що становить 

суспільний інтерес, код ЄДРПОУ, 

дата останнього аудиторського 

звіту). 

ст.30, п.5 Чи мали місце випадки після дати 

введення в дію Закону № 2258-VIII 

(1 жовтня 2018 року) перевищення 

будь-яким ключовим партнером з 

аудиту участі в обов’язковому 

аудиті фінансової звітності сімох 

років із дати їх призначення? 

Наведіть інформацію щодо кожного 

такого випадку (П. І. Б. ключового 

партнера з аудиту, найменування 

підприємства, що становить 

суспільний інтерес, код ЄДРПОУ, 

дата останнього аудиторського 

звіту). 

Опис:  

Прийняття та продовження відносин із клієнтами і конкретних завдань 

26-27 Опишіть свої політики і процедури 

прийняття завдання та продовження 

відносин із клієнтами і конкретних 

завдань (включаючи розгляд питань 

загроз незалежності на рівні мережі, 

де це застосовне). 

Чи включають такі процедури 

розгляд питань щодо: 

- компетентності, можливості та 

ресурсів САД для виконання 

завдання; 

- чесності клієнта; 

- дотримання відповідних 

етичних вимог, включаючи 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

незалежність. 

Надайте зразок програми 

(контрольного переліку або його 

еквіваленту), який застосовується 

САД з метою документування 

виконання вимог параграфів 26 та 

27 МСКЯ 1 при прийнятті 

завдання та продовження відносин 

із клієнтами і конкретних завдань 

з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності в електронному вигляді 

разом із відправленням цієї 

інформаційної анкети. 

27(а) Опишіть, як та з яких джерел САД 

збирає інформацію, яку САД вважає 

потрібною за обставин, до того, як 

він прийме завдання від нового 

клієнта, при вирішенні питання, чи 

продовжувати існуюче завдання або 

приймати нове завдання від 

існуючого клієнта. 

Опис:  

Посилання: 

27(b) Опишіть, як САД визначає, чи 

припустимо приймати завдання від 

нового чи існуючого клієнта в разі 

виявлення потенційного конфлікту 

інтересів. 

Опис:  

Посилання: 

27(b) Опишіть, яким чином САД 

документує, як були вирішені 

наведені вище питання (параграф 

27(b) МСКЯ 1), якщо їх було 

виявлено та САД вирішив прийняти 

конкретне завдання, нового клієнта 

або продовжити відносини з 

існуючим клієнтом. 

Надайте зразок такого документа 

в електронному вигляді разом із 

відправленням цієї інформаційної 

анкети. 

Опис:  

Посилання: 

28 Опишіть свої політики і процедури 

щодо продовження відносин із 

клієнтами та продовження 

виконання завдань в обставинах, 

коли САД отримує інформацію, яка 

б змусила його відмовитися від 

виконання завдання, якщо б ця 

інформація стала відомою раніше. 

Опис:  

Посилання: 

28 Виходячи з оцінки ризику, чи 

відмовлявся САД продовжувати 

відносини з будь-яким клієнтом 

протягом останніх 12 місяців? 

Якщо так, наведіть найменування 

таких клієнтів та причини прийняття 

Опис:  
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

рішення відмовитися від 

продовження відносин. 

Людські ресурси 

29 Опишіть установлені політики і 

процедури, для надання САД 

достатньої впевненості в тому, що 

він має достатньо персоналу з 

відповідною компетентністю, 

здібностями та відданістю етичним 

принципам, необхідним для: 

а) виконання завдань відповідно до 

вимог професійних стандартів та 

застосовних правових і нормативних 

вимог; 

b) надання САД чи партнерами із 

завдання звітів, які відповідають 

обставинам. 

Опис таких політик і процедур 

повинен містити питання: 

 набору нового персоналу; 

 оцінки результатів роботи;  

 можливості включно із часом 

на виконання завдання; 

 компетентності; 

 розвитку кар’єри;  

 просування по службі;  

 компенсації;  

 оцінки потреб у персоналі. 

Надайте зразки документів в 

електронному вигляді разом із 

відправленням цієї 

інформаційної анкети: 

 форм, які 

використовуються в 

процесі інтерв’ювання та 

найму персоналу;  

 посадових інструкцій усіх 

наявних категорій 

працівників, які 

залучаються для надання 

аудиторських послуг. 

Опис:  

Посилання: 

 Чи має САД власну програму 

безперервного професійного 

навчання, яка визнана професійними 

організаціями – членами 

Міжнародної федерації бухгалтерів? 

Опис:  
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

Якщо «Так», надайте 

підтверджувальну документацію 

документів в електронному 

вигляді разом із відправленням 

цієї інформаційної анкети. 

 Чи наявна у САД особа або особи, 

відповідальні за безперервне 

підвищення кваліфікації та заходи з 

професійного розвитку САД та 

навчальні матеріали для персоналу? 

Зазначте П. І. Б. особи (осіб), 

найменування підрозділу САД та 

посаду. 

Опис:  

29 Опишіть, яким чином визначаються 

потреби персоналу САД у заходах у 

сфері безперервного підвищення 

кваліфікації та професійного 

розвитку (наприклад, необхідна 

тематика заходів тощо). 

Опис:  

29 Яким чином САД здійснює 

моніторинг за своїми заходами у 

сфері безперервного підвищення 

кваліфікації та професійного 

розвитку і перевіряє дотримання 

всім персоналом (включаючи 

партнерів, аудиторів та інший 

персонал) чинних вимог щодо 

безперервного підвищення 

кваліфікації та дотримання 

персоналом політик і процедур щодо 

безперервного підвищення 

кваліфікації та професійного 

розвитку? 

Надайте перелік внутрішніх 

навчальних заходів, проведених 

за останні 12 місяців, а також 

план заходів на цей календарний 

рік в електронному вигляді 

разом із відправленням цієї 

інформаційної анкети. 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

29 Чи визначено у САД критерії 

оцінювання та просування по службі 

для персоналу на всіх рівнях, 

включаючи розробку форм 

оцінювання? 

Опишіть критерії та періодичність 

такого оцінювання, ким 

здійснюється таке оцінювання і 

вплив результатів оцінювання на 

рішення щодо винагороди 

(компенсації) всіх рівнів персоналу 

включно з партнерами, а також 

просування по службі. 

Надайте зразки документів в 

електронному вигляді разом із 

відправленням цієї 

інформаційної анкети: 

 форми оцінки персоналу 

за результатами 

виконання завдань 

(включаючи старших 

членів команди із 

завдання). 

Опис:  

Посилання: 

29 Зазначте політики та/або стандарти 

оцінки роботи партнерів.  

Яким чином результати моніторингу 

внутрішнього контролю якості 

впливають на оцінювання партнерів 

із завдань і на визначення розміру 

їхньої винагороди (компенсації)? 

Надайте зразки документів в 

електронному вигляді разом із 

відправленням цієї 

інформаційної анкети: 

 форму оцінки партнерів 

із завдань. 

Опис:  

Посилання: 

30 Чи покладає САД відповідальність 

за кожне завдання на партнера із 

завдання? 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

30, 31 Наведіть політики і процедури САД 

щодо призначення команди із 

завдань, включаючи: 

 повідомлення імені та ролі 

партнера із завдання ключовим 

особам управлінського 

персоналу клієнта і тим, кого 

наділено найвищими 

повноваженнями; 

 забезпечення відповідної 

компетентності, здібностей і 

повноважень партнера із 

завдання; 

 забезпечення компетентності і 

здібностей персоналу; 

 визначення ролі та 

відповідальності партнера із 

завдання. 

Опис:  

Посилання: 

А30 Чи наявні у САД політики і 

процедури системи моніторингу 

завантаження роботою та 

доступності партнерів із завдання, 

які дають змогу цим особам мати 

достатньо часу для адекватного 

виконання своїх обов’язків? 

 

Якщо «Так», наведіть стислий опис 

таких політик і процедур. 

Опис:  

Посилання: 

Виконання завдання 

32-33 Наведіть політики і процедури САД, 

які б надали йому достатню 

впевненість, що завдання 

виконуються відповідно до 

професійних стандартів та 

застосовних законодавчих і 

нормативних вимог, а сам САД чи 

партнер із завдання нададуть звіт, 

що відповідає обставинам.  

 

Зазначте, яким чином САД 

забезпечує: 

 

 сприяння незмінно високого 

рівня якості виконання 

завдання;  

 відповідальність за нагляд за 

виконанням завдання; та  

 відповідальність за перевірку 

роботи, включаючи політики і 

процедури перевірки роботи, 

яка виконується менш 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

досвідченими членів команди. 

34 Наведіть політики і процедури САД, 

установлені для:  

 забезпечення проведення 

відповідних консультацій із 

складних чи спірних питань;  

 забезпечення наявності 

достатніх ресурсів для 

проведення відповідних 

консультацій;  

 документування висновків, 

досягнутих на основі 

консультацій, які включають 

характер та обсяг консультацій, 

узгодження як особою, якій 

була потрібна консультація, так 

і особою, що надавала таку 

консультацію; та  

 забезпечення впровадження 

висновків, що є результатом 

консультацій. 

Опис: ‘ 

Посилання: 

35 Опишіть політики і процедури САД, 

що вимагають перевірку контролю 

якості завдання, для певних завдань, 

які передбачають об’єктивну оцінку 

значних суджень, зроблених 

командою із завдання, та висновків, 

яких дійшли під час формулювання 

звіту. 

Опис: 

 

 

35-37 Наведіть опис зазначених вище 

політик і процедур, включаючи: 

 

 вимоги перевірки контролю 

якості завдання для всіх 

аудитів фінансової звітності 

суб’єктів господарювання, 

цінні папери яких допущені до 

організованих торгів;  

 критерії оцінки для решти 

аудитів, оглядів історичної 

фінансової інформації, інших 

завдань із надання впевненості 

і супутніх послуг для 

Опис:  
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

визначення необхідності 

проведення перевірки 

контролю якості виконання 

завдання;  

 вимоги проведення перевірки 

контролю якості всіх завдань, 

які відповідають критеріям, 

про які йдеться вище; 

 визначення характеру, часу 

виконання та обсягу перевірки 

контролю якості виконання 

завдання; 

 обговорення значущих питань 

із партнером із завдання;  

 перегляд фінансової звітності 

або іншої інформації щодо 

предмета завдання та 

запропонованого звіту; 

 перевірку відібраної 

документації із завдання, яка 

стосується значних суджень, 

зроблених командою із 

завдання, та висновків, яких 

вона дійшла;  

 оцінку висновків, яких дійшли, 

при формулюванні звіту та 

розгляд того, чи 

запропонований звіт є 

доречним.  

Посилання: 

 Зазначте кількість завдань з аудиту 

фінансової звітності, які підлягали 

перевірці контролю якості протягом 

періоду, який охоплюється 

перевіркою. 

Опис:  

39 Наведіть опис політик і процедур, 

установлених для розгляду 

призначення відповідальних за 

перевірку контролю якості завдання 

та визначення їх належної 

відповідності вимогам на основі: 

 

 технічної кваліфікації, 

потрібної для виконання такої 

ролі, включно з необхідним 

досвідом і повноваженнями;  

 рівня, до якого відповідальних 

за перевірку контролю якості 

завдання можна залучати до 

консультацій із завдання без 

порушення їх об’єктивності. 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

40 Яким чином САД забезпечується 

об’єктивність відповідальних за 

перевірку контролю якості 

завдання? 

Опис:  

Посилання: 

41 Наведіть політики і процедури 

заміни відповідального за перевірку 

контролю якості завдання, якщо 

його здатність провести об’єктивну 

перевірку може поставитися під 

сумнів. 

Опис:  

Посилання 

42 Які політики і процедури 

запроваджені САД для забезпечення 

документування того, що:  

 

 процедури, передбачені 

політиками САД щодо 

перевірки контролю якості 

виконання завдання, дійсно 

було виконано;  

 перевірку контролю якості 

завдання було проведено до 

дати або на дату надання звіту; 

та  

 відповідальному за перевірку 

контролю якості завдання 

невідомо про існування будь-

яких невирішених питань, які 

змусили б його вважати, що 

значні судження, зроблені 

командою із завдання, та 

висновки, яких вона дійшла, не 

є прийнятними. 

Опис:  

Посилання: 

43 Наведіть політики і процедури САД 

щодо розгляду та вирішення питань 

розбіжності в думках членів 

команди із завдання, осіб, з якими 

проводилися консультації, та, якщо 

це потрібно, між партнером із 

завдання та відповідальним за 

перевірку контролю якості завдання.  

Опис:  

Посилання: 

44 Наведіть політики і процедури, які 

підтверджують, що:  

 досягнуті висновки було 

задокументовано і 

впроваджено;  

 звіт не було датовано доти, 

доки питання не буде 

вирішено. 

Опис:  

Посилання: 

45 Які встановлені процедури САД 

забезпечують своєчасне завершення 

формування остаточних файлів та 

Опис:  
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

документації з аудиту після 

завершення аудиту протягом не 

більше 60 днів із моменту складання 

аудиторського звіту? 

Посилання: 

46 Наведіть опис установлених політик 

і процедур САД для забезпечення 

конфіденційності, безпечного 

зберігання, цілісності, доступності 

та відновлюваності документації із 

завдання (як у паперовому, так і в 

електронному вигляді). 

Опис:  

Посилання: 

47 Наведіть політики і процедури САД 

зі зберігання документації із 

завдання протягом достатнього 

періоду, що відповідає потребам 

самого САД або вимогам 

законодавчих чи нормативних актів. 

Зазначте встановлені САД строки 

зберігання документації із завдання 

щодо: 

 обов’язкового аудиту 

підприємств, що становлять 

суспільний інтерес; 

 обов’язкового аудиту інших 

підприємств; 

 ініціативного аудиту; 

 завдань з огляду та надання 

іншої впевненості; 

 супутніх послуг. 

Опис:  

Посилання: 

Скарги та звинувачення 

55 Наведіть політики і процедури САД 

реагування на:  

 скарги і звинувачення, що 

робота, виконана САД, не 

відповідає професійним 

стандартам та застосовним 

вимогам законодавчих і 

нормативних актів; та  

 звинувачення в недотриманні 

вимог системи контролю якості 

САД. 

Опис:  

Посилання: 

55 Яким чином САД створено 

середовище, у якому персонал може 

висловити свої сумніви без остраху 

покарання? 

Опис:  

Посилання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 

Запитання інформаційної анкети Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних 

політик і процедур, посилання на 

внутрішні документи САД, у яких 

докладніше описується така 

політика та процедури 

(найменування документа, 

відповідний розділ та 

параграф/параграфи)  

Оцінка САД 

дотримання 

відповідних 

вимог МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

56 Опишіть процеси і процедури САД, 

установлені для вжиття відповідних 

заходів у разі, якщо під час розгляду 

скарг і звинувачень ідентифіковано 

недоліки дизайну або 

функціонування політик і процедур 

контролю якості САД, або 

недотримання вимог системи 

контролю якості окремими особами. 

Опис:  

Посилання: 

Документація системи контролю якості 

57 Яким чином САД документує 

функціонування кожного елемента її 

системи контролю якості? 

Опис:  

Посилання: 

58 Як довго САД зберігає 

документацію, що стосується 

системи контролю якості (окрім 

документації з виконаних завдань)? 

Опис:  

Посилання: 

59 Яким чином САД документує скарги 

і звинувачення та відповіді на них. 

Надайте опис будь-яких отриманих 

скарг і звинувачень протягом 

останніх 24 місяців. 

Опис:  

Посилання: 

РОЗДІЛ ІV. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ МОНІТОРИНГУ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ САД 

Установлена САД періодичність (тривалість циклу) перевірок 

(моніторингу внутрішнього контролю якості): 

 

Період, який був охоплений останнім моніторингом системи 

контролю якості САД: 

 

Дата завершення останньої програми внутрішнього моніторингу 

контролю якості: 

 

Відомості про партнерів 

із завдань, охоплених 

останнім моніторингом 

системи контролю 

якості: 

№ П.І.Б. партнера із завдання 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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7.   

8.   

Відомості про головний 

(центральний) офіс, філії 

та інші відокремлені 

підрозділи суб’єкта 

аудиторської діяльності, 

охоплені останнім 

моніторингом системи 

контролю якості: 

№ Найменування підрозділу 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Остання програма моніторингу внутрішнього 

контролю якості здійснювалася: 

(у полі, що відповідає належним обставинам, 

проставляється позначка «Х») 

Працівником (працівниками) САД:  

Зовнішньою особою (організацією):  

Моніторинг не здійснювався:  

Персонал САД відповідальний за програму моніторингу внутрішнього контролю якості САД (у разі 

наявності): 

 Прізвище, ім’я та по 

батькові 

Посада 

Відповідальна особа САД:   

Інші працівники САД, які були 

залучені до останньої програми 

моніторингу внутрішнього контролю 

якості (у разі залучення): 

  

Відомості про зовнішню особу (наприклад, професійну організацію, 

іншого САД, фізичну особу, яка не є працівником САД), що 

здійснювала моніторинг (незалежне оцінювання внутрішньої 

системи контролю якості) САД (у разі його проведення зовнішньою 

стороною): 

 

Відомості про завдання з аудиту, перевірені (інспектовані) в рамках останньої програми моніторингу 

внутрішнього контролю якості САД: 

Кількість перевірених завдань з аудиту 

фінансової в рамках виконання 

останньої програми моніторингу: 

 Частка перевірених завдань з аудиту в 

рамках виконання останньої програми 

моніторингу у загальній кількості завдань 

з аудиту за період, який перевірявся, %: 

 

Чи використовує САД стандартні контрольні листи (або їх аналоги) для інспектування 

(моніторингу) контролю якості окремих завершених завдань?  

Якщо відповідь «Так», надайте копію листа в електронному вигляді разом із 

відправленням цієї інформаційної анкети. 

Відповідь 

САД (Так/Ні) 

 

Зазначте середню тривалість інспектування контролю якості одного виконаного завдання, 

людино-годин. 

Відповідь 

САД 
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Зазначте критерії, які використовуються САД для 

відбору виконаних завдань для інспектування 

контролю якості. 

Відповідь САД: 

 

Яким чином САД забезпечується охоплення 

інспектуванням контролю якості всіх відповідних 

партнерів із завдань? 

Відповідь САД: 

 

Завдання, які перевіряються САД при інспектуванні 

контролю якості: 

(у полі, що відповідає належним обставинам, 

проставляється позначка «Х») 

Аудит фінансової звітності  

Огляд фінансової звітності  

Інші завдання з надання впевненості  

Супутні послуги  

Надайте опис результатів останнього моніторингу 

внутрішньої контролю якості, включаючи 

визначених САД заходів.  

Надайте копію останнього звіту (звітів) та зразки 

анкет (контрольних переліків), 

використовуваних при моніторингу системи 

внутрішнього контролю якості на рівні САД та 

на рівні виконання завдання з аудиту фінансової 

звітності в електронному вигляді разом із 

відправленням цієї інформаційної анкети. 

Опис: 

Чи задокументовано САД план дій у відповідь на результати останнього моніторингу?  

Якщо відповідь «Так», надайте копію такого плану дій в електронному вигляді разом 

із відправленням цієї інформаційної анкети. 

Відповідь 

САД (Так/Ні) 

 

Яким чином САД здійснює моніторинг за 

виконанням визначених планом дій заходів? 

Опис: 

 

РОЗДІЛ V. ОПИС ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ САД 

Параграф 

МСКЯ 1 
Вимоги МСКЯ 1 

Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних політик 

і процедур) 

Оцінка 

САД 

дотримання 

відповідних 

вимог 

МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

Моніторинг політик і процедур контролю якості САД 

48 Наведіть опис процесу моніторингу 

САД, який забезпечує доречність, 

адекватність та ефективність політик і 

процедур щодо системи контролю 

якості, та метою якого є: 

 дотримання вимог професійних 

стандартів, а також 

законодавчих і нормативних 

Опишіть процес моніторингу в САД:  
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Параграф 

МСКЯ 1 
Вимоги МСКЯ 1 

Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних політик 

і процедур) 

Оцінка 

САД 

дотримання 

відповідних 

вимог 

МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

актів; 

 того, чи була система контролю 

якості належним чином 

розроблена та ефективно 

впроваджена; та 

 належного застосування політик 

і процедур контролю якості 

САД, для того, щоб звіти, надані 

САД чи партнерами із завдань, 

відповідали обставинам. 

48 Яким чином САД здійснюється 

постійний розгляд та оцінка системи 

контролю якості САД включно з 

періодичним інспектуванням мінімум 

одного завершеного завдання на 

кожного партнера із завдання? 

Наведіть опис того, яким чином САД 

здійснює постійний розгляд та оцінку 

системи контролю якості стосовно таких 

питань: 

 аналіз останніх змін у професійних 

стандартах і застосовних законодавчих 

та нормативних актах, а також, де це 

доречно, їх відображення в політиках і 

процедурах САД; 

Наведіть опис: 

 

 

 аналіз наявності письмового 

підтвердження дотримання політик і 

процедур щодо незалежності; 

Наведіть опис: 

 

 аналіз постійного удосконалення 

професійних знань, включаючи 

професійну підготовку; 

Наведіть опис: 

 

 аналіз рішень стосовно прийняття 

або продовження співпраці з клієнтом і 

конкретних завдань; 

Наведіть опис: 

 

 визначення необхідних дій, 

спрямованих на виправлення та 

вдосконалення системи, включаючи 

забезпечення зворотного зв’язку щодо 

політики і процедур САД стосовно 

освіти та професійної підготовки; 

Наведіть опис: 
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Параграф 

МСКЯ 1 
Вимоги МСКЯ 1 

Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних політик 

і процедур) 

Оцінка 

САД 

дотримання 

відповідних 

вимог 

МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

 

 інформування відповідного 

персоналу САД щодо виявлених 

слабких місць системи, стосовно рівня 

розуміння системи або дотримання її 

вимог; 

Наведіть опис: 

 

 невідкладного внесення відповідним 

персоналом САД необхідних змін до 

політики та процедур контролю якості. 

Наведіть опис: 

 

48 Яким чином САД забезпечує 

покладання відповідальності за 

моніторинг на партнера, партнерів чи 

інших осіб, що мають достатній та 

відповідний досвід і повноваження, 

які дають їм можливість прийняти 

таку відповідальність? 

Опишіть процес призначення САД осіб, 

відповідальних за проведення 

моніторингу: 

 

48 Яким чином САД забезпечує вимоги 

того, щоб особи, які беруть участь у 

виконанні завдання чи перевірці 

контролю якості завдання, не брали 

участі в інспектуванні завдань? 

 

Для малих фірм, можливо, 

вимагатиметься, щоб процедури 

моніторингу виконували особи, які 

відповідають за розробку та 

впровадження політики і процедур 

контролю якості або які можуть брати 

участь у перевірці контролю якості 

виконання завдання. САД з 

обмеженою кількістю персоналу може 

віддати перевагу використанню 

відповідно кваліфікованої зовнішньої 

особи або іншої САД для проведення 

перевірок виконання завдань та інших 

процедур моніторингу. 

Як альтернатива, САД може 

Опишіть процес призначення осіб, 

відповідальних за проведення 

інспектування контролю якості 

завдання: 
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Параграф 

МСКЯ 1 
Вимоги МСКЯ 1 

Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних політик 

і процедур) 

Оцінка 

САД 

дотримання 

відповідних 

вимог 

МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

домовитися про розподіл ресурсів з 

іншими відповідними організаціями 

для сприяння діяльності з 

моніторингу. 

Оцінювання виявлених недоліків, інформування про них та їх виправлення 

49 Яким чином САД оцінює вплив 

недоліків, виявлених у результаті 

процесу моніторингу, та визначає, чи 

є вони: 

 випадками, які не обов’язково 

вказують на те, що система 

контролю якості САД не може 

забезпечити їй достатньої 

впевненості щодо дотримання 

професійних стандартів і 

застосовних вимог законодавчих 

та нормативних актів, а звіти, 

надані САД чи партнерами із 

завдань, відповідають 

обставинам; або 

 системними, повторюваними або 

іншими значними недоліками, 

що вимагають негайних дій 

щодо їх виправлення. 

Опишіть, як САД виправляє свої 

недоліки, виявлені в результаті процесу 

моніторингу: 

 

 

50 Яким чином САД здійснює 

повідомлення відповідним партнерам 

із завдання та іншому персоналу, що 

має до цього відношення, про 

недоліки, виявлені в процесі 

моніторингу, та надавати 

рекомендації щодо дій, спрямованих 

на їх виправлення. 

Загалом, при наданні інформації щодо 

виявлених недоліків особам, які не є 

партнерами з відповідних завдань, 

необов’язково вказувати на конкретне 

завдання, хоча й бувають випадки, 

коли це виявиться необхідним із 

погляду на належне виконання своїх 

обов’язків іншими особами, які не є 

партнерами із завдань. 

Опишіть, як САД доводить 

рекомендації щодо необхідних 

коригувальних заходів у зв’язку з 

виявленими недоліками до відома 

відповідних осіб: 

 

51 Чи включають рекомендації САД 

щодо дій, спрямованих на 

виправлення виявлених недоліків, 

таке: 

 запровадження відповідних дій 

для усунення недоліків щодо 

окремого завдання або окремого 

співробітника; 

Опишіть, як САД вживає коригувальні 

заходи у зв’язку з виявленими 

недоліками: 
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Параграф 

МСКЯ 1 
Вимоги МСКЯ 1 

Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних політик 

і процедур) 

Оцінка 

САД 

дотримання 

відповідних 

вимог 

МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

 інформування осіб, які 

відповідають за підготовку та 

професійний розвиток 

персоналу, щодо виявлених 

недоліків; 

 унесення змін до політик і 

процедур контролю якості; та 

 дисциплінарні дії стосовно осіб, 

які не дотрималися політик і 

процедур САД, особливо тих 

осіб, хто робить це 

неодноразово. 

52 Опишіть політики і процедури САД 

щодо розгляду ситуацій, коли 

результати моніторингу вказують на 

те, що звіт може виявитись 

неналежним або що під час виконання 

завдання деякі процедури не було 

виконано.  

Такі політики і процедури повинні 

вимагати, щоб САД визначав, які 

подальші заходи потрібні для 

дотримання вимог відповідних 

професійних стандартів, вимог 

застосовних законодавчих і 

нормативних актів, і розглядала, чи 

слід отримати юридичну 

консультацію. 

Опишіть, як САД реагує на випадки 

складання невідповідного звіту чи 

пропущених процедур під час виконання 

зобов'язання: 

 

53 Опишіть політики і процедури щодо 

періодичності, форми і змісту 

повідомлення результатів 

моніторингу її системи контролю 

якості партнерам із завдання та іншим 

працівникам САД, що мають до цього 

відношення, включно з генеральним 

директором (або іншою аналогічною 

вищою адміністративною посадовою 

особою) або, якщо це доречно, радою 

керуючих партнерів?  

Таке повідомлення інформації 

повинне бути достатнім, щоб дати 

змогу САД та цим особам вжити 

невідкладних і прийнятних заходів, 

якщо це потрібно, відповідно до їх 

визначеної ролі і відповідальності. 

Опишіть, як САД доводить інформацію 

про результати моніторингу її системи 

контролю якості до відома відповідних 

осіб: 

 

53 Чи включає повідомлення інформації, 

про яку йдеться в попередньому 

питанні, таке: 

 опис виконаних процедур 

моніторингу; 

Наведіть опис структури повідомлення:  
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Параграф 

МСКЯ 1 
Вимоги МСКЯ 1 

Відповідь САД (стислий опис 

застосовних САД відповідних політик 

і процедур) 

Оцінка 

САД 

дотримання 

відповідних 

вимог 

МСКЯ 1 

(Так/Ні), де 

застосовне 

 висновки, зроблені на основі 

процедур моніторингу; 

 опис, де це прийнятно, 

системних, повторюваних або 

інших значних недоліків та 

заходів, вжитих для усунення 

або виправлення цих недоліків. 

Зберігання документації щодо моніторингу 

58 

 

Наведіть встановлені САД політики і 

процедури щодо строків зберігання 

документації з моніторингу.  

Опишіть порядок зберігання 

документації щодо моніторингу в САД: 
 

А73-74 Наведіть форму та зміст документації, 

що підтверджує функціонування 

кожного з елементів системи 

контролю якості САД.  

Чи включає документація щодо 

моніторингу САД таке: 

 процедури моніторингу включно 

з процедурою відбору 

завершених завдань для 

перевірки; 

 результат щодо оцінки: 

i. дотримання вимог професійних 

стандартів і застосовних 

законодавчих та нормативних 

актів; 

ii. того, чи була система контролю 

якості належним чином 

розроблена та ефективно 

впроваджена; та 

iii. належного застосування 

політик і процедур контролю 

якості САД, для того щоб 

звіти, надані САД чи 

партнерами із завдань, 

відповідали обставинам;  

 ідентифікацію виявлених 

недоліків та оцінку їх впливу, а 

також підстави для визначення, 

чи потрібні подальші дії та які 

саме. 

Наведіть опис:  

РОЗДІЛ VІ. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ САД 

ЗАВДАНЬ З АУДИТУ  

№ Запитання інформаційної анкети Відповідь САД 
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№ Запитання інформаційної анкети Відповідь САД 

1.  Наведіть перелік підприємств, яким надавалися 

послуги з аудиту фінансової звітності, робочі 

документи з яких містять секретну інформацію та 

потребують від інспектора допуску до державної 

таємниці. 

Зазначте повне найменування та код ЄДРПОУ 

таких підприємств. 

 

2.  Якою мовою складена аудиторська документація 

САД з виконання завдань з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності?  

Якщо окрім української використовуються 

іноземні мови (наприклад, англійська), зазначте, 

яка саме мова використовується в процесі 

документування та яка саме робоча документація 

складається іноземною мовою.  

Приклади аудиторської документації включають: 

 програми аудиту; 

 контрольні переліки; 

 резюме значущих питань; 

 письмові коментарі щодо конкретних 

проблем; 

 меморандуми за результатами планування 

та виконаної роботи; 

 іншу аудиторську документацію (окрім 

зовнішніх підтверджень, договорів і 

первинної документації та інших 

аудиторських доказів).  

 

3.  Надайте стислий опис використовуваної САД 

методології аудиту, включаючи таке: 

 

 а) підходи до визначення: 

- суттєвості на рівні фінансової звітності і 

цілому (МСА 320); 

- суттєвості для окремих класів операцій, 

залишків рахунків і розкриття інформації 

(МСА 320); 

- суттєвості для виконання аудиторських 

процедур (МСА 320); 

- суми, нижче за яку викривлення можна 

вважати вочевидь незначними (МСА 450) 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

 

  б) яким чином отримується та документується 

розуміння суб'єкта господарювання та його 

середовища, відповідно до МСА 315 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  в) підходи САД до ідентифікації та класифікації 

ризиків суттєвого викривлення (включаючи 

рівні та градацію ризиків, які ідентифікує САД), 

а також вплив оцінки ризиків на загальну 

стратегію аудиту відповідно до МСА 315 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  ґ) підхід до тестування заходів контролю, 

включаючи роботу, яку ви виконуєте щодо 

загальних контролів над інформаційними 

технологіями (IT General Controls), визначення 

обсягу вибірки з метою тестування ефективності 

заходів контролю 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  г) підходи САД до розгляду значних ризиків 

суттєвого викривлення? Наприклад, 

розуміння/тестування заходів контролю та 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  
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процедури по суті (МСА 315) 

  д) дії, які ви виконуєте у відповідь на оцінені 

ризики суттєвого викривлення внаслідок 

нехтування управлінським персоналом заходів 

контролю (МСА 240) 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  є) дії, які ви виконуєте у відповідь на оцінений 

ризик суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства, пов'язаний із визнанням доходів 

(МСА 240) 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  є) ваша методологія організації вибірки, 

визначення обсягу і відбору елементів вибірки 

для виконання аудиторських процедур по суті 

(МСА 530).  

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  ж) підхід САД до проведення аналітичних 

процедур по суті, включаючи розгляд надійності 

даних, прийнятної суми відмінності 

відображених у звітності сум від очікуваних 

величин (МСА 520) 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  з) процедури, які ви виконуєте при тестуванні 

відповідності бухгалтерських проводок та інших 

коригувань, зроблених при складанні фінансової 

звітності (МСА 240) 

Опис та посилання на відповідний розділ 

внутрішнього документа САД:  

  

  и) яким чином і в якій формі здійснюються 

повідомлення інформації управлінському 

персоналу та тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, включно з аудиторськими 

комітетами (МСА 260, 265): 

- на етапі планування аудиту; 

- на етапі завершення аудиту та 

складання аудиторського звіту. 

Надайте зразки листів-повідомлень тих, кого 

наділено найвищими повноваженнями на 

етапі планування та завершення аудиту і 

складання аудиторського звіту, включно зі 

зразком додаткового звіту аудиторському 

комітету, в електронному вигляді разом із 

надсиланням цієї інформаційної анкети. 

  

4.  
Яке спеціалізоване програмне забезпечення 

використовує САД для забезпечення проведення 

і документування аудиту фінансової звітності? 

 

Окремі програми, контрольні переліки та інші 

документи, використовувані у форматі Excel або 

Word не є спеціалізованим програмним 

забезпеченням для цілей цього питання. 

Найменування програмного 

забезпечення 

Відмітка про 

використання 

(«Х») 

Case Ware Working Papers  

1С:Аудит-Контроль (+) для 

України 

 

IT Аудит  

Audit XP  

КІТ.Аудит  

WP-Excel  

Мережева розробка (зазначте 

найменування): 

 

Інше (зазначте найменування):  

Не використовуються  

5.  
Яку версію зазначеного вище спеціалізованого 

програмного забезпечення та методології ви 

використовуєте? 

  

6.  
Чи використовується спеціалізоване програмне 

забезпечення послідовно для всіх завдань з 

аудиту фінансової звітності? 

 

Якщо відповідь «Ні», які критерії встановлені 

для визначення того, у яких випадках 
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використовується таке спеціалізоване програмне 

забезпечення?  

 

Приблизно до якої частки у відсотках до 

загальної кількості завдань з аудиту САД 

використовує спеціалізоване програмне 

забезпечення? 

7.  
Чи маєте ви посібник з аудиту (або його аналог, 

наприклад положення, інструкції тощо), у якому 

викладено використовувану вами методологію 

та методики аудиту? 

 

САД може визначати методологію та 

використовувані методики проведення аудиту як 

в єдиному документі (наприклад, внутрішній 

посібник або керівництво з проведення аудиту), 

так і в сукупності внутрішніх документів, таких 

як положення, керівництва, інструкції. 

 

Зазвичай такий документ (документи) 

охоплюють питання застосування САД підходів 

до визначення суттєвості, ідентифікації та 

оцінювання ризиків суттєвого викривлення 

(включаючи значні ризики), проведення 

аналітичного огляду, тестів контролю, 

формування вибірки для тестів контролю і тестів 

по суті, зовнішніх підтверджень, розгляду 

загальних процедур аудиту (облікові оцінки, 

пов’язані сторони, події після дати балансу 

тощо). 

 

Наведіть найменування та стислий опис змісту 

внутрішніх документів САД, якими 

визначається методологія і методики аудиту. 

  

8.  
Чи використовує САД однакову методологію 

аудиту щодо всіх аудиторських завданнях з 

аудиту фінансової звітності?  

 

Якщо відповідь «Ні», надайте додаткову 

інформацію щодо випадків і причин 

використання різної методології. 

  

9.  
Яким чином зміни в методології 

аудиту/спеціалізованому програмному 

забезпеченні доводяться до відома відповідних 

працівників САД? 

  

10.  
Чи використовує САД інше спеціалізоване 

програмне забезпечення/інструменти при 

проведенні аудитів фінансової звітності, таких 

як аналітика даних (Data Analytics)? 

 

(Наприклад, IDEA, ACL тощо.) 

 

Якщо «Так», наведіть яке саме програмне 

забезпечення використовується та в яких сферах 

проведення аудиту? 

  

11.  
Чи зазначене вище програмне забезпечення 

послідовно використовується для всіх завдань з 

аудиту фінансової звітності? 

 

Якщо відповідь «Ні», які критерії встановлені 

для визначення того, у яких випадках 

використовується таке спеціалізоване програмне 

забезпечення?  
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Приблизно до якої частки у відсотках до 

загальної кількості завдань з аудиту САД 

використовує спеціалізоване програмне 

забезпечення? 

12.  
Чи використовуються САД для перевірки 

повноти розкриття інформації у фінансовій 

звітності стандартизовані контрольні переліки 

інформації, яка розкривається відповідно до 

концептуальної основи фінансового звітування? 

Найменування концептуальної 

основи 

Відмітка про 

використання 

(«Х») 

МСФЗ  

НП(С)БО  

Не використовуються  

13.  
Укажіть розробника (розробників) зазначених 

вище контрольних переліків (у разі їх 

використання)? 

  

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 

Я підтверджую, що: 

 зазначені в інформаційній анкеті відомості є повними і достовірними; 

 усі зразки документів та внутрішньофірмові документи, надання яких в 

електронному вигляді вимагається питаннями інформаційної анкети, надсилаються 

САД разом із такою інформаційною анкетою. 

 

Керівник САД       

  (підпис)  (П. І. Б.)  (дата) 

М. П.* 

(за наявності) 

 

 

Виконавець       

  (підпис)  (П. І. Б.)  (дата) 

Тел.: 

 

 

Інформаційна анкета опрацьовується САД та повертається Інспекції/Комітету 

протягом 15 днів із дати отримання анкети електронною поштою в електронній формі у 

форматі Word (перший файл) та у форматі PDF (роздрукований перший файл 

інформаційної анкети, підписаний керівником САД та особою (особами), яка підготувала 

інформацію, сканований, збережений у форматі PDF) разом із копіями документації в 

електронній формі та додатками до інформаційної анкети, у яких САД наводить перелік 

усіх виконаних на дату отримання листа-повідомлення завдань з аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості за період, визначений у такому листі-повідомленні для вибору 

виконаних завдань, які будуть включені до програми перевірки. Належним чином 

оформлений і підписаний оригінал інформаційної анкети в паперовій формі разом із 

додатками надається інспектору (керівнику групи інспекторів) у перший день виходу на 

перевірку за місцезнаходженням САД. 
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Деякі питання цієї інформаційної анкети вимагають від САД конкретної відповіді в 

доповнення до відповіді «Так» або «Ні»; деякі питання вимагають САД навести стислий 

опис відповідної політики та процедури. 

Там, де це вимагається інформаційною анкетою, САД має надати додаткову 

документацію та направити її в електронному вигляді разом із заповненою інформаційною 

анкетою.  

Де це вимагається інформаційною анкетою, зазначається посилання на будь-які 

внутрішні документи САД, у яких докладніше описується така політика та процедури 

(найменування документа, відповідний розділ та параграф (параграфи). Прикладами таких 

документів САД можуть бути положення із системи контролю якості, посібники з аудиту, а 

також використовувані САД форми та контрольні листи. 

У разі необхідності САД можуть додаватися додаткові рядки. Видалення будь-яких 

питань цієї інформаційної анкети не дозволяється.  

E-mail Інспекції/Комітету: 

 

 


