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Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ 

ТА АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ 

ІНТЕРЕС

Стаття 23. Вимоги до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової

звітності

12) постійний моніторинг, оцінювання відповідності та ефективності

внутрішньої політики і процедур, системи внутрішнього контролю, у тому

числі щорічнa оцінка внутрішньої системи контролю якості та вжиття

відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків.



МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ 
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 1

Моніторинг (стосовно контролю якості).

Процес, що включає постійний розгляд та оцінку
системи контролю якості фірми, в тому числі
періодичну перевірку обраних завершених
завдань, призначений для надання фірмі
достатньої впевненості в тому, що її система
контролю якості функціонує ефективно.
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Стаття 23. Вимоги до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності

12) Суб’єкт аудиторської діяльності може залучати для незалежного оцінювання

внутрішньої системи контролю якості професійні організації аудиторів.

Зовнішня особа з відповідною кваліфікацією.

Особа, яка є сторонньою для фірми, має компетентність та здібності діяти як

партнер із завдання, наприклад, партнер іншої фірми або працівник (із належним

досвідом) професійної бухгалтерської організації, члени якої можуть виконувати

аудити та огляди історичної фінансової інформації, або інші завдання з надання

впевненості чи супутні послуги, або працівник (із належним досвідом) організації,

що надає відповідні послуги з контролю якості.
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Стаття 40. Контроль якості аудиторських послуг.

2. Система контролю якості аудиторських послуг складається з політики та

процедур, розроблених та впроваджених суб’єктами аудиторської діяльності

відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Елементи системи контролю якості.

16. Фірма повинна встановити та підтримувати систему контролю якості, яка б

включала політики і процедури стосовно кожного з наведених нижче елементів:

(a) відповідальність керівництва за якість на фірмі;

(b) відповідні етичні вимоги;

(c) прийняття та продовження відносин з клієнтами і конкретних

завдань;

(d) людські ресурси;

(e) виконання завдання;

(f) моніторинг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w2_34
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w3_53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w4_161
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w2_38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w3_57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#w4_165


ПОЛОЖЕННЯ № 1 ПРО КОМІТЕТ З МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ АУДИТОРІВ.

1.1.Положення про Комітет з моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг та

захисту прав аудиторів (далі – Комітет) розроблено на основі чинного законодавства України,

Статуту ГС «Федерація аудиторів України», Закону України «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (в редакції Закону України від

05.10.2017 р. № 2164-VІІІ, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VII).

1.2.Положення визначає правові засади, основні завдання, повноваження та організаційні функції

Комітету.

Комітет – комітет з моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг та захисту прав

аудиторів, який створений професійною організацією відповідно до вимог Положення про

організацію моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг.

Інспектор – спеціаліст з моніторингу системи контролю якості – аудитор, якого включено до

списку інспекторів Комітету.



ПОЛОЖЕННЯ № 2 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ АУДИТОРІВ.

1.1. Положення про організацію моніторингу системи контролю якості аудиторських

послуг (далі – Положення) створено з метою поліпшення якості аудиторських послуг.

Моніторинг системи контролю якості аудиторських послуг здійснюється інспекторами

Комітету з моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг та захисту прав

аудиторів ГС «Федерація аудиторів України».

Моніторинг системи контролю якості аудиторських послуг - комплекс заходів по

вивченню, аналізу та підтвердженню ефективності функціонування

внутрішньофірмових систем контролю якості аудиторських послуг.

Система контролю якості – формалізована сукупність принципів, методів і правил, які

застосовує суб’єкт аудиторської діяльності для здійснення контролю якості

аудиторських послуг, а також заходи та дії, які він здійснює для впровадження політики

контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим

вимогам.



Науково-методичне забезпечення моніторингу системи контролю якості аудиторських

послуг розроблене з метою надання методичної допомоги інспекторам у проведенні

моніторингу та оцінюванні якості аудиторських послуг, наданих суб’єктами аудиторської

діяльності.

Науково-методичне забезпечення є додатком до Положення № 2 про організацію

моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг.

Предметом моніторингу є система контролю якості, впроваджена САД, та її практичне

застосування при виконанні завдань з аудиту та інших супутніх послуг в практичній

діяльності.

Метою проведення моніторингу є отримання інформації щодо впровадження САД

наявної системи контролю якості та її відповідності стандартам аудиту, контролю якості

і надання звіту про стан цієї системи.

Для проведення моніторингу формується робоча група інспекторів.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ



Перед проведенням моніторингу керівник робочої групи інспекторів

направляє САД:

Попередню анкету проведення моніторингу системи контролю

якості за період, що підлягає моніторингу, форма якої наведена в

Додатку № 1

Перелік питань, які будуть предметом моніторингу; питання для

обговорення з керівництвом САД. Орієнтовний перелік питань

наведено в Додатку № 2.

ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ



Під час проведення моніторингу інспектори досліджують документи САД та заповнюють
контрольні листи з оцінки наявності та відповідності системи контролю якості. Зразки
контрольних листів наведені в Додатках № 3 – № 9, серед яких:

− Контрольний лист № 1. Оцінка документального забезпечення внутрішньої системи
контролю якості вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити
та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні
послуги» (Додаток № 3);

− Контрольний лист № 2. Оцінка відповідності системи контролю якості вимогам
МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової
звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги» (Додаток № 4);

− Контрольний лист № 3. Оцінка відповідності системи контролю якості вимогам
МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової
звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги» (окрім елементу
«Виконання завдання») (Додаток № 5);

ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ



Під час проведення моніторингу інспектори досліджують документи САД та заповнюють
контрольні листи з оцінки наявності та відповідності системи контролю якості. Зразки
контрольних листів наведені в Додатках № 3 – № 9, серед яких:

− Контрольний лист № 4. Перевірка дотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII окремого завдання з аудиту

або огляду (Додаток № 6);

− Контрольний лист № 5. Перевірка якості виконання окремого завдання з аудиту або огляду

(Додаток № 7);

− Контрольний лист № 6. Перевірка наявності системи контролю якості (для САД, у яких відсутні

завдання з аудиту) (Додаток № 8);

− Контрольний лист № 7. Оцінка відповідності системи контролю якості на предмет дотримання

Кодексу етики професійних бухгалтерів (Додаток № 9).

ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ



За результатами моніторингу системи контролю 

якості аудиторських послуг складається Звіт з 

висновками, форма якого наведена в 

Додатку № 10.

ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ



ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Назва суб’єкта аудиторської

діяльності

ТОВ «У»

Номер в Реєстрі аудиторів та САД Значиться у розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності»

Адреса проведення перевірки 01

ПІБ керівника аудиторської фірми В

Дата проведення перевірки
З 01.04.2020 по 02.07.2020

Період, що перевірявся з 01.06.2018 по 31.12.2019

Голова Комітету з моніторингу

контролю якості аудиторських послуг

Корінько М.Д. (Сертифікат аудитора № 005728, номер

реєстрації в Реєстрі - 100125)

Санкції, застосовані до суб’єкта

аудиторської діяльності (якщо були),

рішення АПУ, інспекції ОСНАД за

період, що перевірявся.

Дисциплінарне стягнення у вигляді попередження



8. Зауваження та оцінки моніторингу

• Результати моніторингу оцінюються по рівнях:

1-й рівень – повністю відповідає; 2-й рівень – відповідає, але є окремі зауваження; 3-й рівень – не відповідає. 

8.1. Зауваження та оцінка наявності повноти і обґрунтованості документування політики та процедур системи контролю

якості вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання

з надання впевненості і супутні послуги» суб’єкта аудиторської діяльності

ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Елементи системи контролю якості

Оцінка наявності повноти і 

обґрунтованості документування 

політики та процедур системи 

контролю якості вимогам 

МСКЯ 1

Відповідальність керівництва за якість 1

Відповідні етичні вимоги 1

Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних 

завдань

1

Людські ресурси 1

Виконання завдання 1

Моніторинг 1



8. Зауваження та оцінки моніторингу

• Результати моніторингу оцінюються по рівнях:

1-й рівень – повністю відповідає; 2-й рівень – відповідає, але є окремі зауваження; 3-й рівень – не відповідає. 

8.2. Зауваження з оцінки відповідності системи контролю якості вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм,

що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні

послуги» (окрім елементу «Виконання завдання») та оцінка відповідності розробленої системи контролю

якості вимогам професійних стандартів

ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Елементи системи контролю якості

Оцінка відповідності системи 

контролю якості вимогам 

МСКЯ 1

Відповідальність керівництва за якість 2

Відповідні етичні вимоги 2

Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних 

завдань

2

Людські ресурси 2

Виконання завдання 2

Моніторинг 2



10. Ідентифіковані зауваження з оцінки відповідності системи контролю якості

вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди

фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги» та

ПНПКЯ 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю

якості аудиторських послуг» (окрім елементу «Виконання завдання»), та вимогам

Закону України від 21.12.2017 р. № 2258 «Про аудит фінансової звітності та

аудиторську діяльність».

ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ



ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

№ Норма Невідповідність Примітки

1.
п. 20 МСКЯ 1

п. 48 МСКЯ 1

п. 20 Фірма повинна встановити такі політики та процедури, які б

надали їй достатню впевненість у тому, що фірма та її персонал

дотримуються відповідних етичних вимог.

п.48. Фірма повинна встановити такий процес моніторингу, який би

надав їй достатню впевненість у тому, що її політики і процедури

системи контролю якості доречні, адекватні та працюють ефективно.

Більшість внутрішгьофірмових стандартів, які формують

документальне забезпечення СКЯ, не переглянуто та відповідно не

приведено у відповідність до вимог діючих МСА та Закону України №

2258 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Не

актуалізовано програму моніторингу внутрішнього контролю якості у

відповідності до вимог МСКЯ 1 та вимог Закону України № 2258

Стосовно всіх елементів 

системи контролю якості

2. п. 10.1 МСКЯ 1

Відповідно до п. 36 МСКЯ 1 фірма повинна встановити політики і

процедури, які викладають характер, час та обсяг огляду контролю

якості виконання завдання. Такі політики і процедури повинні

вимагати, щоб звіт із завдання не датувався раніше від завершення

огляду контролю якості завдання.

Окремі робочі документи по перевіреним завданням не містять

інформації щодо оцінки висновків, яких дійшла група з завдання, при

формуванні звіту та розгляд того, чи запропонований звіт є

відповідним.

Стосовно всіх відібраних 

завдань



Висновок:

1. Зауваження з оцінки наявності (документального забезпечення) системи контролю якості

вимогам МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової

звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги» та вимогам Закону

України від 21.12.2017 р. № 2258 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» не

ідентифіковані.

2. Ідентифіковані зауваження з оцінки відповідності системи контролю якості вимогам Закону

України від 21.12.2017 р. № 2258 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,

МСКЯ 1 та ПНПКЯ 1. Стану системи контролю якості аудиторських послуг, які надаються

ТОВ «У» свідчать про необхідність вжиття суттєвих заходів, спрямованих на усунення

недоліків, встановлених під час зовнішнього моніторингу та упередження таких недоліків в

майбутньому.

3. Ідентифіковані зауваження з оцінки якості виконання окремих завдань з аудиту надали

можливість сформувати висновок про наявність та упередження таких недоліків у

майбутньому. Керівництву компанії рекомендовано розробити та впровадити систему заходів,

яка забезпечить належну якість документування процесу виконання аудиторських процедур.



ПРОПОЗИЦІЯ 

Зважаючи на стан, який склався у ситуаціях щодо перевірок суб’єктів
аудиторської діяльності, доцільним є врахування положень Національного
стандарту України ДСТУ ISO 9000:2015, зокрема:

«… критерії аудиту (audit criteria). Сукупність політик, методик або
вимог, що їх використовують як еталон, з яким порівнюють
об’єктивний доказ».

Політики, методики, які повинні використовуватися як еталон, з
яким «порівнюють об’єктивний доказ у процесі перевірки
ефективності системи контролю САД та відповідності складеного
звіту САД обставинам», необхідно розробити та затвердити на
належному рівні управління аудиторською діяльністю в Україні.



Зовнішній 
моніторинг якості 

аудиторських послуг.

Щиро дякую за увагу!


