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Нормативні документи з зовнішніх перевірок
контролю якості аудиторських послуг.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» № 2258-VIII;

Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських
послуг. Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України №362 
від 29 серпня 2019 року.

Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості
аудиторських послуг. Затверджено рішенням Ради нагляду ОСНАД
№ 5/7/13 від 30 серпня 2019 року.                                              



Види рішень Інспекції / Ради АПУ:

• За результатами перевірки контролю якості аудиторських послуг
Інспекція / Рада АПУ приймає рішення про визнання САД таким, 
що :

- пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг;

- пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з
обов’язковими до виконання рекомендаціями;

- не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг.

• ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» пройшла перевірку з
обов’язковими до виконання рекомендаціями, наказ ОСНАД
№26-кя від 24 грудня 2019 р. (додається до презентації окремо)



Оформлення результатів перевірок
- Після завершення перевірки за місцезнаходженням САД

складається проект звіту про результати перевірки з наведенням
стислої інформації про значущі недоліки (за категоріями), виявлені
під час перевірки (у разі їх наявності). Строк складання такого
проекту звіту не встановлений.

- Керівник САД у строк 10 робочих днів із дня отримання проекту
звіту забезпечує складання і затвердження плану дій, 
направлених на виконання обов’язкових рекомендацій (у разі їх
наявності).

- План дій узгоджується САД та інспектором (керівником групи
інспекторів) до остаточного узгодження звіту про перевірку.



Підстави для висновку Інспекції/Комітету
• Висновок про відповідність у цілому міжнародним стандартам аудиту та Закону робиться у разі, якщо :

• - один і більше значущих недоліків в окремих, проте не в більшості відібраних для перевірки виконаних
завданнях, елементах системи контролю якості, або

• - значущі недоліки відсутні, проте існує велика кількість незначущих недоліків системного
(повторювального)  характеру;

• - САД розробив і узгодив прийнятий план заходів з усунення виявлених недоліків; *

• - відсутні підстави вважати, що такий план заходів не може бути виконано в зазначені САД
строки.

• Якщо САД не розробив та/або не узгодив прийнятий план заходів з усунення виявлених недоліків, або
є обгрунтовані підстави вважати, що план заходів не може бути виконано САД у запропоновані строки, 
робиться висновок про невідповідність МСА та Закону.

* ( витяг з узгодженого плану заходів ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» додається до презентації
окремо)



Рекомендації Ради нагляду ОСНАД
щодо плану дій САД

• додаткові курси безперервного професійного навчання з бухгалтерського обліку, які слід
відвідати партнерам із завдань та/або іншій категорії працівників САД;

• проведення тренінгів і семінарів для працівників САД за певною тематикою;

• перегляд політик і процедур, програм, контрольних переліків, шаблонів робочих документів;

• запровадження нової методології аудиту;

• перегляд програми моніторингу внутрішнього контролю якості, збільшення частоти та
тривалості моніторингу, кількості виконаних завдань, які перевіряються в рамках такого
моніторингу;

• притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників САД, які не дотримувались
установлених САД політик і процедур;

• розгляд доцільності внесення змін до фінансової звітності, щодо якої САД надано
аудиторський звіт, аудиторського звіту та, в разі необхідності, вжиття необхідних заходів для
застереження від покладання на аудиторський звіт САД щодо фінансової звітності
тощо.  



Виконання обов’язкових
рекомендацій

Залежно від кількості і характеру обов'язкових до виконання
рекомендацій та узгодженого плану дій запровадження рекомендацій може
вимагати від САД як тривалого, так і більш короткого періоду часу, який не
повинен перевищувати 12 місяців із дати завершення перевірки.

Повідомлення щодо запровадження наданих Інспекцією/Комітетом
обов'язкових до виконання рекомендацій здійснюється САД письмово в
довільній формі і направляється Інспекції/Комітету. Разом із листом САД
надсилається детальний перелік вжитих заходів із супровідними матеріалами
щодо виконання кожної обов'язкової рекомендації згідно із затвердженим у
звіті планом дій САД. Строк не встановлено.

Надані САД супровідні матеріали мають доводити належне
виконання обов'язкових рекомендацій, наданих за результатами перевірки.



Приклади супровідних документів
до повідомлення про виконання обов’язкових рекомендацій.

1. Додатково до існуючого на фірмі шаблону документу : 

- Протокол ознайомлення з робочою документацією попереднього аудитора, 
(додається до презентації окремо)

запроваджено ще один шаблон документу:

- Результати ознайомлення з робочими документами попереднього аудитора.

2. Наказ «Про впровадження спеціалізованого програмного забезпечення».

3. Доопрацьований Додаток 2 до внутрішньофірмового Положення про
застосування МСА 540 «Аудит облікових оцінок». (додається до презентації окремо)

4. Витяг із Звіту про результати проведеного моніторингу. (додається до презентації окремо)



Шаблон документу (додатковий)

Питання для обговорення Результати обговорення Примітки

Аудиторська фірма ТОВ Аудиторська фірма «Харків» Індекс РД

Клієнт

Період перевірки

Результати ознайомлення з робочими документами 

попереднього аудитора

Оцінені ризики суттєвого викривлення Загальні дії у відповідь на оцінені ризики Примітки  

Назва суттєвої статті фінансової 

звітності 

Підходи до перевірки Результати 

тестування 

Висновки

Дата 

Виконавець



НАКАЗ
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ»
НАКАЗ № 47 від 15 листопада 2019 року
«Про впровадження спеціалізованого
програмного забезпечення»
З метою підвищення якості аудиторських послуг, що надаються Фірмою, 
НАКАЗУЮ:

1. В якості спеціалізованого програмного забезпечення для використання під час проведення
і документування аудиту фінансової звітності використовувати програму Working Papers Excel
(WP-Excel).
2. Зазначене в п. 1 цього наказу програмне забезпечення використовувати на постійній
основі для виконання завдань з аудиту фінансової звітності за 2019 рік та для завдань з
аудиту за попередні періоди за договорами, укладеними після 15 листопада 2019 року.
3. Скоригувати плани і програми незавершених аудиторських завдань з обов’язкового аудиту
підприємств, що становлять суспільний інтерес, які розроблені до дати впровадження
спеціалізованого програмного забезпечення Working Papers Excel (WP-Excel), на основі
спеціалізованого програмного забезпечення Working Papers Excel (WP-Excel).
4. Виконання п. 2 цього наказу не є обов’язковим для завдань з аудиту спеціального
призначення та завдань з аудиту малих підприємств, які прийняті до 15.11.2019 року.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор
Рубаненко Л.В.



Відстеження виконання
обов’язкових рекомендацій

Відстеження виконання рекомендацій, наданих за результатами
проведення перевірки, здійснюється шляхом:

-дослідження супровідних матеріалів САД щодо впровадження
обов'язкових до виконання рекомендацій та інформації, яка є в
розпорядженні Інспекції/Комітету, а також у відкритих джерелах;

-інтерв'ю - відстеження виконання рекомендацій, яке передбачає
обговорення з відповідальними за провадження рекомендацій
працівниками САД;

-документальної перевірки - передбачає надання САД доказів щодо
усунення порушень, які стали підставою для надання Іспекцією/Комітетом
обов'язкових до виконання рекомендацій, наданих за результатами
перевірки.



Результати відстеження виконання
обов’язкових рекомендацій.

За результатами відстеження складається висновок:

- позитивний, або
- негативний.

Негативний висновок щодо виконання обов’язкових
рекомендацій надається в разі, якщо значна кількість обов’язкових
до виконання рекомендацій не була впроваджена, або була
впроваджена лише частково, відсутні докази щодо виконання
заходів.

У разі негативного висновку Інспекція/комітет направляє до
Ради нагляду ОСНАД/Ради АПУ подання про застосування стягнень.  



Висновок:

Робота над помилками є невід’ємною частиною
існуючої системи проведення перевірок з контролю якості
аудиторських послуг. 

Розробка прийнятного плану заходів з усунення
виявлених недоліків та наступне його виконання напряму
впливає на ділову репутацію аудиторської фірми.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Корпорація «Консалтингова група «Рубаненко і партнери»
вул. Ю. Чигирина, 5, м. Харків, 61001, Україна, 
тел. / факс: (057) 728-57-27
вул. Антоновича, 13, офіс 7, м. Київ, 01004, Україна, 
тел. / факс: (044) 287-36-70
вул. Левітана, 118, м. Одеса, 65114, Україна, 
тел. (048) 787-32-67 
office-rubanenko@ukr.net
www.rubanenko.biz.ua

mailto:office-rubanenko@ukr.net

































