
Аналізуємо 
першопричини і 
складаємо план заходів
Підходи до аналізу першопричин недоліків та 
складання плану заходів



Вимоги МСУЯ 1

41. Фірма повинна оцінити серйозність і всеохоплюваність ідентифікованих недоліків 

шляхом:

o дослідження першопричин ідентифікованих недоліків. При визначенні характеру, 

строків та обсягу процедур, щоб виявити першопричину (першопричини), фірма 

повинна враховувати характер ідентифікованих недоліків і їхню можливу серйозність

o оцінки впливу ідентифікованих недоліків, окремо і в сукупності, на систему управління 

якістю

42. Фірма повинна розробити і впровадити виправні дії для реагування на ідентифіковані 

недоліки, які відповідають результатам аналізу першопричин.

2



Підготовка для аналізу першопричин виникнення недоліків

Крок 1 – Ефективно використовуйте огляди виконаних завдань та моніторинг

Крок 2 – Використовуйте передовий досвід

Крок 3 – Складіть список недоліків

Крок 4 – Робота зі списком

Крок 5 – Поділіться списком

Крок 6 – Встановіть параметри

Крок 7 – Зберіть інформацію

Крок 8 – Аналіз зібраних даних

Крок 9 – Засоби виправлення недоліків

Крок 10 – Продовжуйте практику
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Список недоліків (приклад):

4

Крок 3 Крок 4

Інформація, яка повинна бути наявна, навіть якщо фірма не виконує аналіз першопричин
Інформація з тегами для оцінки аналізу 

першопричин

Партнер Клієнт

Недолік 
встановлено за 
результатами 

огляду / 
моніторингу

Опис 
встановленого 

недоліку

Коментар менеджера / 
ключового партнера

Коментар особи, що здійснила моніторинг або 
експерта, що здійснює огляд

Значний Системний або 
повторювальний

Критерій 
значимості 

недоліку

Тема 1 /

Категорія

Тема 2 /

Підкатегорія

ABC #123

Недолік
встановлено
за
результатами
моніторингу

Відсутність оцінки 
впливу питань, які 
призвели до 
модифікації думки 
попереднього 
аудитора, на 
оцінку ризиків 
суттєвого 
викривлення 
фінансової 
звітності 
поточного року, а 
також аудиторську 
думку щодо такої 
фінансової 
звітності

Партнером разом із 
найвищим управлінським 
персоналом було 
проведено обговорення 
значущих питань аудиту 
минулого року, зокрема 
питань, що призвели до 
модифікації думки. Дані 
питання виправлені 
Клієнтом в поточному 
періоді частково. 

Питання, що залишились 
неврегульованими стали 
основою думки із 
застереженням в 
аудиторському звіті.

Думка попереднього аудитора щодо фінансової 
звітності за Х рік містила підстави для 
висловлення ним думки із застереженням, які 
відсутні в звіті незалежного аудитора за Y рік. 
Аудиторська документація не містить 
задокументованої оцінки впливу цих питань на 
фінансову звітність за Y рік і думку партнера щодо 
такої фінансової звітності.

3/4 МСА 510 
«Перші 
завдання з 
аудиту –
залишки на 
початок 
періоду»

п.11 МСА 710 
«Порівняльн
а інформація 
– відповідні 
показники і 
порівняльна 
фінансова 
звітність»

Звітування 
за 

результатам
и аудиту



Список недоліків (приклад):
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Крок 3 Крок 4

Інформація, яка повинна бути наявна, навіть якщо фірма не виконує аналіз першопричин
Інформація з тегами для оцінки аналізу 

першопричин

Партнер Клієнт

Недолік 
встановлено за 
результатами 

огляду / 
моніторингу

Опис 
встановленого 

недоліку

Коментар менеджера / 
ключового партнера

Коментар особи, що здійснила моніторинг або 
експерта, що здійснює огляд

Значний Системний або 
повторювальний

Критерій 
значимості 

недоліку

Тема 1 /

Категорія

Тема 2 /

Підкатегорія

DEF #456

Недолік
встановлено за
результатами
моніторингу

Недолік 
застосовних 
підходів до 
визначення 
суттєвості на рівні 
фінансової звітності

Практика виконання 
завдання свідчить, що 
визначення рівня суттєвості 
в 5% дозволяє включити в 
перевірку усі важливі 
показники звітності, 
загальним обсягом 80-90% 
вартості активів.

Окрім того несуттєві статті 
(менші за 5%) також 
підлягають перевірці на 
відсутність викривлень.

Дані щодо доходів та витрат 
підлягають перевірці в 
повному обсязі, без 
урахування їх суттєвості.

Застосування такої методології призводить до 
неврахування при визначені прийнятного 
контрольного показника статусу підприємства, 
його галузі, структури власності, ключових 
користувачів фінансової звітності, а також 
завищення суттєвості в порівнянні з кількісними 
пороговими значеннями, які, зазвичай, 
застосовуються до загальноприйнятних базових 
показників при аудиті фінансової звітності 
підприємств (на практиці, в залежності від 
обставин, таких як статус підприємства, результати 
оцінювання ризиків суттєвого викривлення інших 
факторів. використовується діапазон від 0,5% до 
3%). Оскільки суттєвість безпосередньо впливає на 
визначення характеру, часу та обсягу аудиторських 
процедур, САД може не отримати достатній обсяг 
аудиторських доказів і, як наслідок, не виявити 
суттєве викривлення у фінансовій звітності.

Такий підхід не в повній мірі відповідає концепції 
суттєвості, відповідно до якої викривлення 
вважаються суттєвими, якщо вони очікувано 
можуть вплинути на економічні рішення 
користувачів, прийняті на основі фінансової 
звітності в цілому, оскільки він не бере до уваги 
показники, на основі якого ключові користувачі 
фінансової звітності конкретного підприємства, як 
правило, оцінюють результаті його діяльності.

3/4 п. 10 МСА 320 
«Суттєвість 
при 
плануванні та 
проведенні 
аудиту»

Підхід до 
визначення 

рівня 
суттєвості



Список недоліків (приклад):
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Крок 3 Крок 4

Інформація, яка повинна бути наявна, навіть якщо фірма не виконує аналіз першопричин
Інформація з тегами для оцінки аналізу 

першопричин

Партнер Клієнт

Недолік 
встановлено за 
результатами  

огляду / 
моніторингу

Опис встановленого 
недоліку

Коментар менеджера / 
ключового партнера

Коментар особи, що здійснила моніторинг або 
експерта, що здійснює огляд

Значний Системний або 
повторювальний

Критерій 
значимості 

недоліку

Тема 1 /

Категорія

Тема 2 /

Підкатегорія

XYZ #789

Недолік
встановлено
за
результатами
моніторингу

Невиконання 
аудиторських 
процедур оцінки 
відповідності 
загального подання 
фінансової звітності 
застосовній 
концептуальній 
основі, що мало 
наслідком не 
виявлення САД 
суттєвих пропусків 
розкриття 
інформації, які 
вимагаються 
відповідною 
концептуальною 
основою 
фінансового 
звітування, та 
відсутність 
модифікації САД 
аудиторської думки 
щодо цього питання

Звіт про власний 
капітал за попередній 
рік не передбачено 
концептуальною 
основою.

Фінансова звітність складена та подана 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Отже, при аудиті фінансової 
звітності партнер повинен був перевірити оцінку 
відповідності загального подання фінансової 
звітності вимогам МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності», а саме: дотримання вимог п.38-38А 
МСБО1.

Суб'єкт господарювання подає, як мінімум, два 
звіти про фінансовий стан, два звіти про 
прибутки та збитки та інші сукупні доходи, два 
окремі звіти про прибутки та збитки (якщо 
подаються), два звіти про рух грошових коштів та 
два звіти про зміни у власному капіталі та 
відповідні примітки.

3/4 п.24 МСА 
330 «Дії 
аудитора у 
відповідь на 
оцінені 
ризики»

п.23 МСА 
705 
(переглянут
ий) 
«Модифікац
ії думки у 
звіті 
незалежног
о аудитора»

Розкриття у 
ФЗ



Анкета для співбесіди (приклад):

Питання 1: Яка модель облікової політики була застосована для подальшої оцінки основних засобів? 

Собівартість чи переоцінка? 

Питання 2: Яку модель було доречно застосовувати, якщо активного ринку не було? Чи була обрана 

модель відповідною до стандарту фінансової звітності? Чи оцінювали Ви доцільність застосування 

моделі описаної в обліковій політиці?

Питання 3: Що ви зробили для перевірки балансової вартості активу?

Питання 4: Що з цього ви задокументували або не задокументували?

Питання 5: Яке суттєве викривлення ви могли пропустити? 

Додаткове стандартне запитання (наприклад): Які аудиторські твердження Ви перевіряли і як вони 

співвідносяться з Вашою оцінкою ризиків?

Загальні питання (кінець): Що б Ви зробили інакше? Як Ви думаєте, в чому полягав недолік? Що на 

Вашу думку було основною першопричиною виникнення недоліку?

7



Приклад розгляду недоліку, який було встановлено в процесі здійснення моніторингу

8

Знехтування 
важливістю питання Чому?

Ідентифікований недолік

Відсутність розуміння 
процедури

Невірна класифікація 
грошових потоків

Відсутність нагляду Відсутня мотивація Пізно/неадекватно
здійснено документування

Вузькі часові рамки

Тиск розміру гонорару
Низька  якість 

управління проектом
Невірний прогноз 

термінів виконання
Нестача ресурсів

Недосвідчений 
менеджер проекту

Надмірна завантаженість 
менеджера

Розгляд інших питань 
домінував

Ключовий партнер не провів 
належне навчання / планування 
команди із завдання і не 
здійснював керівництво проектом.

Поки не буде виявлено 

першопричину, продовжуйте 

запитувати: ЧОМУ?

Чому? Чому?

Чому? Чому? Чому? Чому?

Чому? Чому? Чому? Чому?

Чому? Чому? Чому?

У контексті контролю якості аудиту аналіз першопричин 

може бути цінним методом для запобігання повторному 

виникненню одних і тих самих проблем (незалежно від 

того, чи є це слабкими сторонами чи недоліками) з 

року в рік при моніторингу чи огляді



Приклад розгляду недоліку, який було встановлено в процесі здійснення моніторингу

9

Встановлений недолік Проведена недостатня аудиторська робота щодо
визначення значного аудиторського ризику

Член команди із завдання, який виконував цю 
роботу, не зрозумів належним чином, що 
потрібно зробити для усунення аудиторського 
ризику

Менеджер проекту не був проінструктований 
партнером з аудиту і тому не міг належним чином 
поінформувати того, хто виконував цю роботу

Партнер з аудиту належним чином не 
проінформував команду із завдання про 
стратегію аудиту

На етапі планування аудиту партнер з аудиту був
відсутній

У партнера з аудиту були інші зобов'язання, тому 
він не міг проінструктувати аудиторську групу

Чому?

Чому?

Чому?

Чому?

Чому?



Відсутнє належне управління проектом через 
брак часу / мотивацію або пізню / неадекватну 
документацію процедури

Приклад розгляду недоліку, який було встановлено в процесі здійснення моніторингу

10

Встановлений недолік Невірна класифікація грошових потоків у звіті про 
рух грошових коштів

Член команди із завдання, який виконував цю 
роботу, знехтував важливістю питання

Залежність від гонорару / недостатність ресурсів 
або неналежне управління проектом.

Недосвідчений менеджер проекту

Ключовий партнер не провів належне навчання /
планування команди із завдання і не здійснював
керівництво проектом

Чому?

Чому?

Чому?

Чому?

Чому?



Які проблеми можуть бути ще першопричинами?
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Проблеми, які потенційно можуть бути першопричинами виникнення недоліку, це внутрішні, на які САД може вплинути, або

зовнішніми, на які САД, найменш вірогідно, зможе вплинути.

САД необхідно розглянути ці питання у зв'язку з конкретним характером, видом та складністю аудитів, які вони проводять. 

Проблеми з ресурсами:

o Компетенція персоналу (це може вплинути на особисті, етичні питання і питання ставлення);

o Досвід персоналу (це може вплинути на особисті та етичні відносини);

o Динаміка розвитку в команді (наприклад, невірний підбір команди, прогалини у навичках чи досвіді, відсутність

правонаступності та надмірна обізнаність);

o Доступний час (швидко зроблена робота рідко буває якісною);

o Кількість доступного персоналу (робота з недостатньою кількістю кадрів також рідко буває зроблена якісно).

Особисті, етичні питання і питання ставлення:

o Небажання визнавати помилки або вчитися на них;

o Небажання або нездатність ефективно управляти, контролювати або перевіряти, навіть якщо ресурси доступні і 

цього вимагають процедури.



Які проблеми можуть бути першопричинами?

12

Проблеми з процесом:

o Питання, що виникають із політиками та процедурами у САД- чи добре вони сформульовані, чи є прогалини, чи вони

добре зрозумілі?

o Чи відбувається наставництво та своєчасний нагляд?

o Чи дотримуються персонал політик та процедур? Якщо ні, то чому ні?

o Чи сприяє удосконаленню система оцінки персоналу чи вона косметична?

o Відсутність консультування за необхідності.

Проблеми лідерства:

o Чи отримує персонал відповідне керівництво?

o Чи здійснюються зміни в команді, коли це потрібно?

o Лідерство косметичне чи справжнє?

Проблеми з клієнтом:

o Чи можна чесно очікувати, що САД обслуговуватиме свою клієнтську базу? (Враховуючи: компетентність, ресурси та

спеціальності)

o Чи пов’язані з результатами огляду труднощі із взаємодією з клієнтом?

Наприклад, залежність від гонорару, необґрунтований строк встановлений клієнтом для завершення аудиту, низька 

якість або інформація, що надходить від клієнта із запізненням. (Це, швидше за все, зовнішні фактори)



ПЛАН ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗА __________ РІК
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Дата  _________ р.                                                                                                           Керівник  __________________ П.І.Б.

ОЗНАЙОМЛЕНІ:

№ з/п Опис значних або системних недоліків 
Висновки, зроблені за 

процедурою моніторингу 

Коментарі відповідальних 

осіб

Погоджені дії щодо усунення недоліків 

та відповідальні за виконання
Терміни виконання

Недоліки та слабкості контролю якості на рівні Фірми 

1…6 Недоліки за кожним елементом

Факти недотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

1…n Послідовний перелік таких фактів

Втрата актуальності окремих внутрішніх політик, окремих положень внутрішніх документів в зв’язку зі зміною законодавства та/або прийняттям нових професійних стандартів 

1…n
Послідовний перелік політик, окремих вимог, шаблонів тощо, 

які потребують оновлення

Недоліки і слабкості за результатами інспектування завершених завдань

1 Виявлені суттєві індивідуальні Недоліки

1.1…n Послідовний перелік таких недоліків

2 Виявлені недоліки, характерні для багатьох (усіх) завдань

2.1…n Послідовний перелік таких недоліків

3
Недоліки, виявлені в ході минулих інспектувань або зовнішніх 

перевірок, що залишаються актуальними

3.1…n Послідовний перелік таких недоліків
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