
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю  

Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» 

від 30 серпня 2019 року № 6/7/13 
 

 

ПРОГРАМА 

перевірки з контролю якості аудиторської діяльності 
 

 
(найменування суб’єкта аудиторської діяльності) 

 

I. Загальна інформація про перевірку 

Підстави для проведення 

перевірки 
 

Дата і номер повідомлення 

про перевірку 
 

Період, який охоплюється 

перевіркою 

з ___ ___________ 20__ року по ___ ___________ 20__ року 

Строки проведення перевірки 

за місцезнаходженням САД 

з ___ ___________ 20__ року по ___ ___________ 20__ року 

Інспектор (склад групи 

інспекторів, у т. ч. керівник 

групи інспекторів), 

призначений для проведення 

перевірки 

№ Прізвище, ім’я та по батькові 

1.  

2.  

3.  

Керівник групи інспекторів (у разі якщо перевірка 

проводиться групою інспекторів) 

 

II. Перелік філій (відокремлених підрозділів) САД, відібраних для перевірки за 

місцезнаходженням САД 

Найменування філії (підрозділу) Місцезнаходження 
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Найменування філії (підрозділу) Місцезнаходження 

  

III. Відомості про відібрані для перевірки виконані завдання 

№ Найменування 

підприємства 

Код 

ЄДРПОУ 

Звітний 

період 

Дата звіту Партнер із 

завдання 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

IV. Відомості про експертів, які залучаються до перевірки 

№ Прізвище, ім’я та по 

батькові експерта 

Основне місце роботи 

експерта 

Питання, для перевірки яких 

залучаються експерти 

1.     

2.     

3.     

V. План перевірки системи контролю якості аудиторських послуг за 

місцезнаходженням САД 

№ Пункти програми перевірки Виконавець Строки 

виконання 

1.  Перевірка дотримання САД застосованих 

міжнародних стандартів аудиту, етичних 

вимог та оцінки незалежності, у тому числі 

процедур забезпечення незалежності, за 

елементами системи контролю якості: 

  

 - відповідальність керівництва САД за 

якість 

  

 - відповідні етичні вимоги   

 - прийняття та продовження відносин із 

клієнтами і конкретних завдань 
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 - людські ресурси   

 - виконання завдання (окрім перевірки 

відібраних завдань) 

  

 - моніторинг (включаючи перевірку 

завдання, перевіреного в рамках 

моніторингу контролю якості САД) 

  

 - дотримання САД інших вимог до 

внутрішньої організації САД, які мають 

право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності (ст. 23 Закону) 

  

2.  Перевірка достовірності інформації, поданої 

САД для включення до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності  

  

3.  Перевірка сплати внесків до ОСНАД та АПУ   

4.  Перевірка кількості та якості використаних 

ресурсів 

  

5.  Перевірка дотримання аудиторами САД 

вимог щодо безперервного навчання 

аудиторів 

  

6.  Перевірка дотримання САД вимог стосовно 

винагороди за аудиторські послуги, якщо 

вони встановлені 

  

7.  Перевірка ефективності системи 

внутрішнього контролю якості САД на рівні 

виконання завдань (перевірки робочих 

документів завдання): 

  

 - функціональні області уваги   

 - суттєві залишки рахунків, класів 

операцій та розкриття інформації у 

фінансовій звітності 

  

 - значні ризики суттєвого викривлення 

як на рівні фінансової звітності, так і 

рівні тверджень управлінського 

персоналу  

  

 - питання аудиту, які потребують для 

отримання прийнятних аудиторських 
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доказів у достатньому обсязі від 

аудитора спеціальних знань інших 

галузей, ніж бухгалтерський облік і 

аудит 

 - відповідність аудиторського  звіту 

обставинам, вимогам міжнародних 

стандартів аудиту та Закону 

  

 - дотримання САД інших вимог до 

організації роботи з виконання 

завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (ст. 24 Закону) 

  

8.  Перевірка достовірності інформації у звіті 

про прозорість щодо оцінки ефективності 

системи внутрішнього контролю якості САД 

  

9.  Обговорення із САД попередніх результатів 

перевірки 

  

10.  Ознайомлення із затвердженим звітом   

 

Один примірник цієї програми перевірки надано керівнику (заступнику керівника) суб’єкта 

аудиторської діяльності, у якому проводитиметься перевірка ___ ___________ 20__ року. 

 
______________________________________ 
(посада керівника або заступника керівника об’єкта, у якому 

проводитиметься захід) 

 

____________ 
(підпис) 

 

______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

 


