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Вхідні чинники

Чинники 

процесу

Вихідні 

чинники

Ключові 

взаємодії в 

ланцюзі 

фінансового 

звітування

Контекстуальні 

чинники

Ключові елементи, що створюють середовище для 

якості аудиту*

Цінності, етика та ставлення аудиторів.
Знання, навички та досвід аудиторів, а також час, наданий їм для 
виконання аудиту.

Ретельність процесу аудиту та процедур контролю якості 

впливають на якість аудит.

Офіційно підготовлені звіти та інформація, які надаються однією 
стороною іншій стороні, а також чинники, які виникають з процесу 
аудиту, але є зазвичай неочевидними для осіб поза межами 
організації, яка проходить аудит.

Офіційне та неофіційне надання інформації.

Законодавчі та нормативні акти, структура корпоративного 
управління та інш.,  які потенційно можуть вплинути на характер і 
якість фінансової звітності та, безпосередньо або 
опосередковано, на якість аудиту.

*-Джерело: Додаток до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг Частина 
ІІІ. Концептуальна основа якості аудиту: ключові елементи, що створюють середовище для якості аудиту



Основні вимоги до системи контролю якості 

аудиторських послуг

Створити в аудиторській фірмі систему контролю якості 
аудиторських послуг.

Система контролю якості аудиторських послуг має

складатися з таких елементів:

а) відповідальність керівництва за організацію контролю

якості на фірмі;

б) етичні вимоги;

в) прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, і

виконання специфічних завдань;

г) людські ресурси;

ґ) виконання завдання;

д) моніторинг.



Основні вимоги до системи контролю якості 

аудиторських послуг (продовження)

Політика та процедури контролю якості аудиторської

фірми мають бути викладені письмово в формі

відповідного документа та доведені до персоналу.

Аудиторська фірма зобов’язана запровадити 
постійний процес із навчання і роз’яснення 
політики і процедур контролю якості та заохочувати 
персонал діяти відповідно до своєї політики та 
процедур.

Призначення особи, відповідальної за

функціонування в аудиторській фірмі системи

контролю якості.



Мета впровадження внутрішньої  системи  контролю 

якості

✓ Оптимізувати внутрішні процеси фірми;

✓ Розробити єдині стандарти обслуговування;

✓ Підвищити ефективність кадрової політики;

✓ Контролювати якість аудиторських послуг;

✓ Мінімізувати ризики недотримання професійних

стандартів та законодавчих і нормативних актив, що

регулюють аудиторську діяльність.



Елемент «Відповідальність керівництва за організацію 

контролю якості в аудиторській фірмі»

Фірма повинна встановити політики і процедури, спрямованих на
підвищення внутрішньої культури, за умов якої ЯКІСТЬ – це основне
питання при виконанні завдань. (МСКЯ 1)

РОЛЬ ЛІДЕРА У СТВОРЕНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Наочна демонстрація своєї 

відданості культурі управління 

якістю

Підтримка  впровадження 

вдосконалень в компанії шляхом 

створення відповідних умов і 

надання ресурсів

Визнання  й оцінка 

зусиль і досягнень 

персоналу



Елемент «Відповідальність керівництва за організацію 

контролю якості в аудиторській фірмі»

Заходи, за 

допомогою яких 

може бути 

встановлений 

керівництвом 

фірми 

«Здоровий тон 

зверху»

Встановлення цілей фірми, пріоритетів 

та цінностей

• Непохитна вірність якості і високим етичним

стандартам;

• Інвестування в навчання, підготовку та

підвищення кваліфікації;

• Інвестування в необхідні технологічні, людські і

фінансові ресурси;

• Політики, спрямовані на забезпечення надійної

роботи і фінансового управління;

• Межі ризику для використання в процесі 

прийняття рішень.

Регулярне повідомлення

повідомлення потрібно спрямувати на необхідність 

чесності, об’єктивності, незалежності, професійного 

скептицизму, розвитку персоналу та відповідальності 

перед суспільством.



Елемент «Відповідальність керівництва за організацію 

контролю якості в аудиторській фірмі»

(продовження)

Заходи, за 

допомогою яких 

може бути 

встановлений 

керівництвом 

фірми 

«Здоровий тон 

зверху»

Оновлення внутрішніх положень 

про контроль якості 
з метою врахування недоліків та будь-яких нових 

вимог.

Тримати людей відповідальними

чітко розподіляєте обов’язки і відповідальність 

Розвиток компетентності 

персоналу і винагорода якісної 
роботи

• Чіткі посадові інструкції і документовані періодичні

службові атестації;

• Надання стимулів/винагороди за якісну роботу;

• Вжиття дисциплінарних заходів, коли політики

фірми порушуються.



Елемент «Відповідальність керівництва за організацію 

контролю якості в аудиторській фірмі»

(продовження)

Заходи, за 

допомогою яких 

може бути 

встановлений 

керівництвом 

фірми «Здоровий 

тон зверху»

Постійне удосконалення

вжиття негайних заходів щодо усунення недоліків 

у разі їх виявлення

Встановлення прикладу 

надання керівництвом позитивного прикладу 

персоналу для наслідування в його повсякденній 

поведінки.

ВПЛИВ ПОЗИТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Справедливе та рівне ставлення 

до всіх працівників
Чітко поставлені цілі

Досягнення, визнані та 

винагороджені

Відкрите та чесне спілкуванняРегулярний зворотній зв’язок 

Рівні можливості для всіх 

працівників 



Елемент «Відповідальність керівництва за організацію 

контролю якості в аудиторській фірмі»

МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ  ЗДОРОВОМУ ТОНУ КЕРІВНИЦТВА В 

МАЛИХ ФІРМАХ:

Неналежне   ставлення

Наприклад:

• Робота у кризовому режимі;

• Погано сплановані завдання;

• Слабка зацікавленість в якості;

• Недбале ставлення до очікувань якості;

• Нехтуються зміни в аудиторських стандартах;

• Переконаність, що немає жодного ризику для фірми при аудиті малих підприємств;

• Повна довіра клієнтам;

• Проведення перевірок контролю якості формально;

• Переконаність в тому, що клієнти повинні отримати все, що вони хочуть;

• Утримання /прийняття клієнта для створення гонорару;

• Небажання дотримуватися політик фірми з контролю якості;

• Керівництво за принципом “робить те, що я кажу, а не те, що я роблю”.



Елемент «Відповідальність керівництва за організацію 

контролю якості в аудиторській фірмі»

МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ  ЗДОРОВОМУ ТОНУ КЕРІВНИЦТВА В 

МАЛИХ ФІРМАХ:

Небажання інвестувати в навчання або підвищення 

кваліфікації

Нестача дисципліни 

утримання кваліфікованого і 
компетентного персоналу вимагає 
безперервного професійного розвитку

Наприклад, відсутність заходів впливу, коли порушуються політики фірми



Елемент «Етичні вимоги»

Поважай учасників 

спільної справи

Не хочеш, щоб тобі 

«збили» ціну – не 

демпінгуй

Не хочеш бути 

обкраденим – сам 

не кради

Хочеш, щоб твоя компанія процвітала –

думай також і про благо партнерів

Не хочеш, щоб тебе 

обманювали – у першу 

чергу сам будь чесним

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

ЕТИКИ БІЗНЕСУ



Елемент «Етичні вимоги»

Приклад зв’язку фундаментальних етичних принципів аудиторів із 

загальними нормами і принципами професійної етики

Загальні принципи професійної етики Етичні  принципи аудиторів

виконувати свою роботу професійно чесність; об'єктивність; професійна 

компетентність та належна ретельність; 

професійна поведінка

не керуватися в роботі своїми особистими симпатіями і

антипатіями, а завжди дотримуватися об'єктивності
чесність; об'єктивність

при роботі з особистими даними клієнтів і компаній

дотримуватися найсуворішої конфіденційності
конфіденційність

не допускати у своїй роботі виникнення позаслужбових

відносин з клієнтами
чесність; об'єктивність; незалежність

дотримуватися принципу колегіальності і не обговорювати

своїх колег чи підлеглих у присутності клієнтів, партнерів

або інших осіб

професійна поведінка

не відмовлятися від вже прийнятого замовлення на

користь іншого (вигіднішого ) замовлення
професійна поведінка

не допускати дискримінації клієнтів, партнерів, колег чи

підлеглих за гендерною, расовою, віковою або іншою

ознакою

професійна поведінка



Елемент «Етичні вимоги»

Фірма повинна встановити такі політики і 

процедури, які б надали їй достатню 

впевненість у тому, що фірма та її персонал 

дотримуються відповідних етичних вимог. 

(МСКЯ 1)

МСКЯ 1 вимагає від аудиторських фірм впровадити

політики та процедури, направлені на:

►дотримання етичних принципів як безпосередньо аудиторською

фірмою, так і її персоналом;

► дотримання незалежності фірмою та персоналом, коли цього

вимагають відповідні етичні вимоги.



Елемент «Етичні вимоги»

Підхід до незалежності з точки зору Кодексу етики 

професійних бухгалтерів:

1) виявити загрози незалежності;

2) оцінити їх значущість;

3) застосувати застережні заходи для усунення або

зменшення їх до прийнятного рівня.

Такі застережні заходи мають бути:
- передбачені професійними нормами,

- передбачені в структурі управління фірми, 

а також 

-закладені в її процедури контролю якості.



Елемент «Етичні вимоги»

Відповідно до МСКЯ 1 політики та процедури, направлені на

дотримання принципу незалежності, мають включати наступне:

ознайомлення персоналу і в разі потреби інших осіб 

із вимогами незалежності;

виявлення й оцінку обставин і відносин, що створюють 

загрози незалежності, та вжиття відповідних заходів

вимогу щодо:

- надання фірмі відповідної інформації про клієнтські

завдання;

- негайного повідомлення персоналом фірми про обставини

та відносини, які створюють загрозу незалежності;

- накопичення і повідомлення доречної інформації 

відповідному персоналу.



Елемент «Етичні вимоги»

Відповідно до МСКЯ 1 політики та процедури, направлені на

дотримання принципу незалежності, мають включати (продовження):

вимоги до персоналу фірми щодо негайного інформування 

фірми про порушення незалежності

вимоги до фірми щодо негайного повідомлення про виявлені 

порушення політик та процедур

вимоги щодо негайного повідомлення фірми про заходи, яких було 

вжито 

отримання фірмою щонайменше  раз на рік письмового 

підтвердження дотримання її політик та процедур щодо 

незалежності від усього персоналу

встановлення критеріїв для визначення 

необхідності в застережних заходах 
ротацію 



Елемент «Прийняття завдання, продовження співпраці з 

клієнтом та виконання конкретних завдань»

Прийняття клієнта та 
завдання:    

сізіфова праця або захист 

від неправильного рішення?

МСКЯ 1 вимагає від аудиторських фірм встановити політику та 

процедури щодо прийняття нового клієнта або завдання і 

продовження стосунків з клієнтами.



Елемент «Прийняття завдання, продовження співпраці з 

клієнтом та виконання конкретних завдань»

Елементи свободи договору відповідно до Цивільного 

кодексу України:

Свобода укладання договору

Свобода вибору  контрагента

* з урахуванням вимог:
- актів законодавства;

- звичаїв ділового обороту;

- розумності;

- справедливості.

Але будьте впевнені абсолютної свободи 
вам ніхто не дасть. 

Свобода завжди має обмеження, які 
знаходять вираз в відповідних правах і 

обов’язках. Приклад тому Закон № 
2258,  який встановлює обмеження щодо 

вибору контрагентів.

Свобода визначення умов договору*



Елемент «Прийняття завдання, продовження співпраці з 

клієнтом та виконання конкретних завдань»

Обмеження  1. Наявність інформації про САД, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий 

аудит фінансової звітності ПССІ, у відповідних розділах Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Обмеження 2. САД, від якого очікується отримання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, призначають 

відповідні органи.

Обмеження 3. У випадку, коли підприємство, чия фінансова 

звітність  підлягає обов’язковому аудиту, відноситься до ПССІ, 

таке підприємство повинно провести конкурс з відбору САД.

Перш ніж погодитися на ділові відносини з 
клієнтом, перевірте чи дотримався він процедури 

призначення аудитора для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності



Елемент «Прийняття завдання, продовження співпраці з 

клієнтом та виконання конкретних завдань»

Політика та процедури щодо прийняття клієнта/завдання мають надати

аудиторській фірмі достатню впевненість, що вона приймає завдання чи

клієнта або продовжує взаємовідносини з клієнтом лише в тому разі, якщо

вона:

належна обачність

- позитивно оцінила власну можливість і

здатність виконати запропоноване

завдання;

- дійшла висновку про можливість

дотримання фундаментальних етичних

вимог;

- розглянула питання стосовно чесності

клієнта.



Елемент «Прийняття завдання, продовження співпраці з 

клієнтом та виконання конкретних завдань»

Оцінка ресурсів аудиторської фірми через об'єктивну 

оцінку своїх здібностей, схильностей тощо

«Наші активи - це наші люди»

Під час розгляду питань, які стосуються

достатності компетентності у персоналу,

наявності можливостей та ресурсів для

прийняття завдання від нового або існуючого

клієнта, аудиторській фірмі МСКЯ 1 пропонує

розглянути наступні питання:

 Чи існують особливі вимоги до завдання, що потребують наявності 

відповідних знань та досвіду у  персоналу та партнерів фірми?

 Чи наявні у персоналу фірми знання, що стосуються галузі, в якій 

працює клієнт, чи предмета аудиту та  чи має персонал досвід 

застосування відповідних галузевих вимог або  вимог до звітування?
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Оцінка ресурсів аудиторської фірми через об'єктивну 

оцінку своїх здібностей, схильностей тощо

(продовження):

 Якщо відповідний досвід у персоналу фірми відсутній, то чи має 

персонал фірми здатність ефективно набувати необхідні навички і 

знання?

 Чи достатня кількість на фірмі персоналу з такими необхідними 

досвідом та здібностями?

 Чи є у фірми можливість залучити експертів у разі, коли виникне 

така потреба?

 Чи є в наявності особи, які відповідають встановленим на фірмі 

критеріям, та які можуть бути призначені для перевірки контролю якості 

виконання завдання?

 Чи зможе фірма завершити це завдання, у випадку його прийняття, 

у обговорений з клієнтом термін?
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Оцінка чесності клієнта

За результатами  розглянутих  у 2016 році в США  судових 

справ порушення, пов'язані зі складанням і поданням 

фінансової звітності публічними компаніями, умовно  

можна розділити на два типи:

Спотворення  виручки і витрат та 

некоректна оцінка активів 
▪ завищення виручки і прибутку з метою 

дотримання цільових показників; 

▪ спотворення показників з податку на 

прибуток, щоб підігнати фінансові 

результати; 

▪ завищення вартості активів; 

▪ спотворення вартості кредитного портфеля 

банку шляхом незастосування знецінення до 

сумнівних кредитів;

▪ вилучення частини витрат при проведенні 

тесту на знецінення активів тощо

Некоректне  розкриття інформації

▪ приховування інформації про винагороду

керівництва компанії;

▪ приховування інформації про компенсації

і негрошове заохочення керівництва;

▪ заяви, які вводили інвесторів в оману

щодо методології встановлених

компанією рейтингів за заставними

цінними паперами та інших похідних

фінансових інструментів тощо
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Оцінка чесності клієнта

Приклад інформації, які слід 

розглянути стосовно для оцінки 

чесності клієнта:

• про особу і ділову репутацію основних

власників клієнта, ключового управлінського

персоналу та тих, кого наділено найвищими

повноваженнями;

• характер операцій клієнта та практика ведення бізнесу;

• ставлення основних власників клієнта, ключового управлінського персоналу та тих,

кого наділено найвищими повноваженнями, до таких питань, як агресивний підхід до

стандартів обліку і системи внутрішнього контролю;

• активність клієнта щодо встановлення максимально низьких гонорарів;

• ознаки неприйнятного обмеження обсягу роботи;

• ознаки можливості участі клієнта у відмиванні грошей чи іншій кримінальній

діяльності;

• причини пропонування завдання фірмі та відмова від попередньої фірми;

• про пов’язані сторони і  їх ділову репутацію.
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Оцінка чесності клієнта

Якщо за результатами оцінки чесності клієнта САД

доходить висновку про наявність загроз дотримання

фундаментальних етичних принципів, які неможливо

зменшити до прийнятного рівня, такий САД повинен

відмовитись від встановлення стосунків із таким клієнтом.

Торг доречний?!
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Оцінка можливості дотриматися етичних принципів

МСКЯ 1 вимагає від аудиторських фірм в

рамках створення системи контролю якості

розробити у тому числі політику та

процедури фірми щодо незалежності, які б

надали їй достатню впевненість у тому, що

сама фірма та її персонал та, за потреби,

інші особи, на яких поширюються вимоги

незалежності, дотримуються незалежності,

коли цього вимагають відповідні етичні

вимоги.
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Оцінка можливості дотриматися етичних принципів

Вирішуючи  питання щодо прийняття 

завдання від нового чи існуючого 

клієнта аудиторська фірма  має 

з’ясувати чи не призведе це прийняття 

до потенційного конфлікту інтересів, 

що може призвести до недотримання 

фірмою фундаментальних етичних 

норм.

Для цього необхідно розглянути наступні питання:

- чи надає фірма  послуги клієнтам, інтереси яких конфліктують;

- чи надає фірма послуги клієнтам, які виступають сторонами 

спору щодо конкретного питання або операції.
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Оцінка можливості дотриматися етичних принципів

Аудиторська фірма повинна прийняти рішення щодо

недоцільності прийняття конкретного завдання або про відмову

від виконання одного чи декількох конфліктуючих завдань, якщо

застережні заходи, направлені на усунення конфлікту інтересів,

не вплинули на його зменшення до прийнятного рівня.

Припинення співпраці з однією із

сторін конфлікту інтересів повинно

наступити і у тому випадку, коли клієнт

відмовив фірмі у дозволі на співпрацю з

іншою стороною.
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Узгодження умов завдання з аудиту

Перед остаточним рішенням щодо прийняття або 

подовження завдання з аудиту  потрібно узгодити 

підґрунтя його виконання шляхом:

Обґрунтування наявності передумов для проведення аудиту.

Підтвердження того, що є взаєморозуміння між аудитором та

управлінським персоналом і, за потреби, тими, кого наділено

найвищими повноваженнями, щодо умов завдання з аудиту.
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Узгодження умов завдання з аудиту. Обґрунтування наявності 

передумов для проведення аудиту.

Кроки аудитора для встановлення наявності передумов для 

проведення аудиту (за МСА 210):

Встановити, чи є прийнятною концептуальна основа фінансового 
звітування, яка буде застосовуватись при складанні фінансової звітності.

Одержати згоду управлінського персоналу про те, що він визнає та розуміє 
свою відповідальність:

(i) за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування;

(ii) за впровадження такої системи внутрішнього контролю, яка, за його визначенням, необхідна для надання

можливості складати фінансову звітність, яка не буде містити суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки;

(iii) за забезпечення аудитора:

a. доступом до всієї інформації (записи, документація тощо), яка є доречною для складання фінансової звітності;

b. додатковою інформацією, яку аудитор може запросити від управлінського персоналу для цілей аудиту;

c. необмеженим доступом до персоналу суб’єкта господарювання, від якого аудитору, за потребою, необхідно буде 

отримати аудиторські докази.
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Відмова  від виконання завдання або продовження взаємовідносин 

з клієнтом

Політика і процедури стосовно відмови від завдання або відмови від 
завдання та розриву співпраці з клієнтом повинні розглядати такі 

питання (за МСКЯ 1):
• Обговорення з управлінським персоналом клієнта дій, які може
застосувати фірма в світлі існуючих фактів і обставин.
• Обговорення з управлінським персоналом клієнта відмови від
завдання або розриву співпраці з клієнтом з поясненням причин
відмови (у випадку коли САД вважає, що йому потрібно відмовитися).
• Розгляд існування професійних, законодавчих або нормативних
вимог до продовження фірмою роботи або повідомлення фірмою
регуляторних органів щодо відмови від завдання чи розриву співпраці
з клієнтом.
• Документування важливих питань, консультацій, висновків і підстав 
для таких висновків.




