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6. Постійне вдосконалення якості аудиту.

7. Забезпечення якості в рамках глобальної мережі «Делойт».



3© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Основні вимоги законодавства ЄС

01
Директива ЄС 2006/43

(ст. 24 a,b) 

Загальні принципи та вимоги щодо 

внутрішньої організації 

аудиторської фірми для 

забезпечення якості

02 Регламент ЄС 537/2014 

(ст. 8)

Основні принципи та вимоги щодо 

перевірки якості проведеного 

аудиту
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Ключові «драйвери» якості аудиту

Люди

Слайд 3. Організаційна 

культура та навички 

співробітників

Глобальна мережа

Слайд 7. Забезпечення 

якості аудиту в рамках 

Глобальної мережі

Постійне 

вдосконалення

Слайд 6. Процес постійного 

вдосконалення якості

Процеси

Слайди 4,5. Організація 

процесу контролю якості

Зовнішній 

контроль
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Організаційна культура та навички 

співробітників

Середовище, де ціниться висока якість. Відбір та наймання якісного 

персоналу.

Справедлива система оплати праці на основі компетенцій співробітників.

Дотримання Кодексу Етики організації та політики з незалежності. 

Оцінка партнерів та менеджерів з дотримання якості (Audit Quality

Dashboard).

Здобуття кваліфікації та навчання (АССА, CPA, сертифікат аудитора).

Програми з безперервного підтримання професійних знань (>80 год/рік).
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Виконання завдань з аудиту

Організація процесу контролю якості
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Призначення проектних команд з 

урахування складності та рівня ризику.

Спеціальне програмне забезпечення для 

аудиту. Методологія Deloitte Audit 

Approach.

Залучення внутрішніх експертів поза 

основною командою з аудиту.

Обов’язкові та добровільні консультації.

Процедури з підготування та перевірки 

аудиторських звітів.

Процедури з підготування аудиторського 

файлу та архівування.

Управління ризиками та прийняття 

завдання.
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Внутрішні перевірки

Організація процесу контролю якості
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Кожний партнер з аудиту перевіряється 

не рідше ніж 1 раз на 3 роки.

Не менше 10% загальних годин аудиту 

охоплені внутрішніми перевірками.

.

Вибірка для перевірки містить різні типи 

завдань з аудиту.

Проводиться незалежним партнером з 

відповідним галузевим досвідом.

.

Директор з якості оцінює виявлені 

недоліки та ступінь їхнього впливу.

Результати перевірок включаються до 

загальної оцінки роботи партнерів та 

менеджерів.
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Процес постійного вдосконалення якості

Вдосконалення проведення аудиту за результатами зовнішніх та внутрішніх перевірок:

• Аналіз результатів перевірок;

• Стратегічне реагування на причини недоліків;

• Вдосконалення навчального плану.

Моніторинг змін у законодавстві та змін у вимогах регуляторів. 

.

Інвестиції у вдосконалення програмного забезпечення, методології, процесів перевірки та 

випуску аудиторських звітів.



9© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Забезпечення якості аудиту в рамках 

глобальної мережі «Делойт»

Рада з питань якості аудиту, яка відіграє керівну роль в забезпеченні якості 

аудиту в компаніях мережі «Делойт»:

Глобальні інструкції із підходу до аудиту;

Річний план з питань якості аудиту для кожної фірми;

Центри передового досвіду та знань.

• Діє глобальний центр передового досвіду з питань якості аудиту

• Глобальна мережа «Делойт» налічує 9 Центрів передового досвіду з 

питань МСФЗ



deloitte.ua

Про «Делойт»

Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб: Делойт Туш Томацу Лімітед, приватної компанії з відповідальністю, 

обмеженою гарантіями, Великобританія; мережі її компаній-партнерів та пов’язаних з ними осіб (далі узагальнено – «ДТТЛ»). 

ДТТЛ і кожна з її компаній-партнерів є юридично самостійними та незалежними компаніями. ДТТЛ (також іноді іменується як 

«Делойт Глобал») не надає послуг клієнтам. Докладну інформацію про ДТТЛ та про компанії-партнери ДТТЛ розміщено за 

посиланням: www.deloitte.com/about. Інформація про компанію «Делойт» в Україні представлена на сайті: 

http://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html. 

«Делойт» надає послуги з аудиту, консалтингу, оподаткування та корпоративних фінансів державним і приватним клієнтам, 

що працюють у різних галузях економіки. Міжнародна мережа фірм, розташованих у понад 150 країнах світу, надає клієнтам

можливості світового класу та високоякісні послуги, пропонує рішення для найскладніших бізнес-завдань. Понад 210 000 

фахівців «Делойт» прагнуть досягнути досконалості у своїй професії. 

Це повідомлення містить лише довідкову інформацію, і ані Делойт Туш Томацу Лімітед, ані жодна з компаній-партнерів

та пов’язаних з ними осіб (далі разом – Мережа «Делойт») не надають професійних консультацій чи послуг за допомогою

цього повідомлення. Жодна юридична особа, яка входить до Мережі «Делойт», не відповідає за будь-які збитки, яких зазнала

будь-яка особа, що покладається на це повідомлення. 
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