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Передмова 
 

Друге видання цього Керівництва було підготовлено на замовлення Комітету з малих та середніх 

практик (МСПр) МФБ для сприяння послідовному застосуванню Міжнародного стандарту 

контролю якості (МСКЯ) 1, Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансових 

звітів, та інші завдання з надання впевненості і супутніх послуг.  

Незважаючи на те, що Керівництво було розроблено Асоціацією сертифікованих бухгалтерів-

контролерів Канади (CGA Canada), повну відповідальність за нього несе Комітет з МСПр МФБ. 

Штат Ради з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) і глобальна група 

консультантів разом з членами різних підрозділів керівних органів організацій – членів МФБ  

допомагали у розгляді Керівництва.   

Посібник забезпечує неофіційне керівництво із застосування МСКЯ 1. Воно повинно 

використовуватися не як заміна читанню МСКЯ 1, а як допоміжний засіб для того, щоб допомогти 

практикам зрозуміти та послідовно застосовувати цей стандарт у своїх фірмах при розробці 

системи контролю якості для аудиторських перевірок та оглядів фінансової інформації, а також 

інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг. 

Керівництво призначене для пояснення та ілюстрації, яким чином  досягнути більш глибокого 

розуміння вимог, необхідних для дотримання стандартів з контролю якості відповідно до МСКЯ1. 

Воно пропонує практичний підхід "як", що може бути використаним практиками при розробці 

своїх внутрішньофірмових систем контролю якості. Зрештою, воно має допомогти МСПр 

забезпечити високу якість обслуговування своїх клієнтів і, таким чином, надати їм можливість 

краще служити суспільним інтересам. Передбачається, що Керівництво буде використовуватися 

організаціями - членами, фірмами тощо в якості основи для навчання та підготовки професійних 

бухгалтерів і студентів. 

Організації – члени МФБ та фірми можуть використовувати Керівництво або як є, або адаптувати 

його для своїх власних потреб та юрисдикції. Воно забезпечує основу, на якій організації – члени 

та інші організації можуть розробити похідні продукти, такі як учбові матеріали, контрольні 

переліки  та форми.  

Комітет з МСПр МФБ заохочує читачів відвідати Міжнародний центр для малих та середніх 

практик (www.ifac.org/smp), який підтримує колекцію інших безплатних публікацій та ресурсів. 

 

Сільвія Фогель 

Голова Комітету МСПр МФБ  

 

Липень 2010 

  

http://www.ifac.org/smp
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Запит на коментарі 
 

Це друге видання Керівництва. Хоча ми вважаємо, що Керівництво матиме високу якість і буде 

корисним в його нинішньому вигляді, та як і будь-яка публікація, воно може бути вдосконаленим. 

Таким чином, ми прагнемо до оновлення Керівництва на регулярній основі з метою забезпечення 

відображення поточних стандартів та надання йому якомога більшої корисності. 

Ми чекаємо на коментарі від органів, що встановлюють національні стандарти, організацій-членів 

МФБ, практиків та інших. 

Ці коментарі будуть використовуватися для оцінки корисності Керівництва і поліпшення його до 

публікації третього видання. Зокрема, ми чекаємо на думки з наступних питань. 

1. Як ви використовуєте Керівництво? Наприклад, ви використовуєте його в якості основи для 

навчання та/ або в якості практичного довідкового керівництва, або яким-то іншим чином? 

2. Чи вважаєте ви, що Керівництво належним чином реагує на ключові  питання контролю якості 

на рівні фірми для малих та середніх практик? 

3. Чи вважаєте ви, що Керівництво є простим в застосуванні? Якщо ні, чи можете ви 

запропонувати, як можна його покращити? 

4. Якими іншими способами, на вашу думку, можливо зробити Керівництво більш корисним? 

5. Чи відомо вам про будь-які похідні продукти, такі як навчальні матеріали, форми, контрольні 

переліки, і програми – які були розроблені на основі Керівництва?  Якщо так, просимо повідомити 

подробиці. 

 

Будь ласка, відправляйте ваші коментарі  Полу Томпсону, старшому технічному менеджеру, за 

адресою: 

 

 

E-mail: paulthompson@ifac.org 

Fax: +1 212-286-9570 

 

Mail: Small and Medium Practices Committee 

 International Federation of Accountants 

 545 Fifth Avenue, 14th Floor 

 New York, New York 10017, USA  
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Відмова від відповідальності 
 

Керівництво призначене для того, щоб допомогти практикам у реалізації міжнародного стандарту 

з контролю якості (МСКЯ) 1, Контроль якості для фірм, які виконують аудит та огляди 

фінансової звітності та інші завдання з надання впевненості  і супутні послуги, для малих і 

середніх практик, а не бути заміною самого МСКЯ 1. Крім того, практикам слід використовувати 

Керівництво з урахуванням власних професійних суджень, фактів та обставин, що стосуються 

їхньої фірми і кожного конкретного завдання. МФБ не несе ніякої відповідальності або 

зобов'язань, які можуть виникнути, прямо або непрямо, як наслідок використання та застосування 

Керівництва. 
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Як використовувати Керівництво 
 

Мета Керівництва - надання практичної допомоги в реалізації системи контролю якості для малих 

та середніх практик (МСПр). Проте, ніякі матеріали Керівництва не повинні бути використані в 

якості заміни: 

• Читанню МСКЯ 1 

Передбачається, що у практиків вже є знання міжнародного стандарту з контролю якості (МСКЯ) 

1, Контроль якості для фірм, які виконують аудит та огляди фінансової звітності, та інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги. Цей стандарт, нещодавно змінений відповідно 

до проекту Ясність, міститься в Збірнику міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, інших послуг з надання впевненості та супутніх послуг 2010 МФБ (Збірник МФБ), які 

можна безкоштовно завантажити з Інтернет-видань МФБ і ресурси на сайті 

http://web.ifac.org/publications. МСКЯ 1 і всі інші оновлені стандарти, а також питання, які часто 

ставляться, (FAQ) та інші допоміжні матеріали також можуть бути отримані з центру Ясність 

http://web.ifac.org/clarity-center/index. 

• Використанню професійного судження 

Вимагається професійне судження  на основі конкретних фактів та обставин, що стосуються фірми 

і кожного конкретного завдання, а також  коли потрібне тлумачення  конкретного стандарту. 

Хоча очікується, що основною групою користувачів будуть МСПр, Керівництво може допомогти 

іншим практикам для виконання вимог щодо контролю якості аудиторських перевірок та оглядів 

фінансової звітності, та інших завдань з надання впевненості і супутніх послуг 

Керівництво може бути використано для: 

• Надання допомоги фірмі в розробці системи контролю якості; 

• Сприяння послідовному застосуванню вимог з контролю якості під час аудиту, огляду та інших 

завданнь з надання впевненості та супутніх послуг;  

• Забезпечення довідкового документа для навчання в межах фірми. 

Керівництво часто посилається на групу із завдання, що означає, що більш ніж одна людина бере 

участь у виконанні завдання. Однак, ті ж загальні принципи застосовуються також до зобов'язань, 

які виконуються виключно однією особою (практиком). 

Відтворення, переклад та адаптація Керівництва 

МФБ заохочує і сприяє відтворенню, перекладу і адаптації своїх публікацій. Зацікавлені сторони, 

які бажають відтворити, перекласти або адаптувати цей посібник, повинні зв'язатися з 

permissions@ifac.org. 
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Зміст і організація 
 

Короткий зміст 

У наступній таблиці коротко викладений зміст кожної  частини Керівництва. 

Глава Назва Мета 

1 Відповідальність 

керівництва за якість 

всередині фірми 

Описати обов'язки в фірмі зі сприяння внутрішньої 

культури, спрямованої на контроль якості 

2 Застосовні етичні норми Забезпечити керівництво щодо основних принципів, які 

визначають професійну етику 

3 

 

Прийняття і продовження 

відносин з клієнтами і 

окремих зобов’язань  

Забезпечити керівництво щодо створення відповідних 

політики та процедур прийняття і продовження 

4 Людські ресурси Забезпечити керівництво з політик і процедур 

ефективного контролю якості компонентів людських 

ресурсів  

5 

 

Виконання завдань 

 

Забезпечити керівництво щодо елементів, які входять у 

виконання завдання, відзначивши роль партнера із 

завдання, планування, нагляду та контролю, 

консультацій, вирішення розбіжностей у думках, і 

виконання огляду контролю якості завдання 

6 

 

Моніторинг 

 

Забезпечити керівництво з моніторингу політики та 

процедур фірми, пов'язаних із системою контролю 

якості, включаючи програму фірми з моніторингу, 

процедури перевірки, звіт особи, яка здійснює 

моніторинг, розгляд та усування недоліків, та 

реагування на скарги і заяви 

7 

 

Документація 

 

Забезпечити керівництво щодо вимог фірми до 

документації, як на рівні завдання (в тому числі  огляд 

контролю якості завдання) так і для фірмової системи 

контролю якості 
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Додатки 

Додатки до керівництва містять у собі сім додаткових ресурсів: 

• Додаток A — Підтвердження незалежності партнера та персоналу 

• Додаток B — Декларація про конфіденційність 

• Додаток C — Прийняття клієнта (запропоновані питання для розгляду) 

• Додаток D — Призначення персоналу на завдання (запропоновані кроки з планування) 

• Додаток E — Консультації 

• Додаток F — Огляд контролю якості завдання (запропоновані процедури) 

• Додаток G — Процес моніторингу системи контролю якості  (запропоновані міркування) 

• Додаток H — Звіт особи, що виконує моніторинг (зміст, що пропонується) 

Ці додатки представлені у вигляді практичних посібників для тих фірм, які хочуть 

використовувати їх. Вони можуть бути адаптовані відповідно до нормативних і професійних 

вимог у відповідній юрисдикції, та можуть бути змінені на власний розсуд на основі політик і 

процедур компанії. 

Стислий огляд структури  

Кожну главу керівництва організовано у наступному форматі: 

• Назва глави 

• Мета глави 

Викладаються зміст та цілі глави. 

• Основні посилання 

Посилання, зазначені на початку глави, відсилають до тих параграфів МСКЯ1, які найбільш 

застосовні до предмета, що розглядається в цьому розділі. Це не означає, що інші посилання не 

застосовуються або не повинні розглядатися. 

• Огляд та матеріал глави 

Оглядовий розділ включає: 

..Текст застосовних вимог МСКЯ 1; та  

..Резюме того, що розглядається в главі.  

Огляд супроводжується більш детальним обговоренням питання і практичним поетапним 

керівництвом /методологією про те, як реалізувати вимоги. Це включає перехресні посилання на 

інші відповідні матеріали, особливо Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 220, Контроль якості 

аудиту фінансової звітності. 
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Скорочення, що використовуються в Керівництві 
 

РМСАНВ - 

IAASB 

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 

МСО - IES Міжнародний стандарт освіти 

МФБ - IFAC Міжнародна федерація бухгалтерів 

Кодекс РМСЕБ  - 

IESBA Code 

Кодекс етики для професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів МФБ 

Збірник МФБ –  

IFAC Handbook 

Збірник МФБ  міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, інших 

завдань з надання впевненості та супутніх послуг 

МСФЗ - IFRS Міжнародні стандарти фінансової звітності 

МСА - ISA Міжнародний стандарт аудиту 

МСЗНВ - ISAE Міжнародний стандарт завдань з надання впевненості 

МСКЯ - ISQC Міжнародний стандарт контролю якості 

МСЗО - ISRE Міжнародний стандарт завдань з огляду 

МССП - ISRS Міжнародний стандарт супутніх послуг 

МСП - SME Мале та середнє підприємство 

МСПр - SMP Мала та середня практика 

 

Мета 

Метою Керівництва є підтримка та підвищення якості роботи, пов'язаної з поведінкою фірми в цілому. 

Таким чином, Керівництво поєднує в собі вимоги та матеріал із застосування для забезпечення всебічного 

охоплення МСКЯ 1. 

В міру того, як практики будуть реалізовувати пропозиції, що містяться в Керівництві, вони повинні 

забезпечувати, щоб повідомлення персоналу докладно описували політики і процедури контролю якості, на 

додаток до мети, яку вони мають досягнути. Вони також повинні підкреслити, що кожна людина несе 

особисту відповідальність за якість і повинна діяти відповідно до політик та процедур фірми. 

МСКЯ 1 стосується відповідальності фірми за свою систему контролю якості аудиторських перевірок та 

оглядів фінансової звітності, а також інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг. 
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Пристосування зразкових посібників  

Фірми можуть побажати пристосувати надані зразкові посібники до їх власної практики. 

Відповідно, необхідно ретельно їх вивчити і пристосувати спеціально для фірми. 

Текст, що пропонується як найкраща практика, а не вимога, виділяється курсивом. Фірми можуть 

за власним вибором видалити ці частини тексту із зразка посібника. 

Наступні розділи мають бути змінені для пристосування використання керівництва на практиці: 

• Вибір фірмою відповідних посад, які застосовуються (запропоновані посади були передбачені в 

зразкових посібниках - п'яті сторінки в обох зразках положень з контролю якості вводять 

запропоновані посади фірми). 

• Закріплення відповідальності за всі ключові функції контролю якості, застосовні до фірми. 

• Вибір політик (якщо представлені) або зміна політик у разі необхідності. 

• Забезпечення оновлення шаблонів зобов’язань  з метою відображення політики в посібнику. 

• Забезпечення згоди всіх партнерів (у випадку партнерства). 

• Представлення посібника всім партнерам і співробітникам, доцільніше - у формі семінару. 

• Зміна колонтитулів для вставки фірмового найменування та дати завершення посібника. (Ця дата 

повинна бути змінена з кожним наступним оновленням.) 

• З метою орієнтації нових співробітників фірми, забезпечення посібниками та виконання 

наступних інтерв'ю для впевненості, що вони були прочитані та зрозумілі. 

• Перегляд і оновлення посібника з розробленням нових стандартів або нових політик фірми 

(передбачається, що це завдання буде виконуватися принаймні щорічно). 

Зверніть увагу, що у випадку застосування посібника для індивідуального підприємця, термін 

"персонал" означає не професійних, технічних працівників, тобто членів персоналу, які виконують 

технічні завдання, пов'язані із зобов'язанням, на підтримку одноосібному практику. Це не включає 

співробітників, які виконують тільки нетехнічні, адміністративні завдання. 

Вступ 

Характер, обсяг і документація політики і процедур контролю якості, що розробляють  фірми,  

змінюватиметься залежно від багатьох факторів, включаючи розмір і характер фірми та її 

операційні характеристики. 

Ефективна політика та процедури не повинні відбирати багато часу або бути складними. У 

невеликій фірмі одна людина може виконувати більшість функцій, необхідних для реалізації 

системи контролю якості, або фірма може прийняти рішення звернутися до послуг 

кваліфікованого фахівця за межами фірми для надання цієї послуги. 

Керівництво включає в себе приклад, який може бути використаний в якості основи для навчання 

та матеріалу для обговорення. 
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Вступ до прикладу 

Ситуаційний приклад було розроблено для супроводу Керівництва,  з метою висвітлення, як 

окремі елементи системи контролю якості можуть бути застосовані на практиці. Наступний опис 

забезпечує вихідну інформацію про вигаданого індивідуального підприємця, "М. М. та партнери". 

Наступні розділи включають коментар до прикладу для ілюстрації концепцій на практиці. 

Читачі повинні взяти до уваги, що цей приклад є суто ілюстративним. Дані, аналіз і 

коментарі не відображають всіх обставин і міркувань, які фірмі необхідно буде розглянути в 

конкретних ситуаціях. Як завжди, партнери і співробітники повинні застосовувати 

професійне судження. 

 

M.M. та Партнери 

Загальна інформація 

"M.M та партнери" є підприємством з одноосібною власністю, що належить Марселю Муні, що 

має штат з п'яти співробітників. Практика виконує велику кількість завдань з огляду (деякі з 

яких від імені членів сім'ї чи близьких друзів), кілька малих аудиторських перевірок, та три 

середні аудиторські перевірки. Більш крупні клієнти з аудиту включають будинок для людей 

похилого віку, муніципальний заклад, а також найбільшого дилера мотоциклів у місті. 

Останнім часом про місцевий муніципальний заклад було багато негативної інформації зі 

звинуваченнями в корупції старших менеджерів. Марсель знає  керівників протягом багатьох 

років і відчуває, що ці звинувачення є необґрунтованими. Будинок пристарілих майже рік 

затримується зі  сплатою за аудиторську перевірку минулого року, та фірма повинна почати 

планування робіт найближчим часом. 

Марсель, 48 років, почав свою практику у 1990 без штату. Фірма поступово зростала протягом 

останніх 18 років. Марсель є динамічною особистістю і живе інтересами офісу. Якщо щось 

виглядає кумедним, Марсель, як правило, в середині цього. Він є чудовим маркетологом і 

просуває фірму, куди б він не йшов. Марсель заробляє на хороше життя, і не має планів йти у 

відставку. На M.M. працює Дебора Д'Алессандро, яка працює на фірмі три роки і сподівається 

отримати кваліфікацію професійного бухгалтера в наступному році; фахівець з бухгалтерського 

обліку Боб Мортон; та два студенти, які нещодавно долучилися до програми професійного 

навчання з  бухгалтерського обліку та є новачками в фірмі. Боб має один рік стажуі почав 

працювати у фірмі чотири місяці тому. Його ентузіазм компенсує відсутність досвіду. Дебора 

постійно нагадує Бобу задавати клієнтам більше питань і документувати більш повно. У ряді 

випадків, Боб пропускав ключові питання у файлі і Дебора була вимушена повернутися назад 

до клієнта та отримати додаткову інформацію. 

Марсель, як і багато інших практиків, завжди неохоче відмовляється від нових клієнтів, іноді 

навіть з поганою репутацією. Він вважає, що кожна людина має право на професійні послуги. 

Нещодавно Марсель прийняв Марка Спітцера в якості клієнта з аудиту. Марк володіє місцевим 

рестораном, який  пов'язаний з членами громади із сумнівною репутацією. Марк також має 

історію проблем з податковими органами, що призводили до штрафів, пені, а в одному випадку 

- умовного засудження. Дебора без натхнення дивиться на аудит та робоче середовище, яке 

вона повинна буде витримати, щоб виконати роботу. 

Незважаючи на невеликий розмір фірми, та дещо недбале ставлення Марселя щодо розробки 
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політики, фірма не має історії скарг чи заяв, та більшість клієнтів могли б повідомити, що вони 

задоволені послугами фірми. 

Фірмовий процес планування 

Процес планування в фірмі складається з дня, проведеного Марселем у міркуваннях про 

минулий рік і підготовки простого бюджету. Бюджет, як правило, є цифрами минулого року з 

поправкою на відомі збільшення та втрати клієнтів. У ньому також розглядаються вимоги до 

капіталу, витрати на персонал та канцелярські витрати. Оскільки конкуренти в місті, здається, 

виконують менше завдань з аудиту та огляду, Марсель розглядає це як можливість збільшити 

свою частку ринку надання впевненості. Він думав про внесення до реєстру в регулятивному 

органі для того, щоб мати можливість проводити аудити компаній, що зареєстровані на біржі. 

Марсель зазвичай обговорює план доходів його компанії з Деборою, і разом вони планують 

кадрові та інші ресурси, такі як визначення потреби в обладнанні та меблях на наступний рік. 

Людські ресурси 

Процес найму є неофіційним. Коли один з співробітників оголошує, що він або вона йде з 

фірми, Марсель може розмістити рекламне оголошення в місцевій газеті або розглянути 

резюме, що були нещодавно отримані від людей, які шукають роботу. Коли кандидата 

знайдено, Марсель проводить інтерв’ю з цією особою та приймає рішення. Марсель 

намагається перевіряти рекомендації або кваліфікацію кандидатів, але іноді він не завершує 

процес через навантаження з клієнтами та завданнями. Дебора допомагає Марселеві з 

плануванням персоналу, коли виникає нестача часу, та знаходить роботу для незайнятого 

персоналу. 

Оскільки молодший персонал ніколи не затримується у фірмі дуже довго, Марсель не хоче 

витрачати час та кошти на його навчання. Крім того, він вважає, що найкращим навчанням є 

навчання “на роботі”. Більш того, він не часто виконує службові атестації, та зберігає лише 

короткі примітки  в особовій справі працівника,  за винятком нормативної персональної 

інформації, необхідної для підготовки річних звітів про доходи. 

Професійні стандарти 

Марсель висловлює стурбованість з приводу нових правил незалежності. Він боїться, що вони 

можуть перешкодити йому виконувати деякі завдання з надання впевненості. Наприклад, коли 

Дебора поставила під сумнів незалежність фірми від нового клієнта з аудиту, Магніфісент 

Доллар Сторз  (бізнес, що належить частково невістці Марселя), він відповів “Я ледве знаю 

жінку. Там немає загрози.” 

Марсель витрачає свій час на управління або залучення клієнтів, тому він не підтримує свою 

обізнаність з новими професійними стандартами настільки, наскільки він хотів би.  Він 

відчуває, що нові стандарти є занадто складними та трудомісткими для розуміння працюючими 

практиками та їх клієнтами. Він ледве встигає йти в ногу з усіма податковими змінами. Марсель 

значною мірою спирається на Дебору, щоб забезпечити відповідність документації з завдань 

професійним стандартам.  

Марсель протидіє передовим технологіям, але після деякого наполягання він нещодавно купив  

ноутбуки для Дебори та Боба, які хотіли почати використовувати програмне забезпечення 

електронного створення робочої документації. Студенти використовують настільний 

комп’ютер. Марсель вирішив стати членом місцевої групи малих фірм, які проводять навчання 

за новими стандартами, але ще не мав часу зв’язатися з групою та вивчити переваги і витрати, 

пов’язані з приєднанням до членства. 
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Внаслідок зауважень, отриманих у ході останньої  перевірки практики два роки тому, М.М. 

придбали підписку на певний ресурс бібліотечних матеріалів, в тому числі посібник з аудиту та 

огляду, що включає приклади стандартизованих шаблонів. Незважаючи на негативні 

зауваження, ставлення Марселя до перевірки практики залишається тільки як до отримання 

"прохідного балу" без зобов’язання брати участь у додаткових процедурах, які на його думку 

тільки відбирають обмежений час, наявний у його персоналу, що не призводить до генерації 

доходу для фірми.  

Планування та огляди документації  

Оскільки Марсель добре знає своїх клієнтів, він вважає, що зустрічі з питань планування рідко 

потрібні. Підхід, що зазвичай використовується в фірмі – просто робити те, що було зроблено в 

минулому році. Марсель виконує огляд власних файлів. Персонал з завдання інструктується 

Марселем до початку виконання робіт. Лист – зобов’язання отримується, але  для існуючих 

клієнтів зазвичай це робиться після закінчення завдання. Здебільшого використовуються 

стандартні шаблони. Від персоналу очікується, що вони зроблять все можливе для 

комплектування пакету документів та потім передадуть його для перевірки. Дебора перевіряє 

свою власну роботу,роботу Боба та студентів, перш ніж надати файл Марселю для підпису. 

Марсель зазвичай не є схильним до наполегливої праці щодо перевірки файлів, та  

засмучується, коли є занадто багато документів в файлі. Він хотів би витрачати час на ретельні 

огляди, але іноді кількість паперу, що працівники розмістили в файл, робить це занадто 

трудомістким.  

Після того як Марсель почув про нові стандарти контролю якості, він попросив Дебору вивчити 

їх та доповісти йому з рекомендаціями про те, що повинна зробити фірма. Одна умова, яку він 

поставив перед нею, щоб зміни повинні бути зведені до необхідного мінімуму, оскільки 

дотримання правил  призводить до скорочення оплачуваних годин. Дебора почуває себе 

незручно з таким підходом. Вона також знає, що у фірмі немає формального процесу для 

визначення необхідності та часу проведення  огляду контролю якості завдання, але вона 

усвідомлює, що це становить лише один з компонентів вимог.  
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Словник Термінів 

Визначення, наведені в керівництві, ті, що використовуються в Кодексі РМСЕБ, Словнику 

термінів МСКЯ 1 (міститься в Збірнику міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, інших послуг з надання впевненості та супутніх послуг 2010 МФБ). Партнери і 

співробітники повинні бути поінформовані про ці визначення.  

Завдання з надання впевненості (Assurance engagement) 

Завдання, у якому практикуючий спеціаліст висловлює висновок, призначений підвищити ступінь 

довіри визначених користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результату оцінки або 

визначення предмету завдання за відповідними критеріями. Результатом оцінки або визначення 

предмету завдання є інформація, що є наслідком застосування критеріїв.  

Група із надання впевненості (Assurance team) 

(а) Усі  члени групи із завдання з надання впевненості; 

(б) Всі інші особи в фірмі, які можуть прямо вплинути на результат завдання з надання 

впевненості, включаючи:  

(i). Тих, хто надає рекомендації щодо компенсації або здійснює прямий нагляд, управління 

чи іншу наглядову функцію стосовно партнера з завдання з надання впевненості  у 

зв’язку з виконанням завдання з надання впевненості; 

(ii). Тих, хто надає консультації стосовно технічних чи спеціалізованих галузевих питань, 

операцій чи подій при виконанні завдання з надання впевненості; та 

(iii). Тих, хто забезпечує контроль якості завдань із надання впевненості; включаючи тих, 

хто виконує огляд контролю якості завдання з надання впевненості. 

Експерт аудитора (Auditor’s expert) 

Особа або організація, яка володіє спеціальними знаннями в іншій галузі, ніж бухгалтерський облік 

або аудит, і роботу якої  у цій галузі використовує аудитор для отримання достатніх відповідних 

аудиторських доказів. Експерт аудитора може бути або внутрішнім експертом аудитора (партнер
1 

або штатний працівник, в тому числі тимчасовий, аудиторської фірми чи мережевої фірми), або 

зовнішнім експертом аудитора. 

Дата звіту (у відношенні контролю якості)( Date of report (in relation to quality control)) 

Дата, обрана практикуючим спеціалістом для складання звіту. 

Документація із завдання (Engagement documentation) 

Запис виконаної роботи, отриманих результатів та висновків, зроблених практикуючим 

спеціалістом (інколи вживаються такі терміни, як «робочі документи» або «робоча 

документація»). 

Партнер із завдання(Engagement partner
 
)
2
 

Партнер або інша особа в фірмі, яка відповідає за завдання та його виконання, а також за звіт, що 

надається від імені фірми, та яка, коли потрібно, має відповідні повноваженнями від професійного, 

законодавчого або регуляторного органа. 

                                                           
1
  «Партнер» та «фірма» у відповідних випадках слід читати з посиланням на їх еквіваленти в державному секторі. 

2
 «Партнер з завдання», «партнер» та «фірма» у відповідних випадках слід читати з посиланням на їх еквіваленти в державному 

секторі. 
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Огляд контролю якості завдання (Engagement quality control review) 

Процес, призначений для забезпечення об’єктивної оцінки на дату звіту або раніше значних 

суджень, зроблених групою із завдання, та висновків, яких вона дійшла під час формулювання 

звіту. Процес огляду контролю якості завдання призначений для  аудитів фінансової звітності 

суб’єктів, зареєстрованих на біржі, та інших завдань, у разі їх наявності, для яких фірма визначила 

необхідність проведення огляду якості виконання завдання. 

Відповідальний за огляд контролю якості завдання (Engagement quality control reviewer) 

Партнер або інша особа у фірмі, відповідно кваліфікована зовнішня особа або група, створена з 

таких осіб, жодна з яких не є членом групи із завдання, що мають достатній та відповідний досвід і 

повноваження для об’єктивної оцінки значних суджень, що були зроблені групою із завдання, та 

висновків, яких вона дійшла при формулюванні звіту. 

Група із завдання (Engagement team) 

Усі партнери та працівники, що виконують завдання, та будь-які особи, залучені фірмою або 

мережевою фірмою для виконання процедур із завдання. До її складу не входять зовнішні 

експерти, залучені фірмою або мережевою фірмою. 

Фінансові звіти (Financial statements)
3
  

Структуроване подання історичної фінансової інформації, включаючи пов’язані примітки, 

призначених для повідомлення даних про економічні ресурси суб’єкта чи зобов’язання на певний 

момент часу або зміни у них за період часу згідно зі стандартами фінансової звітності. Пов’язані 

примітки як правило містять стисле викладення суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну 

інформацію.  Термін «фінансова звітність», як правило, стосується повного комплекту фінансової 

звітності, визначений за вимогами застосовних стандартів фінансової звітності, але може також 

стосуватися окремого фінансового звіту. 

Фірма (Firm) 

Одноосібний практикуючий спеціаліст, партнерство або корпорація чи інша організація 

професійних бухгалтерів.  

Незалежність (Independence) 

(а) Незалежність думки – стан мислення, який дозволяє формування думки без будь-якого впливу, 

що  може поставити під сумнів професійне судження, та дозволяє особі діяти чесно, об’єктивно та 

з професійним скептицизмом; та 

(б) Незалежність поведінки – уникнення фактів та обставин, настільки суттєвих, що розсудлива та 

поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, у тому числі вжиті застережні 

заходи, обґрунтовано дійшла б висновку про те, що чесність, об’єктивність та професійний 

скептицизм фірми або члена групи з надання впевненості були поставлені під загрозу. 

 

                                                           
3
 Визначення за Кодексом РМСЕБ: Структуроване представлення історичної фінансової інформації (включаючи відповідні 

примітки), призначеної повідомити інформацію про економічні ресурси або зобов’язання суб’єкта господарювання у певний 

момент часу або про зміни у них за певний період часу у відповідності з концептуальною основою фінансової звітності. Відповідні 

примітки зазвичай містять зведення важливих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. Цей термін може означати 

повний комплект фінансових звітів, але він також може означати один фінансовий звіт, наприклад, баланс або звіт про доходи та 

витрати та відповідні пояснювальні примітки. 
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Перевірка (стосовно до контролю якості)(Inspection (in relation to quality control)) 

По відношенню до виконаних завдань, процедури, призначені забезпечити докази дотримання 

групами із завдань політик та процедур фірми щодо контролю якості. 

Визначені користувачі (Intended users) 

Особа, особи або категорія осіб, для яких практикуючий спеціаліст готує звіт з надання 

впевненості.  Відповідальна сторона може бути одним, але не єдиним, з визначених користувачів. 

Провідний партнер з аудиту (Key audit partner) 

Партнер із завдання, особа, відповідальна за огляд контролю якості завдання, та інші партнери з 

аудиту, якщо такі є, в групі із завдання, які приймають основні рішення або складають судження з 

важливих питань стосовно аудиту фінансової звітності, щодо якої фірма буде висловлювати 

думку. Залежно від обставин та ролі цих осіб в аудиті, «інші партнери з аудиту» можуть 

охоплювати, наприклад, партнерів з аудиту, відповідальних за значні дочірні підприємства чи 

відділення. 

Зареєстрований на біржі суб’єкт господарювання (Listed entity) 

Компанія, акції, фонди або боргові цінні папери якого котируються або зареєстровані на визнаній 

фондовій біржі або продаються за правилами визнаної фондової біржі чи іншої еквівалентної 

установи. 

Моніторинг (стосовно контролю якості)( Monitoring (in relation to quality control)) 

Процес, який включає в себе постійний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми, в тому 

числі періодичну перевірку обраних завершених завдань,  призначений для надання фірмі 

обґрунтованої впевненості в тому, що її система контролю якості функціонує ефективно.  

Мережа (Network) 

Велика структура: 

(i) Яка має за мету співпрацю; та 

(ii) Яка чітко спрямована на спільне отримання прибутку або спільне понесення витрат або має 

спільного власника, контроль чи управління, спільні політики та процедури контролю якості, 

спільну стратегію бізнесу, у якій використовується спільний бренд або значна частина 

професійних ресурсів. 

Мережева фірма (Network firm) 

Фірма або підприємство, що належить до мережі. 

Партнер (Partner) 

Будь-яка  особа, що має повноваження зв’язувати фірму зобов’язаннями щодо виконання завдань з 

надання професійних послуг. 

Персонал (Personnel) 

Партнери та працівники. 
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Практикуючий спеціаліст (Practitioner) 

Практикуючий професійний бухгалтер. 

Професійний бухгалтер (Professional accountant)
4
 

Особа, яка є членом організації - члена МФБ. 

Професійні стандарти (в контексті МСКЯ 1)( Professional standards (in the context of ISQC 1)) 

Стандарти завдань РМСАНВ, як зазначено в Передмові до Міжнародних стандартів контролю 

якості,  аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості, та супутніх послуг РМСАНВ, а 

також відповідні етичні вимоги. 

Суб’єкт господарювання, що становить суспільний інтерес (Public interest entity) 

(а) Суб’єкт господарювання, зареєстрований на біржі; та 

(б) Суб’єкт господарювання, (i) визначений нормативними актами чи законодавством як 

суб’єкт господарювання, що становить суспільний інтерес, або (ii) для якого нормативні 

акти чи законодавство вимагають, щоб аудит проводився з дотриманням тих самих вимог 

щодо незалежності, які застосовуються до аудиту суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих на біржі. Такі нормативні акти можуть бути видані будь-яким відповідним 

регулюючим органом, у тому числі органом, який регулює аудиторську діяльність. 

Державний сектор (Public sector) 

Національні уряди, регіональні (наприклад, обласні, районні, територіальні) уряди, місцеві 

(наприклад міські) уряди та відповідні державні установи (наприклад, агенції, ради, комісії, 

підприємства). 

Обґрунтована впевненість (в контексті завдань із надання впевненості, в тому числі завдань з 

аудиту та контролю якості) (Reasonable assurance (in the context of assurance engagements, 

including audit engagements, and quality control)) 

Високий, але не абсолютний рівень впевненості. 

Супутні послуги (Related services) 

Охоплюють погоджені процедури та підготовку інформації. 

Відповідні етичні вимоги (Relevant ethical requirements) 

Етичні вимоги, для яких суб’єктом є група з завдання та відповідальний за огляд контролю якості 

виконання завдання, та які зазвичай охоплюють частину А та В Кодексу етики для професійних 

бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) разом з 

національними вимогами, які є більш обмежуючими. 

Відповідальна сторона (Responsible party) 

Особа (або особи), які: 

(а) у завданні з надання безпосереднього звіту несе відповідальність за предмет перевірки; або 

(б) у завданні, що базується на твердженні, несе відповідальність за інформацію з предмета 

перевірки (твердження) та може нести відповідальність за предмет перевірки. 

                                                           
4
  Як визначено в Кодексі етики для професійних бухгалтерів РМСЕБ 
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Відповідальна сторона може бути, або може не бути, стороною, яка найняла практикуючого 

спеціаліста (замовником). 

Огляд (стосовно контролю якості) (Review (in relation to quality control)) 

Оцінка якості роботи, виконаної іншими, та висновків, зроблених іншими. 

Штат (Staff) 
5
  

Професіонали, крім партнерів, включаючи експертів, найнятих фірмою. 

Інформація щодо предмету перевірки (Subject matter information) 

Результат оцінки або визначення предмету перевірки. Саме про інформацію щодо предмету 

перевірки практик збирає достатні відповідні докази для забезпечення обґрунтованої основи для 

висловлювання висновків у  звіті з надання впевненості. 

Відповідно кваліфікована стороння особа (Suitably qualified external person) 

Особа, що не є співробітником фірми, яка має компетенцію та можливість діяти як партнер із 

завдання, наприклад, партнер іншої фірми, або працівник (з необхідним досвідом) професійної 

організації бухгалтерів, члени якої можуть виконувати аудиторські перевірки та огляди історичної 

фінансової інформації, або інші завдання з надання впевненості або супутніх послуг, або 

організації, яка надає відповідні послуги з контролю якості. 

Найвищий управлінський персонал (Those charged with governance) 

Особа(-и) або організація (-ії) (наприклад, довірена особа корпорації), які відповідають за 

здійснення нагляду за реалізацією стратегічного напрямку суб’єкта господарювання та виконання 

зобов’язань, пов’язаних із підзвітністю суб’єкта господарювання. Це включає здійснення нагляду 

за процесом фінансової звітності. В деяких суб’єктах господарювання в деяких юрисдикціях, 

найвищий управлінський персонал може включати управлінський персонал, наприклад, 

виконавчих членів ради управління компанії приватного або державного сектору, або власника-

менеджера. 

В Керівництві також використовується наступний термін: 

Малі та середні практики/фірми (МСПр) 

Бухгалтерські практики/фірми, які мають такі якісні характеристики: їх клієнтами переважно є 

малі та середні підприємства (МСП); для доповнення власних обмежених технічних ресурсів 

використовуються зовнішні джерела; вони наймають обмежену кількість професійного штату. Що 

саме є МСПр буде варіюватися в залежності від юрисдикції. 

 

                                                           
5
  У випадку одноосібної власності рекомендовано, щоб термін «штат» читався та тлумачився як непрофесійний, технічний 

персонал. См. арк. 8 для додаткового пояснення 
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Виклад загальної політики 
 

Огляд 

МСКЯ 1.11 встановлює: 

11. Метою фірми є встановити та підтримувати систему контролю якості для того, щоб 

надати їй обґрунтовану впевненість, що: 

(a) Фірма та її персонал дотримуються професійних стандартів та застосовних 

законодавчих і нормативних вимог; та  

(б) Звіти, що надаються фірмою або партнерами з завдання, відповідають обставинам. 

МСКЯ 1.16–.17 встановлює: 

16. Фірма повинна встановити та підтримувати систему контролю якості, що включає 

політики та процедури, спрямовані на кожний з наступних елементів: 

(a) Відповідальність керівництва за якість в фірмі. 

(б) Доречні етичні вимоги. 

(в) Прийняття та продовження відносин з клієнтом та окремих завдань. 

(г) Людські ресурси. 

(д) Виконання завдання. 

(е) Моніторинг. 

17. Фірма повинна документувати свої політики та процедури і повідомляти їх персоналу 

фірми. (Див: Пар. Д2–Д3) 

 

 

Мета глави Основні посилання 

Надати керівництво щодо: 

• Необхідності застосування та дотримання доречних вимог; та  

• Елементів системи контролю якості. 

МСКЯ 1.11,  

МСКЯ 1.16–.17 
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Фірма має встановити, здійснювати, підтримувати поточний контроль та забезпечувати виконання 

системи контролю якості, яка забезпечує обґрунтовану впевненість, що її персонал дотримується 

професійних стандартів та застосовних нормативних і законодавчих вимог, та що звіти фірми з 

завдань є відповідними обставинам.  

Відповідно, фірмова система контролю якості має включати відповідним чином задокументовані, 

повідомлені та контрольовані політики та процедури, які спрямовані на кожний з наступних 

елементів. 

• Відповідальність керівництва за якість в фірмі 

• Доречні етичні вимоги (включаючи незалежність) 

• Прийняття та продовження відносин з клієнтом та окремих завдань 

• Людські ресурси 

• Виконання завдання (в тому числі огляд контролю якості завдання) 

• Моніторинг 

Це означає, що основний фундамент системи контролю якості буде побудований на принципах, 

які підкреслюють: 

• Етичну поведінку; 

• Незалежність та об’єктивність; 

• Підтримування професійної компетентності; 

• Відповідне ставлення та якість роботи; 

• Загальноприйняті стандарти практики; 

• Ясність формулювання та керівництво; 

• Практичність та доречність, збалансовані з економічними питаннями, розміром та ресурсами 

фірми,   резонними міркуваннями співвідношення витрат та вигод для клієнтів та фірми;  

• Розумне утримання клієнта; та 

• Розвиток, задоволення та утримання членів фірми. 

Відповідно, система контролю якості призначена охопити та звернутися до окремих елементів та 

процесів, що необхідні для того, щоб задовольнити або перевищити професійні стандарти, доречні 

законодавчі та нормативні вимоги, та Кодексу РМСЕВ.
6
  

У передмову до викладу загальної політики фірми  щодо контролю якості, фірма може включити 

свою заяву про місію. Фірма також може побажати висловити свої цілі та подробиці 

організаційної структури. 

Загальні ролі та відповідальність всіх партнерів та персоналу  

Всі партнери та працівники, різною мірою, є відповідальними за виконання фірмових політик та 

процедур контролю якості.  

В консультаціях з усіма партнерами та працівниками фірма може віддати перевагу встановленню 

загальних цінностей, до яких вона приєднується та які будуть складати частину її посібника з 

контролю якості. Ці цінності можуть включати якість обслуговування, своєчасне та відповідне 

інформування клієнта та колегіальне професійне ставлення в фірмі, яке підкріплюється чесністю,  

добросовісністю та консультуванням. 

                                                           
6  Або кодексу етики організації - члена  
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Важливо, щоб співробітники тлумачили внутрішню культуру як те, що нагороджує якість 

виконання та роботи.   

Це повідомлення має бути доведене до відома персоналу за допомогою всіх засобів комунікації, 

таких як заява про місію та цілі фірми, внутрішнє та зовнішнє навчання, діалог з партнером(ами) 

фірми.   

Наприклад, фірма може розглянути перевірку всієї поточної практики, що може заохотити 

партнерів та персонал до пристосування цих видів діяльності  до політик та керівних принципів  

контролю якості, таких як: 

• Ставлення до етичної поведінки та якості послуг як до першочергових питань; міркування 

комерції не повинні перевищувати якість роботи, що виконується; 

• Читання, розуміння та виконання Кодексу РМСЕБ;
7
  

• Розуміння відповідальності фірми та їх власної  відповідальності за виявлення, розкриття та 

документування загроз незалежності і виконання встановленого порядку поводження з 

ідентифікованими загрозами; 

• Уникати обставин, за яких може (або здається що може) бути порушеною незалежність; 

• Виконувати вимоги постійного професійного розвитку, в тому числі  ведення обліку доказів 

цього; 

• Залишатися на однієї лінії поточних  подій в професії, застосовних систем фінансової звітності та 

стандартів надання впевненості (наприклад, МСФО, МСА),  звичаїв розкриття та бухгалтерського 

обліку, контролю якості, фірмових стандартів, та доречних галузевих і характерних для клієнта 

розробок; 

• Надання іншим партнерам та персоналу ввічливої підтримки у разі необхідності та на прохання, 

допомагати їм навчатися шляхом  обміну знаннями та досвідом, і покращувати якість 

обслуговування клієнтів; 

• Забезпечення точного та докладного обліку часу (регулярне фіксування в системах обліку часу та 

виставлення рахунків фірми) для відстеження та ідентифікації витрат часу на завдання та офісну 

діяльність (як оплачуваних, так і не оплачуваних); 

• Захист та належне використання і обслуговування офісного та комп’ютерного обладнання (в 

тому числі мережевих та комунікаційних ресурсів) та інших спільних активів. Це включає 

використання технологічних ресурсів фірми тільки для належних ділових цілей з врахуванням 

питань етики, конфіденційності клієнта та недоторканості приватного життя; 

• Забезпечення захисту та повної конфіденційності даних фірми та клієнтів, комерційної та 

клієнтської інформації, особистої інформації; 

• Забезпечення, щоб генерована фірмою в електронному вигляді інформація про клієнта або фірму 

зберігалася в мережі фірми відповідно до застосовних процедур зберігання інформації (якщо такі 

застосовуються); 

• Інформування партнера або керівника про будь-які спостереження суттєвих порушень в системі 

контролю якості фірми, етиці, включаючи незалежність, конфіденційність або невідповідне 

використання ресурсів фірми (в тому числі Інтернет та систем електронної пошти); 

• Документування та підтримка належного обліку всіх важливих контактних даних клієнтів, коли 

надається або  запитується професійна консультація; 

                                                           
7  Або кодексу етики організації - члена 
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• Документування та підтримка належного обліку всіх важливих консультацій, обговорень, 

аналізів, рішень, та висновків щодо управління загрозами незалежності,  складних або  спірних 

питань, розходжень у поглядах та конфліктів інтересу; та  

• Виконання стандартних правил фірми щодо робочого часу, явки,  управління, граничних 

термінів зборів, та контролю якості. 

В випадку малих фірм, фірми можуть віддати перевагу укладанню угоди з цього огляду із 

зовнішнім постачальником. 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Зберіть всіх партнерів та працівників разом для стратегічного засідання. Разом визначте заяву про 

місію та цілі фірми. Визначте, яким чином вони обґрунтовано можуть бути реалізовані. Перевірте 

організаційну схему для того, щоб впевнитися, що поточна структура може  підтримати завдання 

фірми. 

Ві  

  

Заява про 

місію 

Відповідальність 

керівництва 

Цілі фірми Організаційна 

структура 
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1. Відповідальність 

керівництва за якість в фірмі  
 

 

1.1. Огляд 

МСКЯ 1.18–.19 встановлює: 

18. Фірма повинна встановити політики та процедури, призначені сприяти внутрішній 

культурі, що визнає надзвичайну важливість якості у виконанні завдань. Такі політики 

та процедури повинні вимагати від головної посадової особи фірми (або еквівалента) 

або, якщо прийнятно, керівної ради партнерів фірми (або еквівалента), прийняти на себе 

кінцеву відповідальність за систему контролю якості фірми. (Див: Пар. Д4–Д5) 

19. Фірма повинна встановити політики та процедури, щоб будь-яка особа або особи, 

призначені керівником фірми або керівною радою партнерів відповідальними за 

функціонування системи контролю якості фірми, мали достатній та відповідний досвід 

та вміння, а також необхідні повноваження, щоб прийняти на себе цю відповідальність. 

(Див: Пар. Д6) 

 
 

Мета глави Основні посилання 

Описати відповідальність фірми за просування внутрішньої 

культури, зоcередженої на контролі якості. 

МСКЯ 1.18–.19 

1.2 Тон керівництва 

Партнер(и) вирішує(ють) всі ключові питання стосовно фірми та її професійної практики. 

Ставлення партнера та його повідомлення працівникам складають “тон верхівки.”
8
 Цей тон має 

відображати рішучу підтримку якісної роботи та культури контролю якості.  

Партнер(и) є відповідальним(и) за керівництво та сприяння культури контролю якості в фірмі та за 

забезпечення і підтримуванні фірмового посібника з контролю якості та інших необхідних 

допоміжних практичних матеріалів і керівництв для сприяння якості завдань. Відданість партнера 

цим цілям є обов’язком, якщо фірма сподівається бути успішною в розвитку та підтримуванні 

контролю якості.  

Партнер(и) є відповідальним(и) за визначення операційної структури та системи звітності фірми. 

На додаток, партнер(и) повинен(ні) визначити між собою або іншим кваліфікованим персоналом, 

                                                           
8 Для більшого керівництва щодо створення правильного “тону верхівки,” зверніться до публікації МФБ “Тон верхівки та якість 

аудиту,” яка може бути завантаженою безкоштовно з он-лайн книгарні за адресою http://www.ifac.org/store. 
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на щорічній або іншій періодичній основі, особу (осіб), відповідальну(них) за елементи системи 

контролю якості.  

Рекомендовано, щоб особи, які беруть певні відповідальність та обов’язки, в ідеалі, були найбільш 

кваліфікованими та досвідченими як в професійних, так і в регулятивних обов’язках. Окремий 

партнер може прийняти відповідальність більш ніж за одну функцію, доки всі функції не будуть 

охоплені. Ці функції можуть включати керівництво офісом, незалежність, конфлікт інтересів, 

конфіденційність, контроль якості, інформаційну технологію, та людські ресурси. Повноваження 

щодо розробки політик та процедур і їх впровадження логічно супроводжують цю 

відповідальність. 

Призначений партнер(и) несе(уть) кінцеву відповідальність та підзвітність перед фірмою за свої 

відповідні наглядові ролі, як визначено в загальній політиці фірми з контролю якості, посібнику з 

контролю якості та угодах про партнерство.
9
  

Призначені партнери можуть делегувати певні функції та повноваження іншому керівному 

працівнику, але вони залишаються відповідальними за  свої відповідні наглядові ролі.  

Незалежно від того, хто є відповідальним за систему контролю якості, партнер(и) повинен(ні) бути 

уважним(и), щоб комерційні міркування фірми не перевищували відповідальність управлінського 

персоналу за якість; щоб оцінювання виконання, оплата праці та просування по службі 

демонстрували верховенство якості; та щоб достатні ресурси призначались для розробки, 

документування і підтримки політик та процедур контролю якості. 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Рекомендовано на регулярних зборах персоналу нагадувати всім партнерам та працівникам про 

дотримання політик та процедур контролю якості фірми та використання доступних засобів для 

сприяння групам із завдання у виконанні вимог. Вимагайте коментарів та пропозицій щодо 

удосконалення та надавайте час для запитань. Ці збори також можуть бути використані як  засіб 

для повідомлення визнання та винагороди партнерам і персоналу, які демонструють прихильність 

до системи контролю якості фірми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Додатково, кожний партнер з завдання повинен прийняти відповідальність за загальну якість завдання з аудиту, на яке цей 

партнер був призначеним (МСА 220.8). 
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Піраміда відповідальності керівництва  

 

Приклад — Тон керівництва  
За подробицями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

 

M.M. та Партнери 

Марсель несе відповідальність за підтримку культури контролю якості в фірмі. Але у нього є 

сумніви щодо цієї відповідальності, що підтверджується нестачею інтересу до формальних 

планів розвитку для студентів та технічних працівників, та його неспроможністю шукати 

вхідні сигнали від персоналу стосовно розвитку формулювання місії фірми та цілей, яких 

вони бажають досягти.  

Щорічне планування (по суті, один день на рік) не містить в собі реального сенсу щодо того, 

де Марсель хотів би бачити фірму, розгляду ризиків, пов’язаних з типами клієнтів, яких 

залучає фірма, або компетенції поточного штату працівників. Очевидно, що фірма могла б 

зіткнутися із серйозними труднощами, якби щось сталося з Марселем. Зараз немає нікого, 

хто міг би прийняти відповідальність за керівництво фірмою за його відсутність. 

Хоча Марсель цікавиться та є компетентним в маркетингу, фірмі бракує інфраструктури для 

зростання на ринку. Він хотів би прийняти нові, більш ризикові завдання, розшукуючи 

завдання з аудиту для компаній, що є зареєстрованими на біржі. Але необхідно витратити час 

на належну оцінку можливостей фірми та забезпечення, що потреби цих клієнтів можуть 

бути задоволені. 

Марсель з недовірою ставиться до нещодавніх вимог Кодексу РМСЕБ, що підтверджується 

його інструкціями Деборі щодо мінімальної кількості змін.  Він не шукає можливостей для 

покращення продуктивності та ефективності системи контролю якості. Здається, він також 

не бачить, що репутація високоякісних послуг може бути головним ринковим фактором для 

професійної бухгалтерської фірми. 

Його дії, схоже, посилають персоналу хибне повідомлення, та не сприяють культурі, яка 
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поважає етичну відповідальність.  Не згадується про те, чи забезпечується персонал 

сучасною копією Кодексу РМСЕБ, що могло б надати йому доступ до найбільш  свіжих 

стандартів етики.  

Коли Марсель спілкується з працівниками, він цікавиться тільки виконанням мінімуму, який 

вимагається для проходження перевірки його фірмою, це надсилає чітке повідомлення, що 

якість не є пріоритетом. Таке повідомлення знеохочує персонал фірми вносити необхідні 

удосконалення в свої процеси, тому що працівники чують, що кількість (виставлення 

рахунків) є більш важливою за якість (відповідність стандартам). 

Якщо стисло, Марсель не може виконати стандарт МСКЯ 1.18–.19. 

Марсель повинен отримати та скоригувати примірний посібник з контролю якості, щоб 

пристосувати до потреб його фірми. Це було б корисним в процесі консультування Дебори, 

його найбільш досвідченого члену персоналу. Він міг би організувати презентацію нового 

посібника в фірмі, виступаючи самостійно або запросивши зовнішнього доповідача.  

Марсель може побажати замовити послуги зовнішнього консультанта, щоб навчитися, як 

найкраще внести необхідні зміни в процеси його фірми, хоча  вони ще забезпечують 

прийнятну прибутковість. Це може означати використання технології в більшому ступені, 

або проведення аналізу менш прибуткових клієнтів його фірми. Марсель також може 

побажати розглянути закріплення певної відповідальності за систему контролю якості за 

Деборою. 
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2. Застосовні вимоги етики  
 

 

2.1. Огляд 

 

МСКЯ 1.20 встановлює: 

20. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені забезпечити їй 

обґрунтовану впевненість у тому, що фірма та її персонал дотримуються застосовних 

етичних вимог. (Див: Пар. Д7–Д10) 

 
 

Мета глави Основні посилання 

Надати керівництво щодо фундаментальних принципів, які 

визначають професійну етику. 

МСКЯ 1.20–.25 

 

Етична практика - це фундамент довгострокового успіху. Для професійних бухгалтерів основними 

етичними принципами є: 

• Чесність; 

• Об’єктивність; 

• Професійна компетентність та дбайливе ставлення; 

• Конфіденційність; та 

• Професійна поведінка. 

Етика включає розуміння, коли сказати “ні” та коли розірвати відносини з клієнтом, працівником, 

або навіть з партнером. 

Рекомендується, щоб партнери дотримувалися правила бути обізнаними про діяльність інших 

партнерів стосовно фірми та її клієнтів.  Регулярний контакт протягом робочого дня, включаючи 

систематичні збори партнерів, та чітка політика консультацій з ризикових або суперечливих 

питань допоможуть забезпечити, щоб кожний партнер був обізнаним про діяльність інших 

партнерів.  

Письмові угоди про партнерство звичайно розглядають вирішення суперечок та розірвання 

партнерства, коли розбіжність думок робить занадто складним їх прийнятне вирішення.  

Щодо питання, виникають чи ні етичні проблеми з партнером або членом персоналу, фірма 

повинна запровадити процес для розгляду випадків невиконання (МСА 220.9–.10). 
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2.2 Незалежність 

МСКЯ 1.21–.25 визначає: 

21. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені забезпечити їй 

обґрунтовану впевненість, що фірма, її персонал та, коли потрібно, інші суб’єкти вимог 

незалежності (в тому числі персонал мережевої фірми) підтримують незалежність, коли 

вимагається застосовними етичними вимогами. Такі політики та процедури мають дати 

можливість фірмі: (Див: Пар. Д10) 

 

(a) Повідомити свої вимоги незалежності її персоналу та, коли необхідно, іншим їх 

суб’єктам; та  

 (б) Розпізнати та оцінити обставини і взаємовідносини, що створюють загрози 

незалежності, та вжити належні заходи для усунення цих загроз або зменшення їх до 

прийнятного рівня за допомогою запобіжних заходів, або, якщо, вважається доречним, 

відмовитися від завдання, коли відмова можлива відповідно до застосовного закону 

або нормативу.  

 

22. Такі політики та процедури мають вимагати: (Див: Пар. Д10) 

 

(a) Від партнерів - надати фірмі доречну інформацію щодо завдань для клієнтів, в тому 

числі обсяг послуг, щоб надати можливість фірмі оцінити загальний вплив, якщо 

такий є, на вимоги незалежності; 

(б) Від персоналу - негайно повідомляти фірмі про обставини та відносини, що 

створюють загрозу незалежності, щоб могли бути вжиті відповідні дії; та 

(в) Накопичення і повідомлення доречної інформації відповідному персоналу так, щоб: 

(i) Фірма та її персонал могли без зусиль визначити, чи виконують вони вимоги 

незалежності;  

(ii) Фірма могла підтримувати та оновлювати її облікові дані щодо незалежності; та  

(iii) Фірма могла вжити відповідні заходи стосовно ідентифікованих загроз 

незалежності, які не знаходяться на прийнятному рівні.  

23. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені забезпечити їй 

обґрунтовану впевненість, що їй повідомлено про порушення вимог незалежності, та 

надати їй можливість вжити відповідні заходи для вирішення таких ситуацій. Політики та 

процедури мають включати вимоги до: (Див: Пар. Д10) 

 

(a) Персоналу - негайно повідомляти фірмі про порушення незалежності, про які йому 

стало відомо; 

(б) Фірми - негайно повідомляти про встановлені порушення цих політик та процедур: 

(i) Партнеру з завдання, який, разом з фірмою, має вирішити це порушення; та  

(ii) Іншому відповідному персоналу в фірмі та, коли необхідно, мережі, а також тим 

суб’єктам вимог незалежності, хто повинен вжити відповідні заходи; та  

(в) Негайного повідомлення фірмі, якщо необхідно, партнером з завдання та іншими 

особами, на яких посилається підпункт 23(b) (ii), про заходи, вжиті для вирішення 

питання, так щоб фірма могла визначити, чи має вона вживати подальші заходи.  
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24. Щонайменше щорічно фірма повинна отримувати письмові підтвердження дотримання її 

політик та процедур незалежності від всього персоналу фірми, від якого вимагається бути 

незалежним відповідними вимогами етики. (Див: Пар. Д10–Д11) 

 

25. Фірма повинна запровадити політики та процедури: (Див: Пар. Д10) 

 

(a) Що встановлюють критерії для визначення необхідності запобіжних заходів з метою 

зниження загроз до прийнятного рівня, коли використовується той самий керівний 

персонал в завданні з надання впевненості протягом довгого періоду часу; та 

  

(б) Що вимагають для аудиторських перевірок фінансової звітності компаній, 

зареєстрованих на біржі, ротації партнера з завдання та осіб, відповідальних за огляд 

контролю якості завдання, та, коли необхідно, інших суб’єктів вимог ротації, після 

визначеного періоду відповідно до застосовних етичних вимог. (Див: Пар. Д12–Д17) 

Незалежність та об’єктивність є необхідними передумовами надання надійних послуг з надання 

впевненості професійними бухгалтерами.  

Кодекс РМСЕБ описує певні обставини та відносини, за яких можуть виникати загрози 

незалежності під час виконання завдання, та надає приклади запобіжних заходів, що можуть бути 

прийнятними для усунення загроз. Кодекс РМСЕБ також описує ситуації, коли запобіжні заходи є 

непридатними для вирішення загроз та,  відтак, обставини або відносини, що створюють загрозу, 

яких необхідно уникати.  

Політика фірми повинна вимагати розуміння та знання роботи цих необхідних умов, щоб 

забезпечити виконання. Загрози припадають на одну або більше наступних категорій: 

(а) Власного інтересу  

(б) Власної перевірки  

(в) Захисту 

(г) Близьких стосунків  

(д) Залякування 

Деталізовані приклади запобіжних заходів, що можуть бути вжитими для врегулювання цих 

загроз, можна знайти в Частині B Кодексу РМСЕБ. Незважаючи на запобіжні заходи, які можуть 

бути розглянутими та прийнятими в окремих випадках, всі партнери та персонал мають бути 

добре обізнаними із заборонами в Кодексі РМСЕБ, особливо з Розділом 290
10

 та Розділом 291
11

. 

Незважаючи на те, чи обіймає працівник професійну посаду, всі члени групи з завдання 

зобов’язані мати незалежність думки та бути незалежними в поведінці від своїх клієнтів з надання 

впевненості. Це особливо важливо у випадку малих фірм, де здебільшого, якщо не весь, персонал 

бере участь в значних завданнях з надання впевненості.  

  

                                                           
10

 Читачі мають звернути увагу на те, що переглянуті вимоги в Розділах 290 та 291 вступають в дію з 1 Січня 2011. 
11

 Дивись примітку 10 вище 
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Незалежність повинна підтримуватися протягом періоду завдання для всіх завдань з надання 

впевненості, як викладено в:  

• Кодексі РМСЕБ, конкретно Розділ 290 та Розділ 291; 

• МСКЯ 1; та 

• МСА 220. 

Якщо загрози незалежності не можуть бути виключеними або зменшеними до прийнятного рівня 

за допомогою застосування прийнятних запобіжних заходів, фірма повинна виключити діяльність, 

інтерес або відносини, що створюють загрозу, або відмовитися від прийняття або продовження 

завдання (де відмова можлива).  

Випадки невиконання вимог незалежності мають бути повідомлені фірмі. Фірма повинна 

призначити відповідного партнера або члена персоналу для цієї мети.  

2.2.1 Відповідальність — Фірма 

Фірма повинна бути відповідальною за розробку, втілення, поточний контроль та забезпечення 

виконання політик і процедур, призначених допомогти всім партнерам та працівникам в 

розумінні, розпізнанні, документуванні та керуванні загрозами незалежності та за вирішення 

проблем незалежності, які виникають до або протягом завдань.  

Щоб виконати свої обов’язки, рекомендується, щоб фірма: 

• Визначила в загальній політиці фірми той персонал, який несе кінцеву відповідальність за 

відповідне вирішення загроз незалежності, які не були адекватно вирішеними або зменшеними до 

прийнятного рівня шляхом застосування запобіжних заходів групою з завдання; 

• Визначила персонал, відповідальний від імені фірми та, відповідно (після консультацій з 

іншими), який приймає кінцеве рішення з врегулювання будь-яких загроз незалежності, в тому 

числі: 

..Відмова від певного завдання або відносин з клієнтом;  

..Визначення та запровадження зазначених запобіжних заходів, дій та процедур, щоб спрямувати 

на відповідне врегулювання загроз;  

..Слухання та розслідування невирішених сумнівів з питань незалежності,поставлених членами 

групи з надання впевненості (або іншими партнерами чи працівниками); 

..Забезпечення відповідного документування процесу та вирішення кожного значного спірного 

питання незалежності; 

..Застосування санкцій за невиконання;  

..Ініціювання та прийняття участі в плануванні упереджувальних заходів з метою уникнення та 

вирішення потенційних проблем незалежності;  

..Влаштовування додаткових консультацій, якщо необхідно; та 

.. Запровадження та підтримка політики, що вимагає від усіх партнерів та працівників перевіряти 

свої специфічні обставини та сповіщати фірму про будь-які загрози незалежності. 

Коли виявлені загрози незалежності, що не є на прийнятному рівні, та фірма приймає рішення 

прийняти або продовжити завдання з надання впевненості, рішення має бути задокументованим. 

Документація має включати описання ідентифікованих загроз та запобіжних заходів, прийнятих 

для усунення або зниження загроз до прийнятного рівня.  
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Також рекомендовано, щоб фірма призначила відповідальність за підтримування бази даних, яка 

забезпечує перелік всіх клієнтів, незалежність від яких вимагається, та, відповідно, інвестиції в 

цих клієнтів заборонені. Для клієнтів – суб’єктів суспільного інтересу база даних має включати 

пов’язаних осіб.  База даних має бути легкодоступна для всіх партнерів та працівників.  

Якщо зв’язаність фірм відповідає певним критеріям,  вона буде вважатися мережею та від всіх 

фірм цієї мережі вимагається бути незалежними щодо клієнтів на аудит та огляд всіх фірм в 

мережі. Критерій стосується використання загального фірмового найменування. Якщо звіт з 

аудиту або огляду підписується з використанням загального фірмового найменування асоціації, 

фірма буде вважатися мережевою фірмою, та від неї вимагається бути незалежною від інших 

клієнтів на аудит та огляд всіх фірм в мережі, навіть коли всі фірми в мережі існують як 

відокремлені та відособлені юридичні особи.  

Для тих фірм, що належать мережі, будуть необхідні додаткові процеси та процедури, щоб 

ефективно сповіщати один одного, таким чином забезпечуючи виконання вимог незалежності. Для 

того щоб визначити, чи належить фірма мережі, зверніться до параграфів 290.13–.24 Кодексу 

РМСЕБ. 

2.2.2 Відповідальність — Партнери та працівники  

Від усіх партнерів та працівників вимагається бути обізнаними та розуміти Розділ 290 та Розділ 

291 Кодексу РМСЕБ, МСКЯ 1.20–.25, та МСА 220.11. Всі члени групи з надання впевненості 

повинні дотримуватися вимог незалежності Кодексу РМСЕБ для всіх завдань з надання 

впевненості та випущених звітів.  

Фірма повинна отримати від усіх партнерів та працівників, від яких застосовними етичними 

вимогами вимагається бути незалежними, письмові підтвердження, що вони розуміють та 

виконують політики та процедури фірми з незалежності. Підтвердження дотримання повинно 

отримуватися щонайменш щорічно (в паперовій або електронній формі).  

Рекомендується, щоб цей щорічний процес супроводжувався оглядом Розділу 290 та Розділу 291 

Кодексу РМСЕБ для того щоб визначити, що політики фірми є оновленими відповідно до 

найбільш сучасних вимог. 

З цією метою Форму Підтвердження незалежності партнерами та працівниками включено до 

Додатку А. Цей документ має бути адаптованим до фірмової політики незалежності.  

 

Також рекомендовано, щоб партнер з завдання отримав підтвердження від партнерів та 

працівників, призначених на завдання з надання впевненості, що вони є незалежними щодо 

клієнта та завдання, або що вони повідомили партнеру з завдання про будь-які загрози 

незалежності, щоб могли бути вжиті відповідні запобіжні заходи для усунення або зниження 

загрози до прийнятного рівня.  

Фірми повинні встановити політики та процедури, що вимагають, щоб персонал негайно сповіщав 

фірму про  порушення незалежності, про які йому стало відомо, які можуть включати вимогу від 

партнерів та персоналу, призначених на завдання, повідомляти партнера з завдання якщо, за їхнім 

знанням, будь-який член групи з надання впевненості, протягом періоду розкриття надавав будь-

які послуги, що можуть бути забороненими згідно з Розділом 290 та/або Розділом 291 Кодексу 

РМСЕБ або іншим нормативним документом, які можуть призвести до того, що фірма не буде 

мати можливості продовжувати завдання з надання впевненості.  

Членам групи з надання впевненості (в тому числі партнеру з завдання) може бути запропоновано 

фірмою вжити необхідні заходи, щоб виключити або знизити будь-яку загрозу незалежності до 

прийнятного рівня за допомогою застосування доречних запобіжних заходів. Ці заходи можуть 

включати: 
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• Припинення членства в групі з надання впевненості;  

• Припинення або зміна певних типів робот або послуг, що надаються в завданні;  

• Позбавлення фінансового інтересу або інтересу власності;  

• Виключення члена групи з надання впевненості від прийняття значних рішень стосовно 

завдання;  

• Припинення або зміна характеру особистих або ділових стосунків з клієнтами;  

• Здійснення додаткової перевірки роботи іншими партнерами або працівниками; та  

• Вжиття будь-яких інших доречних заходів, що є прийнятними за певних обставин. 

Важливо визнати, що загрози близьких стосунків можуть виникати через використання в завданні 

з надання впевненості одного і того ж керівного персоналу протягом тривалого періоду часу. 

Рекомендується, щоб фірма планувала такі випадки та розглядала запобіжні заходи, які будуть 

доречними для вирішення цих загроз.  

Партнери та працівники мають бути проінструктовані звертатися до відповідного персоналу в усіх 

випадках, коли виникають питання етики, в тому числі незалежності, які потребують подальших 

консультацій та обговорень для того, щоб вирішити питання. Якщо партнери або працівники не 

задоволені що загроза незалежності належним чином розглянута або вирішена, рекомендується, 

щоб питання було передане на розгляд найвищого рівня повноважень у фірмі.  

2.2.3 Тривала пов’язаність керівного персоналу (в тому числі ротація партнера) в завданнях з 

аудиту  

Розділ 290 та Розділ 291 Кодексу РМСЕБ містить вимоги стосовно тривалої пов’язаності керівного 

персоналу в завданнях з аудиту суб’єктів суспільного інтересу.  

Відповідно до параграфу 290.151, коли клієнт з аудиту є суб’єктом суспільного інтересу та 

ключовим партнером з аудиту була особа протягом періоду семи років, особа не повинна брати 

участь в завданні, поки не мине період в два роки.  До ключових партнерів з аудиту відносяться 

партнер з завдання, особа, відповідальна за огляд контролю якості завдання, та інші партнери, 

якщо є, в групі з завдання, які приймають основні рішення або судження зі значних питань 

стосовно аудиту. 

Проте, може бути необхідною певна ступінь гнучкості у виняткових випадках внаслідок  

непередбачених обставин поза контролем фірми та коли участь особи в завданні з аудиту є 

особливо важливою для якості аудиту – наприклад, коли будуть важливі зміни в структурі клієнта 

з аудиту, які збігаються з ротацією особи, або внаслідок серйозної хвороби призначеного 

партнера. Обставини, за яких ротація не може бути рекомендованою або вимагатися, мають бути 

непереборними. Коли особа не змінюється після такого заздалегідь визначеного періоду, повинні 

бути вжиті еквівалентні запобіжні заходи для того, щоб знизити будь-які загрози до прийнятного 

рівня. Такі запобіжні заходи можуть включати призначення додаткового професійного бухгалтера 

поза фірмою або когось всередині фірми, хто іншім чином не пов'язаний з групою з аудиту, 

переглянути виконану роботу або іншим чином консультувати, якщо необхідно.  

Оцінювання незалежності групи з надання впевненості є важливою частиною процедур 

встановлення та продовження відносин з клієнтом. Якщо особа були призначена відповідальною 

за етику всередині фірми, та така оцінка дійде висновку, що ротація певного члена(ів) групи є 

необхідною, рекомендується, щоб ця особа була поінформована.  

Рекомендовано, щоб після перевірки обставин та консультування з іншими партнерами, фірма 

надала своє рішення в письмовій формі якомога швидше (таким чином забезпечуючи належне 

документування в файл) клієнту.  
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Для того, щоб виконати правила щодо ротації, одноосібні власники можуть розглянути 

домовленість, за допомогою якої вони забезпечать огляд контролю якості завдання або інші 

послуги між собою та іншим практиком або розподілити відповідальність за ці функції між 

групою практиків. Така домовленість повинна бути відповідним чином задокументована між 

практиками, які беруть участь, та лист – зобов’язання з кожним клієнтом має бути змінено, щоб 

коректно задокументувати, хто є відповідальним за звіт з надання впевненості за кожний період.  

2.2.4 Ротація персоналу в завданнях з аудиту для суб’єктів несуспільного інтересу   

Для суб’єктів несуспільного інтересу, якщо ротація вважається необхідною, партнер або 

працівник, відповідальний за питання незалежності, буде здійснювати заміщення, визначаючи 

період, протягом якого особа не повинна брати участь в аудиті суб’єкта, та інші запобіжні заходи, 

необхідні для виконання будь-яких застосовних вимог.  

2.3 Конфлікт інтересу 

Конфлікт інтересу може виникнути за різних обставин, наприклад, коли партнер або член 

персоналу є представником двох клієнтів, один з яких є покупець, а інший – продавець по одній і 

тій же угоді, або допомагає клієнту в наймі керівної посади в компанії, коли партнеру або члену 

персоналу відомо, що подружжя одного з працівників фірми є претендентом.  

Розділ 220 Кодексу РМСЕБ містить вимоги стосовно інтересів, впливів, або відносин, що можуть 

викликати конфлікт інтересу. Партнери та працівники повинні бути вільні від інтересів, впливів, 

або відносин щодо справ клієнта, які шкодять професійному судженню або об’єктивності.  

2.3.1 Конфлікт інтересу — Фірма 

Фірма є відповідальною за розробку, здійснення, дотримання, забезпечення виконання, та 

поточний контроль методів та процедур практики, призначених допомогти усім партнерам та 

працівникам в розумінні, встановленні, документуванні та розгляді конфлікту інтересу, і 

визначення їх відповідного вирішення. 

Рекомендується, щоб відповідальність за виконання належних процедур у випадку виявлення 

конфліктів або потенційних конфліктів інтересу була призначена особі, яка несе кінцеву 

відповідальність за етику всередині фірми.   

Після консультацій з іншими партнерами та працівниками, особа, відповідальна за етику 

всередині фірми, повинна мати кінцеві повноваження щодо вирішення будь-якої ситуації 

конфлікту інтересу, що може включати: 

• Ініціювання та прийняття участі в плануванні попереджувальних заходів для уникнення ситуацій 

конфлікту інтересів, що можуть виникнути; 

• Визначення та вимагання виконання певних дій та процедур для належного розгляду конфлікту, 

захист секретної та особливої інформації клієнта, і забезпечення отримання відповідних дозволів 

та розкриттів, коли буде визначено, що є прийнятним діяти;   

• Належне документування процесу, застосованих запобіжних заходів та рішень або зроблених 

рекомендацій;  

• Відмова або припинення послуги, завдання або дії; та  

• Адміністрування дисциплінарних процедур щодо партнерів та працівників і санкцій за 

невиконання. 
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2.3.2 Конфлікт інтересу — Партнери та працівники 

Відповідно до Кодексу РМСЕБ, партнери та працівники не повинні використовувати інформацію 

клієнта з особистою метою та повинні здійснити необхідні кроки, щоб ідентифікувати обставини, 

які можуть  становити конфлікт інтересу. Вони мають дбайливо виконувати обов’язки, слідувати 

політиці фірми, та  рекомендується, щоб вони обговорювали конкретні обставини з особою, 

відповідальною у фірмі за етику, коли необхідно, щоб визначити, яким чином розглянути 

ситуацію та коли окрема послуга має бути скасованою.  

Кожного разу, коли виявлений конфлікт або потенційний конфлікт, партнер або працівник не 

повинен діяти або надавати пораду чи зауваження доки вони ретельно не перевірять факти та 

обставини ситуації. Якщо особа була призначена відповідальною за етику в фірмі, 

рекомендується, щоб була отримана згода від цієї особи, щоб забезпечити, що необхідні запобіжні 

заходи та повідомлення запроваджені та є прийнятним діяти.  

Крім того, рекомендується, щоб рішення діяти або надавати пораду за цих обставин було повністю 

задокументованим.   

Залежно від обставин, що спричиняють конфлікт, як правило є необхідною одна з наступних дій: 

• Повідомлення клієнту про діловий інтерес або діяльність, які можуть означати конфлікт;  

• Повідомлення всіх відповідних сторін, що фірма діє в інтересах двох або більше сторін стосовно 

питання, в якому їх відповідні інтереси конфліктують;  

• Повідомлення клієнта, що партнери або працівники не діють виключно для будь-якого клієнта в 

наданні запропонованих послуг.  

В усіх випадках дозвіл клієнта на дії має бути отриманим.  

Коли фірма вирішує прийняти або продовжити завдання, рекомендовано, щоб партнери та 

працівники задокументували в файлі з завдання ідентифіковані конфлікти, як правило, в розділах 

прийняття та продовження або планування. Це може включати будь-яке листування або 

обговорення щодо характеру конфлікту, а також будь-які консультації с іншими, зроблені 

висновки, застосовані запобіжні заходи та процедури, виконані для розгляду конфліктної ситуації.  

Якщо вимагається внутрішня конфіденційність, може бути необхідним запобігання іншим 

партнерам та працівникам мати  доступ до інформації з використанням систем захисту доступу; 

фізичної, особистої, документарної та інформаційної безпеки; окремих угод про нерозкриття; або 

відокремлення та обмеження файлів або доступу до даних. Коли приймаються ці заходи, всі 

залучені партнери та працівники повинні поважати та виконувати їх без виключення. Якщо 

партнери або працівники не впевнені щодо своїх обов’язків стосовно оцінки конфлікту або 

потенційного конфлікту, бажано провести переговори з іншим непричетним персоналом, щоб 

попросити допомогти з оцінкою.  

Якщо була призначена особа, відповідальна за етику всередині фірми, та конфліктна ситуація є 

значною або особливо чутливою, рекомендується, щоб питання було передане на розгляд цій 

особі.  

Якщо партнерам або працівникам стало відомо, що інші особи діють (свідомо або з 

необережності) в ситуаціях всупереч політикам фірми або певним рішенням стосовно завдання (за 

виключенням незначних або неважливих випадків), бажано, щоб питання негайно було передане 

на розгляд особі, відповідальній за етику у фірмі (коли доречно). Рекомендовано, щоб, у разі, коли 

питання не було належним чином вирішене персоналом, відповідальним за етику, воно було 

передане на розгляд найвищому рівню повноважень в фірмі.  
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

Звичайно, є два питання, що можуть бути використані як тест на ситуації конфлікту 

інтересів.  

1) В конкретній ситуації, якщо одна сторона отримає прибуток, чи втрачає певним чином 

щось інша сторона? 

2) Чи виграємо ми (партнери, персонал або фірма) від використання конфіденційної 

інформації? 

Як додаткове міркування ви можете розглянути суспільне розуміння ситуації.  

 

2.4 Конфіденційність 

Всі партнери та працівники повинні захищати та підтримувати конфіденційність будь-якої 

інформації клієнта, яка має зберігатися конфіденційною та захищеною відповідно до керівних 

законів, регуляторних правил, Розділу 140 Кодексу РМСЕБ, політики фірми та певних інструкцій 

клієнта або угод. 

Інформація клієнта та будь-яка особиста інформація, отримана під час виконання завдання, має 

використовуватися або розкриватися тільки з метою, з якою її було зібрано. 

Рекомендується, щоб особиста та клієнтська інформація зберігалася тільки так, як визначено 

політикою доступу та зберігання фірми (дивись Розділ 7.5). Документи мають зберігатися в файлі 

настільки довго, наскільки це необхідно для того, щоб виконати професійні, регуляторні або 

законодавчі вимоги.  

Бажано, щоб фірма розробила політику, яка б вимагала, щоб особиста та клієнтська інформація 

була точною, повною та сучасною наскільки це можливо.  

Крім того, фірма має розробити політики, які дозволяють особі або клієнту (з відповідною 

санкцією), на запит, бути поінформованим про існування, використання та розкриття особистої 

інформації або визначеної еквівалентної бізнес-інформації та як (якщо необхідно) надається 

доступ до цієї інформації.  

2.4.1 Конфіденційність — Фірма 

Від фірми вимагається виконувати її законодавчі, професійні та довірені обов’язки відповідно до 

законодавства про недоторканість приватного життя (якщо застосовується) та Розділу 140 Кодексу 

РМСЕБ. Ці вимоги поширюються на законодавство про недоторканість приватного життя країни, 

до якої належить фірма, та можуть також поширюватися на будь-які інші країни, в яких фірма 

надає послуги. 

Фірма може задовольнити ці обов’язки у наступні способи.  

Призначення відповідальної особи, яка несе кінцеву відповідальність за здійснення, дотримання та 

забезпечення захисту особистої інформації під контролем фірми та для конфіденційності клієнта.  

Ця особа буде мати кінцеві повноваження з вирішення ситуацій таємності та конфіденційності 

клієнта. 

Фірма повідомляє свої політики та надає доступ до інформації щодо керівництва, правил та 

тлумачень за допомогою посібника з контролю якості, іншої документації фірми (наприклад, 
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навчальних матеріалів), та в електронному вигляді, щоб навчити всіх партнерів та персонал 

додержання вимог та питань таємниці та конфіденційності клієнта.  

Рекомендовано, щоб політика фірми підтримувала стандартну галузеву технологію, в тому числі 

системи захисту доступу, апаратні засоби та програмне забезпечення, а також процедури передачі 

та зберігання даних, призначені для зберігання, каталогізації та відновлення електронної 

інформації і захисту цієї інформації від несанкціонованого доступу або неналежного використання 

(як внутрішнього, так і зовнішнього) (якщо потрібно).  

Також бажано, щоб політика фірми вимагала підтримування внутрішньої та зовнішньої 

друкованої копії файлу процедур оброблення та зберігання, а також  потужностей для захисту, 

збереження, каталогізації та відновлення інформації і захисту цієї інформації від 

несанкціонованого доступу або неналежного використання (як внутрішнього, так і зовнішнього). 

Фірма може вимагати, щоб декларація конфіденційності була підписана всім персоналом при 

прийнятті на роботу та може обрати утримання цієї документації в файлі. Від всього персоналу 

очікується ретельне знання політики фірми щодо конфіденційності та її дотримання. 

Підтвердження цього розуміння буде засвідчуватися шляхом підпису в угоді про 

конфіденційність. Рекомендовано, щоб декларація конфіденційності отримувалася щонайменше 

щорічно як нагадування про вимогу.  

Приклад Декларації конфіденційності наведено в Додатку B, який фірма може використовувати 

як шаблон. 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Фірма може підтримувати легкий доступ до ресурсів для всіх партнерів та працівників, щоб 

сприяти дотриманню етичного середовища. Такі ресурси можуть включати сучасну копію 

Кодексу РМСЕБ
12

 та інші доречні матеріали (наприклад, навчальні матеріали з питань 

етики). Бажано, щоб ці ресурси були невід’ємною  частиною фірмової бібліотеки.  

 

  

                                                           
12

 Або кодексу етики організації - члена 
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Приклад — Вимоги етики 

За подробицями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

M.M. та Партнери 

Марсель зобов’язаний запровадити політики та процедури, призначені забезпечити 

обґрунтовану впевненість, що фірма та її персонал виконують застосовні етичні вимоги. 

Однак, коли Дебора намагалася сказати йому про свої хвилювання стосовно виконання 

аудиту компанії, що частково належить його невістці, він швидко відхилив питання. 

Здається, немає програми  навчання з питань етики, в тому числі питань незалежності та 

конфлікту інтересів. Нам не відомо, чи систематично розглядаються такі питання для 

кожного завдання.  

Чи встановлює та оцінює Марсель обставини та відносини, що можуть створити загрози 

незалежності, та чи приймає відповідні кроки, щоб виключити або зменшити їх до 

прийнятного рівня, вживаючи необхідні запобіжні заходи? 

Обміркуйте завдання з аудиту, що готується для Магніфісент Доллар Сторз. Які проблеми ви 

здатні виявити? Якого типу загрози, на вашу думку, можуть бути створені у випадках 

муніципальної установи, будинку людей похилого віку, або місцевого ресторану? 

Марсель, ймовірно, не відповідає правилам, що вимагаються МСКЯ 1.20–.25. 

Марсель може підсилити своє дотримання етичних вимог, встановлених в МСКЯ 1 та 

Кодексі РМСЕБ за допомогою підготовки посібника з контролю якості та  навчання 

персоналу його змісту, як радилося раніше.  

Марсель повинен отримати сучасну копію Збірника міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг, який може 

надати деталі найбільш недавніх стандартів етики та має впровадити ці вимоги в політики та 

процедури своєї фірми. 

Більш того, як частина його процедур прийняття та продовження відносин з клієнтами, йому 

буде необхідно додати оцінку незалежності, в тому числі виявлення загроз та застосування 

відповідних запобіжних заходів. Це буде включати використання певних засобів (таких як 

Підтвердження незалежності партнера та персоналу, що знаходиться в Додатку A) для того, 

щоб фірма виконала вимогу щорічного письмового  підтвердження дотримання політик та 

процедур незалежності від персоналу фірми. 
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3. Прийняття та продовження 

відносин з клієнтом та 

окремих завдань  
 

 

3.1. Огляд 
МСКЯ 1.26–.28 встановлює: 

26. Фірма повинна запровадити політики та процедури для прийняття та продовження 

відносин з клієнтом та окремих завдань, призначені забезпечити фірмі обґрунтовану 

впевненість, що вона бере на себе або продовжує відносини та завдання тільки коли фірма: 

(a) Компетентна виконати завдання та має можливості, в тому числі час та ресурси для 

цього; (Див: Пар. Д18, Д23) 

      (б) Може виконати застосовні етичні вимоги; та  

 (в) Розглянула чесність клієнта, та не має інформації, яка могла б привести до висновку, що 

клієнту бракує чесності. (Див: Пар. Д19–Д20, Д23) 

27. Такі політики та процедури повинні вимагати: 

(a) Від фірми - отримувати таку інформацію, яка вважається необхідною за обставин, до 

прийняття завдання з новим клієнтом, коли приймається рішення продовжувати 

існуюче завдання, та коли розглядається прийнятність нового завдання з існуючим 

клієнтом. (Див: Пар. Д21, Д23) 

(б) Якщо потенційний конфлікт інтересу є виявленим при прийнятті завдання від нового 

або існуючого клієнта, щоб фірма визначала, чи є відповідним прийняти завдання.  

(в) Якщо проблеми були ідентифіковані, та фірма вирішує прийняти або продовжити 

відносини з клієнтом або певне завдання, щоб фірма документувала, яким чином було 

вирішено проблеми.  

 

Мета глави Основні посилання 

Описати обов’язки фірми щодо сприяння 

внутрішній культурі, зосередженій на контролі 

якості. 

МСКЯ 1.26–.28 
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3.1. Огляд 

28. Фірма повинна встановити політики та процедури щодо продовження завдання та відносин 

з клієнтом, спрямовані на обставини, за яких фірма отримує інформацію, що могла б призвести 

до відмови від завдання, якби ця інформація була доступною раніше. Такі політики та 

процедури повинні включати розгляд: 

(a) Професійних та правових обов’язків, що застосовуються до обставин, в тому числі чи є 

вимога до фірми повідомити особі або особам, які зробили призначення, або, в деяких 

випадках, регулятивним органам; та  

(б) Можливості скасування завдання або відносин з клієнтом. (Див: Пар. Д22–Д23) 

 
 

 

3.2 Прийняття та продовження 

Прийняття помилкового рішення прийняти нового клієнта або продовжити відносини з існуючим 

проблематичним клієнтом може мати негативний вплив на будь-яку фірму, але це може бути 

навіть більшим у випадку малої та середньої практики. Такі клієнти можуть вплинути на здатність 

фірми належним чином обслуговувати більш продуктивних клієнтів, та вплинути на потенційний 

розвиток фірми в цілому.  

Відповідно, фірма, її партнери та працівники повинні приймати нові завдання або продовжувати 

існуючі завдання та відносини з клієнтом тільки після того, як партнер з завдання, на основі 

процесу огляду, визначив, що: 

• Була розглянута чесність клієнта, та нема інформації, яка могла б привести до висновку, що 

клієнту бракує чесності;  

• Фірма та група з завдання мають необхідну компетентність, включаючи ресурси та час, щоб 

виконати завдання;   

• Фірма, її партнери та персонал можуть виконати застосовні етичні вимоги, в тому числі вимогу 

бути незалежним від клієнта згідно з умовами Розділу 290 та Розділу 291 Кодексу РМСЕБ; та  

• Вимоги фірми щодо контролю якості можуть бути та були виконані.  
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3.2.1 Прийняття та продовження – Фірма  

Фірма повинна запровадити політики та процедури для забезпечення її обґрунтованою 

впевненістю, що вона розпізнає та оцінює потенційні  джерела ризику, пов’язаного з відносинами 

з клієнтом або певним завданням.  

Щоб допомогти в цьому процесі та забезпечити середовище для застосування послідовного 

прийняття рішень, рекомендується, щоб фірма розробила та/або використала стандартний 

прийнятий в галузі шаблон контрольного списку та/або анкети для забезпечення послідовного 

застосування міркувань прийняття та продовження. Ці шаблони могли б бути включені в розділ 

планування (в тому числі контрольний список планування, профіль клієнта, та розгляду ризику) 

фірмового стандартного пакету робочих документів для завдань. Персонал міг би заповнювати ці 

шаблони для всіх завдань, а оглядачі файлу могли б перевіряти їх в рамках свого процесу огляду. 

Для кожного триваючого завдання, рекомендовано виконувати документований огляд 

продовження клієнта, щоб розглянути та визначити, чи є прийнятним проводжувати надавати 

послуги клієнту, на основі попереднього завдання та планування завдання, що продовжується. 

Приймаючи рішення продовжувати завдання, фірма може розглянути важливі питання, що 

виникли протягом поточного або попередніх завдань, та наслідки цих питань для відносин з 

клієнтом. Процес огляду також повинен включати розгляд будь-яких вимог ротації.  

Фірма повинна документувати рішення та інформацію, яким чином були вирішені виявлені спірні 

питання. Бажано, щоб партнер з завдання схвалив та підписав рішення про прийняття або 

продовження завдання.  

Якщо після завершення фази прийняття та планування завдання, були ідентифікованими суттєві 

ризики, пов’язані з клієнтом або завданням, питання повинно бути обговорено з відповідною 

особою у фірмі, яка була призначена відповідальною за схвалення прийняття нових клієнтів або 

продовження відносин з існуючими клієнтами. Рекомендується, щоб вимагалося формальне 

затвердження та документування, як було вирішене питання. Якщо сумніви включають питання 

етики, бажано, щоб особа, відповідальна за етику в фірмі, надала своє схвалення. 

В випадку малих фірм, коли один партнер може бути відповідальним за прийняття клієнтів та за 

етику, може бути запроваджена політика, що вимагає схвалення другого партнера для клієнтів з 

високими ризиками (етичні, незалежності, конфлікту інтересу, дотримання клієнтом МСФО або 

взаємодія з клієнтом необхідна, щоб застосувати МСА, та таке інше). 

 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Коли оцінюються потенційні ризики, пов’язані із завданням, та приймається рішення, чи 

може фірма ефективно керувати ризиками, обміркуйте:  

• Чи є партнери та персонал, або обґрунтовано можуть стати, достатньо компетентними, щоб 

починати завдання (це може включати знання галузі та предметів перевірки і досвіду з 

регуляторними або звітними вимогами); 

• Доступ до будь-яких експертів, що можуть бути необхідними; 

• Виявлення та наявність осіб, призначених виконувати огляд контролю якості завдання 

(якщо необхідно); 

• Будь-яке запропоноване використання роботи іншого аудитора або бухгалтера (у тому 
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числі будь-яке співробітництво, яке може бути необхідним з іншими офісами або фірмою чи 

мережевими фірмами); 

• Здатність виконати завдання в граничний строк;  

• Чи є будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересу;  

• Чи були або можуть бути застосовані запобіжні заходи до будь-яких ідентифікованих 

загроз незалежності для зниження їх до прийнятного рівня;   

• Якість управління (потенційного) клієнта, найвищого керівництва та тих, хто контролює 

або здійснює суттєвий вплив на суб’єкта господарювання, включаючи їх чесність, 

компетентність, та ділову репутацію (в тому числі розгляд будь-яких судових справ або 

негативного розголосу, оточуючого організацію), разом з теперішнім та колишнім досвідом 

фірми; 

• Ставлення цих осіб та груп до середовища внутрішнього контролю та їх погляди на 

ризиковані або невідповідні тлумачення стандартів бухгалтерського обліку (в тому числі 

розгляд будь-яких обмежених звітів, що були раніше випущені, та характеру обмежень); 

• Характер операцій суб’єкта, у тому числі його бізнес-практики та фінансове здоров’я 

організації; 

• Чи перебуває фірма під тиском з боку клієнта щодо збереження людино-годин (нарахованої 

винагороди) на необґрунтовано низькому рівні; 

• Чи очікує фірма будь-яких обмежень обсягу; 

• Чи є будь-які ознаки причетності до злочину; та  

• Розгляд надійності роботи, виконаної попередньою фірмою, та яким чином попередник 

відповів на комунікації (це може включати знання підстав клієнта залишити попередню 

фірму). 

 

Якщо після прийняття або продовження завдання, фірма отримує інформацію, яка, будучи 

відомою раніше, могла б призвести до відмови від завдання, фірма повинна розглянути, чи 

продовжувати завдання, та,  звичайно, має отримати консультації юриста стосовно її положення та 

варіантів забезпечення виконання будь-яких професійних, регуляторних та законодавчих вимог.  

 

Щоб допомогти фірмі з процесом прийняття та продовження відносин з клієнтами, в Додатку С 

надано керівництво, яке може бути використане для підтримки фірми в розробці її політик та 

процедур.  
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3.3 Пропозиції нових клієнтів  

Оцінювання майбутнього клієнта та санкціоноване схвалення повинне передувати висуненню 

будь-якої пропозиції клієнту.  

Для кожного нового завдання має бути здійснений процес огляду, та бажано, щоб цей процес був 

задокументованим, перш ніж фірма може прийняти завдання, в тому числі оцінка ризиків, 

пов’язаних з клієнтом.  

Рекомендується, щоб фірма здійснювала запити персоналу або третім особам при визначенні, чи 

розглядати пропозицію нового клієнта. Це може включати обговорення з фінансовою установою, з 

якою має відносини клієнт, та консультацію з юристом або колегами по галузі (підпорядковується 

законодавству щодо недоторканості приватного життя та вимог конфіденційності юрисдикції 

фірми). Фірма також може замовити дослідження основних даних, наприклад, використання будь-

якої он-лайн інформації, яка може бути легкодоступною.  

Після того як було прийнято рішення прийняти нового клієнта, фірма повинна виконати 

застосовні етичні вимоги (наприклад, спілкування з попередньою фірмою, якщо вимагається 

Кодексом етики організації-члена) та підготувати лист – зобов’язання для підписання новим 

клієнтом.  

3.4 Відмова від відносин з клієнтом   

Фірма повинна здійснити процес, який буде виконуватися, коли необхідна відмова від завдання. 

Цей процес звичайно включає:  

• Розгляд професійних, регуляторних та законодавчих вимог і будь-якого обов’язкового 

повідомлення, яке повинне бути  здійснене в результаті; 

• Зустріч з управлінським персоналом клієнта та вищим управлінським персоналом для 

обговорення фактів та обставин, що призвели до відмови; та   

• Документування важливих питань, що призвели до відмови, в тому числі результатів будь-яких 

консультацій, отриманих висновків, та основи для цих висновків.   

 

Приклад — Прийняття та продовження 

За подробицями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

M.M. та Партнери 

Марселеві необхідно запровадити політики та процедури для прийняття та продовження 

відносин з клієнтами. Це допоможе фірмі у визначенні, чи має вона необхідну 

компетентність існуючого персоналу, щоб виконати завдання. На додаток, фірма зобов’язана 

формально розглянути чесність клієнта до  початку кожного завдання. 

M.M. та Партнери, здається, не має таких політик та процедур на практиці. Це 

підтверджується наміром Марселя здійснювати аудиторські перевірки суб’єктів, 

зареєстрованих на біржі, зі штатом з чотирьох осіб, жодна з яких не є професійним 

бухгалтером. Іншим прикладом є нещодавнє прийняття клієнта з сумнівною репутацією.  

Марсель міг би приділяти більше уваги генерації доходу, а не формулюванню формального 

процесу, який здатен застосувати персонал фірми, коли робиться пропозиція завдання для 

кожного нового потенційного клієнта. Це може привести фірму до прийняття більш 
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ризикових завдань під впливом розміру гонорару, а не застосування професійних стандартів. 

Марсель повинен працювати, щоб виконати норму, яка вимагається МСКЯ 1.26–.28.  

Його посібник з контролю якості міг би встановити політику вивчення кандидатів в якості 

нових клієнтів за допомогою звернення до довідкових джерел та інших осіб з місцевої 

громади, і досліджень в Інтернеті. Питання комплектування персоналу, компетентності та 

незалежності повинні бути систематичними, та включатися в анкети і контрольні списки 

прийняття та продовження. 
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4. Людські ресурси 
 

 

4.1. Огляд 

 

МСКЯ 1.29 встановлює: 

29. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені забезпечити їй 

обґрунтовану впевненість, що вона має достатньо персоналу з компетентністю, здібностями та 

відданістю етичним принципам, необхідними для: 

(a) Виконання завдань  відповідно до професійних стандартів та застосовних законодавчих 

та регуляторних вимог; та  

(б) Надання змоги партнерам з завдання випустити звіт, який відповідає обставинам. (Див: 

Пар. Д24–Д29) 

 
 

Мета глави Основні посилання 

Надати керівництво щодо ефективних політик та процедур 

контролю якості стосовно компонентів людських ресурсів.  

МСКЯ 1.29–.31 

 

Добробут будь-якої фірми значною мірою пов'язаний з кількістю та якістю професійного 

персоналу, що найнятий або надає послуги практиці. Звідси випливає, що успіх фірми буде прямо 

пов’язаний з управлінням її персоналом. 

Рекомендовано, щоб фірма призначила особу, відповідальну за функції людських ресурсів. В 

малих фірмах ці функції можуть включати небагато нескладних процедур. Наприклад, у випадку 

виконання атестації працівників, а не більш тривалої та більш формальної оцінки виконання, 

процес може складатися з  пам’ятної записки, датованої та підписаної перевіряючим і 

працівником.  

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Наступні функції можуть бути призначені особі, відповідальній за людські ресурси: 

• Підтримка політик щодо людських ресурсів; 
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• Визначення необхідних змін політики внаслідок законодавства про працю, та для 

підтримки конкурентоспроможності на ринку; 

• Надання керівництва та консультацій з питань стосовно людських ресурсів; 

• Забезпечення систем атестації та оцінювання працівників; 

• За запитом, рекомендація певних дій або процедур відповідно до обставин (тобто, 

дисципліна, найм); 

• Планування внутрішнього професійного розвитку; 

• Ведення справ особового складу (в тому числі щорічних декларацій 

незалежності,підтвердження конфіденційності, та звітів безперервного професійного 

розвитку); та 

• Розробка і проведення орієнтаційного навчання. 

 

4.2 Набір та утримання  

Для забезпечення наявності потужності та компетентності, необхідних для задоволення потреб 

своїх клієнтів, необхідно, щоб фірма постійно оцінювала вимоги своїх професійних послуг. 

Рекомендовано, щоб фірма розглянула наступне: 

• Ретельне визначення обсягів потреб у завданнях протягом кожного календарного періоду для 

з’ясування пікових періодів та періодів потенційного скорочення ресурсів; 

• Виконання стандартних процедур інтерв’ювання, в тому числі документацію процесу;  

• Підтримування стандартів для початкового,  проміжного, та керівного рівня кваліфікації, та 

забезпечення кандидатів поясненнями цих очікуваних кваліфікацій під час процесу набору 

персоналу; 

Фірма може розглянути розроблення орієнтаційного матеріалу та вимагати від нового персоналу 

відвідувати  орієнтаційні заняття якомога швидше після прийому на роботу. Орієнтаційні 

матеріали, як правило, включають такі речі як повна копія політик та процедур фірми, довідник з 

кадрової політики та матеріальної допомоги, інструкції з бухгалтерського обліку та надання 

впевненості, що включають форми та шаблони фірми (якщо не доступні в електронному вигляді),  

подробиці навчальних програм (якщо потрібно), та будь-яку іншу характерну для фірми 

інформацію.  

Фірма може також впровадити випробувальний період для всього нового персоналу  (наприклад, 

від трьох до шести місяців з дати найму), разом з перевіркою виконання після успішного 

завершення. За новим персоналом має бути забезпечений пильний нагляд та зворотний зв'язок 

протягом цього періоду. 

Надання можливостей для кар’єрного розвитку своїх працівників поліпшить здатність фірми 

утримувати компетентних професіоналів, які в свою чергу забезпечать стійке та безперервне 

зростання.  

Бажано, щоб фірма періодично виконувала огляд ефективності її програми набору кадрів разом з 

оцінкою своїх поточних потреб в ресурсах з метою визначення необхідності перегляду програми.  
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

Питання для розгляду, коли фірма шукає кандидатів на роботу, можуть включати: 

• Підтвердження навчальних та професійних дипломів та перевірка рекомендацій;  

• З’ясування  незбігу в часі в резюме кандидатів;  

• Розгляд даних перевірок кредитних історій та криміналістичного обліку;  

• Роз’яснення кандидатам вимоги фірми щодо підтвердження в письмовому вигляді, щороку 

та для кожного завдання з надання впевненості, чи є вони незалежними та вільними від 

конфлікту інтересу; та 

• Інформування кандидатів про вимогу підписати декларацію щодо розуміння та дотримання 

політики фірми стосовно конфіденційності. 

 

Приклад Декларації конфіденційності наведено в Додатку B, який фірма може використати як 

шаблон.  

 

Дрібні фірми зіштовхуються навіть з більшими проблемами, ніж їх більш великі колеги, тому що 

вони конкурують за ці обмежені ресурси, що часто сприймається як зменшення можливостей для 

просування персоналу у поєднанні з більш низькою зарплатнею та преміями. З огляду на ці 

проблеми, для малих фірм є навіть більш важливим планування своїх потреб в ресурсах (таким 

чином усуваючи ризик втрати персоналу). Корисно розглянути вартість втрати персоналу 

внаслідок переходу до конкурента, коли встановлюються адекватні для фірми межі оплати праці.  

 

Найм та утримання  

Професійна освіта, 

підвищення 

кваліфікації, 

підготовка та досвід 

роботи 
Можливості Етика 

Оцінка роботи, 

карʼєрне зростання, 

просування та 

компенсація 

Мотивація 

Якість роботи 

Компетенція 
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4.3 Безперервний професійний розвиток  

Міжнародний стандарт освіти МФБ (МСО 7), Безперервний професійний розвиток: Програма 

безперервного навчання та безперервного підвищення кваліфікації  передбачає, що організації – 

члени МФБ встановлюють вимогу безперервного професійного розвитку (БПР) як невід’ємного  

компонента постійного членства професійного бухгалтера. МСО 8, Вимоги до компетентності 

для професійних аудиторів, встановлює вимоги щодо компетенції професійних аудиторів, та 

організаціям – членам МФБ необхідно запровадити політики та процедури для виконання їх 

членами цих вимог. Додаткові професійні вимоги можуть бути встановлені в різних юрисдикціях 

професійними організаціями або регуляторами.  

Заслуговує розгляду пропозиція зобов’язати особу, відповідальну за людські ресурси всередині 

фірми, дозволяти відвідування зовнішніх курсів підвищення кваліфікації.  

Пропонується, щоб партнери та персонал несли відповідальність за підтримання обліку їх 

власного професійного розвитку (та, коли потрібно, дотримання керівних вказівок фірми). Особа, 

відповідальна за людські ресурси всередині фірми, може вибрати для розгляду ці записи щорічно 

для кожного партнера або члена персоналу.  

 

4.4 Призначення груп з завдання  

МСКЯ 1.30–.31 встановлює: 

30.Фірма повинна покласти відповідальність за кожне завдання на партнера з завдання та 

запровадити політики та процедури, які вимагають, щоб:  

(a) Особа та роль партнера з завдання були повідомлені ключовим членам управлінського 

персоналу клієнта та найвищого управлінського персоналу клієнта; 

(б) Партнер з завдання мав відповідну компетенцію, можливості та повноваження для 

виконання своєї ролі; та  

(в) Обов’язки партнера з завдання були чітко визначені та повідомлені цьому партнеру. (Див: 

Пар. Д30) 

31.Фірма повинна також запровадити політики та процедури для призначення відповідного 

персоналу, з необхідною компетенцією та можливостями, щоб:  

(a) Виконати завдання відповідно до професійних стандартів та застосовних законодавчих і 

регуляторних вимог; та   

(б) Надати можливість фірмі або партнеру з завдання випустити звіт, що відповідає 

обставинам. (Див: Пар. Д31) 

За допомогою своїх політик та процедур, фірма забезпечує призначення відповідних партнерів та 

працівників (індивідуально та колективно) на кожне завдання. Головним чином партнер з 

завдання планує призначення групи з завдання (МСА 220.14). Партнер з завдання також несе 

відповідальність за забезпечення того, щоб призначені особи та група з завдання в цілому, мали 

необхідні знання, щоб виконати завдання відповідно до професійних стандартів та системи 

контролю якості фірми. (МСА 220,14).  

У випадку невеликої фірми такі призначення можуть виконуватися шляхом простого обговорення 

між партнерами планування майбутньої роботи.  
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Фірма несе відповідальність за забезпечення того, щоб партнер з завдання, що призначається на 

кожне завдання, мав необхідну компетенцію та достатньо часу, щоб взяти на себе загальну 

відповідальність за виконання завдання відповідно до професійних стандартів та застосовних 

регуляторних і законодавчих вимог.    

Партнер з завдання може також планувати можливості наставництва для молодшого та старшого 

персоналу для керівництва розвитком менш досвідчених працівників.  

При визначенні відповідного персоналу для призначення на завдання особливу увагу необхідно 

приділити безперервності відносин з клієнтом, зрівноважуючи з вимогами ротації, щоб 

забезпечити адекватне укомплектовування (в тому числі досвід та компетентність) та можливості 

групи з завдання.  

Управлінський персонал клієнта та інші сторони, відповідальні за управління суб’єктом 

господарювання, повинні бути проінформовані про особу та ролі партнера з завдання.  

У випадку дрібних фірм, призначення персоналу на окремі завдання може бути полегшено 

неформальним обговоренням між партнерами деталей наступних завдань та прогнозованої 

наявності у персоналу часу для виконання цих завдань.    

 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ  

При оцінці рівнів компетенції людини для конкретних завдань, партнер з завдання або 

керуючий партнер може розглянути:  

 Розуміння особою завдання, разом з досвідом та професійною підготовкою в 

виконанні таких завдань; 

 Розуміння особою професійних стандартів та регуляторних і законодавчих вимог, 

застосовних до завдання; 

 Технічні знання бухгалтерського обліку та досвід особи;  

 Розуміння особою характеру операцій суб’єкта господарювання та знання конкретних 

галузей, якщо доречно; 

 Вміння та досвід застосування професійного судження; та   

 Розуміння особою системи контролю якості фірми. 

Не від усіх осіб в групі з завдання буде вимагатися бути високо кваліфікованими в усіх цих 

областях. Менш кваліфікованим особам буде призначена менш відповідальна робота у 

поєднанні з більшим наглядом більш досвідчених співробітників.  

 

Для допомоги з процесом призначення персоналу на завдання (включаючи запропоновані кроки з 

планування), може бути використаним Додаток D, щоб підтримати розробку політик та процедур 

фірми.   
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4.5 Забезпечення виконання політик контролю якості (Дисципліна)   

Система контролю якості фірми вимагає більш ефективного моніторингу. Процес забезпечення 

виконання є надзвичайно важливим, та включає в себе наслідки та коригувальні процедури за 

недотримання, зневагу, нестачу належної уваги та турботи,  зловживання і обхід.  

Фірма може призначити особу всередині фірми для управління дисциплінарним процесом фірми. 

Коригувальні дії часто найкраще визначаються та застосовуються через консультативний процес, 

а не автократичний спосіб.  

Процес для слідування є подібним до того, що використовується для врегулювання розбіжностей в 

думках (см. Розділ 5.5). Передбачається, щоб цей процес включав своєчасне документування 

особою, відповідальною за людські ресурси в фірмі.  

Всеохоплюючі правила та процедури не можуть повністю вирішити дисциплінарні питання та 

типи дисциплінарних заходів, які слід вжити. Відповідно, політики фірми можуть тільки 

встановити загальні принципи та протоколи, які допомагають в процесі розгляду значних 

дисциплінарних питань.  

Пропонується, щоб процес розгляду дисциплінарних питань був об’єктивним, добросовісним, 

відкритим та обґрунтованим в пошуку та сприянні своєчасного вирішення проблеми. Проте, фірма 

повинна захищати свої обов’язки з управління ризиком, щоб підтримати професійні обов’язки 

незалежності, уникнути конфлікту інтересу, та діяти професійно, компетентно та з належною 

дбайливістю. Звісно, наслідки дисциплінарних подій будуть залежати, певною мірою, від 

трудового законодавства в юрисдикції фірми.  

Серйозні, навмисні та неодноразові порушення або ігнорування політик фірми та професійних 

норм не можуть допускатися. Відповідні кроки мають бути прийняті для виправлення поведінки 

партнера або працівника, або припинення відносин фірми з особою. 

КОРИСНІ ПОРАДИ  

Коригувальні дії будуть залежати від обставин. Такі заходи можуть включати, але не 

обмежуючись ними: 

• Співбесіду з причетною особою (особами), щоб встановити факти та обговорити причини 

та; 

• Проведення наступних інтерв’ю для забезпечення покращення дотримання або 

попередження причетного персоналу, що в противному випадку будуть застосовані більш 

рішучі корегуючи заходи для захисту інтересів клієнтів та фірми, такі як: 

.. Догана (усна чи письмова);  

.. Обов’язкова вимога закінчити визначений курс підвищення кваліфікації;  

.. Запис в особову справу;  

..  Тимчасова відставка; 

.. Припинення трудових відносин; або  

.. Подання офіційного повідомлення дисциплінарному комітету професійної організації. 
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4.6 Винагорода за дотримання  

Важливо посилити та підкреслити прихильність фірми до міцної та ефективної системи контролю 

якості через позитивне підкріплення і визнання відповідності, керівництва, інновації, навчання, 

розвитку, та співпраці – в тому числі індивідуальну участь та внесок в контроль якості, етику та 

чесність.  

Використання службової атестації є одним із способів, якими фірма заохочує персонал 

продовжувати свій професійний розвиток, стимулює гарну поведінку та продуктивність, надає 

можливості для конструктивної критики тощо. Рекомендується, щоб ці оцінки не тільки 

розглядали виконання різних завдань, але також включали зворотний зв'язок від різних керівників 

(старших співробітників та партнерів), та в тій мірі, що були надані коментарі, від клієнтів. Ці 

характеристики розглядаються у поєднанні з технічними знаннями, аналітичними та 

суб’єктивними навичками, вмінням спілкуватися (усно та письмово), лідерськими та навчальними 

здібностями.  

Пропонується, щоб дотримання політик контролю якості фірми було розглянуто в окремій та 

загальній оцінці окремих партнерів та працівників на постійній основі та в регулярному 

запланованому процесі перегляду персоналу. 

Пропозицією, що заслуговує уваги, є встановлення відповідної ваги вищевказаним характерним 

рисам при загальній оцінці ефективності роботи та визначенні рівнів оплати праці, премій, 

просування, кар’єрного розвитку, та повноважень всередині фірми.  

Службові атестації, що проводяться на періодичній основі, як правило, включають форму та зміст, 

встановлені політикою фірми. Вони, як правило, включають оцінку можливостей персоналу для 

розвитку кар’єри та просування по службі, а також компенсації.  

  



Керівництво з контролю якості для малих та середніх практик 

 33 
 

 

Приклад — Людські ресурси 
За подробицями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

 

 

M.M. та Партнери 

Значна частина майбутнього успіху фірми Марселя буде залежати від рішень, які він 

приймає сьогодні по відношенню до людських ресурсів. Практика Марселя могла б 

скористатися послугами досвідченого професійного бухгалтера для вирішення деяких питань 

людського ресурсів, які потребують його уваги. 

Перша проблема пов'язана з процесом фірми щодо набору і утримання персоналу. Немає 

жодного процесу на практиці, щоб допомогти Марселю вибирати осіб, які володіють 

необхідною компетенцією; так само як і елемент чесності адекватно не розглядається у 

відборі кандидатів. Марсель міг би звернутися за допомогою до професійних агентств з 

найму, або звернутися до своєї професійної асоціації для визначення, чи можуть бути 

доступні рекрутингові послуги. 

Повинні бути розроблені стандартизовані процедури, які Марсель зможе використовувати 

при проведенні інтерв'ю із кандидатами. Це допоможе йому в отриманні інформації, яка 

йому необхідна для того, щоб зробити обґрунтоване рішення. Крім того, важливе значення 

має політика щодо підтвердження кваліфікації кандидата і перевірки рекомендацій. 

Немає ознак обізнаності Марселя щодо будь-яких вимог безперервного професійного 

розвитку. Хоча це не може бути регуляторним питанням для нинішніх працівників, це є 

вимогою до Марселя, та практичною необхідністю для Дебори та інших членів персоналу. 

Крім того, Марсель не  виховує свій персонал через навчання та підготовку, та не будує 

комплект навичок менш досвідчених працівників (що могло б окупитися за рахунок 

підвищення продуктивності).  

Нам не відомо, чи прийнята будь-яка систематична відповідальність за призначення 

конкретних груп із завдання, або за комплект навичок певної групи з завдання. Схоже, це 

буде, ймовірно, функцією наявного у персоналу часу, коли це є лише одним з кількох 

міркувань, які повинні бути враховані у рішенні, яких працівників долучити до завдання. 

Більш того, немає жодних доказів належного планування, нагляду (більшість персоналу є 

досить недосвідченим та не може обійтися самостійно без проведення консультацій) або 

перевірки. У випадку Дебори, ми вважаємо, що вона перевіряє свою власну роботу.  

Немає формального процесу оцінки службової діяльності. З цього, природно, випливає, що 

також існує небагато планомірного розвитку кар'єри співробітників, а також не надається 

наставництва у сферах, що потребують покращення. Це було б особливо цінним для Боба, 

який потребує деякої корекції і керівництва з підготовки комплекту документації, на що 

вказують його недоліки в файлі документації. 

Марселю необхідно визнати, що відповідні інвестиції в персонал, і, можливо, навіть розгляд 

питання щодо найму більш досвідченого персоналу, принесе дивіденди з точки зору 

здатності його фірми обслуговувати своїх існуючих клієнтів, а також надасть можливість для 

залучення нових клієнтів. 
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Марселю можна порекомендувати делегувати всі функції управління персоналом зовнішній 

службі або звернутися за допомогою до кваліфікованого співробітника. Повинні бути 

розроблені політики для прийому на роботу, навчання, оцінки, оплати праці (у тому числі 

нагороди за високу якість роботи), а також ефективного контролю завдань, у тому числі 

процедури, що доводять виконання таких політик. 

Такі кроки дозволять Марселю виконати стандарт, що вимагається МСКЯ 1,29-0,31. 
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5. Виконання завдання 
 

 

5.1. Огляд 

 

МСКЯ 1.32–.33 встановлює: 

32. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені забезпечити їй 

обґрунтовану впевненість в тому, що завдання виконуються відповідно до професійних 

стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог, та що фірма або партнер з 

завдання надає звіти, що є прийнятними за обставин. Такі політики та процедури повинні 

включати: 

(a) Питання, що мають значення для забезпечення стабільності якості виконання завдань; 

та (Див: Пар. Д32 – Д33) 

(б) Обов’язки щодо нагляду. (Див: Пар. Д34) 

(в) Обов’язки щодо перевірки. (Див: Пар. Д35) 

33. Політики та процедури фірми щодо обов’язку перевірки повинні визначатися на основі, що 

робота менш досвідчених членів групи перевіряється більш досвідченими членами групи з 

завдання. 

 
 

Мета глави Основні посилання 

Надати керівництво щодо елементів, задіяних в виконанні завдання, 

підкресленні ролі партнера з завдання, плануванні, нагляді, 

перевірці, конультації, вирішенні розбіжностей в думках, та 

виконанні огляду контролю якості завання.  

МСКЯ 1.32–.41, 

МСКЯ 1.43–.44 

 

Через встановлені політики та процедури своєї системи контролю якості, фірма вимагає, щоб 

завдання виконувалися відповідно до професійних стандартів та застосовних нормативних та 

правових вимог. 

Загальні системи фірми призначені для забезпечення обґрунтованої впевненості, що фірма та її 

партнери і співробітники адекватно і правильно планують, здійснюють нагляд та перевірку 

завдань  і створюють звіти з завдання, відповідні до даних обставин. 
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

Щоб полегшити партнеру та персоналу виконання завдання послідовно та відповідно до 

професійних стандартів та регуляторних і нормативних вимог, фірма може запровадити та 

підтримувати: 

• Фірмові підручники та/або стандартизовані шаблони завдань та процедур; 

• Стандартизовані шаблони повідомлень та кореспонденції; 

• Дослідницькі засоби та довідкові матеріали; та   

• Керівництва, навчальні та освітні політики і програми, в тому числі для підтримки 

виконання вимог професійного розвитку. 

Виконуючи будь-яке завдання, партнер з завдання та персонал повинні, або, коли не вимагається, 

їм слід (цей перелік містить сукупність вимог МСКЯ 1 та МСА 220, а також  сумлінну практику): 

• Дотримуватися та виконувати політики фірми щодо планування, нагляду та перевірки;   

• Використовувати (відповідним чином модифікуючи) шаблони фірми для підготовки файлів, 

документації, та листування, а також її програмне забезпечення, дослідницький 

інструментарій, та процедури підпису та випуску, прийнятні для завдання;  

• Дотримуватися та виконувати політики етики професії та фірми; 

• Виконувати свою роботу відповідно до професійних та фірмових стандартів з належною 

дбайливістю та уважністю;  

• Документувати свою роботу, аналізи, консультації та висновки достатнім та відповідним 

чином;  

• Виконувати свою роботу об’єктивно та з відповідною незалежністю, на своєчасній та 

ефективній основі, та документувати роботу організованим, систематичним, повним та  

розбірливим способом;  

• Забезпечити, щоб всі робочі документи, комплекти документів та меморандуми були 

підписаними, належним чином проставлені перехресні посилання, та датованими, з 

відповідним консультуванням по складних або спірних питаннях;  

• Забезпечити, щоб відповідні повідомлення клієнту, заяви, перевірки, та  обов’язки були чітко 

встановлені та задокументовані; та  

• Забезпечити, щоб звіт з завдання відображав виконану роботу та  встановлену мету, і був 

підготовленим незабаром після завершення виконання робіт.  

Керівництво з використання міжнародних стандартів аудиту під час аудиту малих та середніх 

підприємств (Керівництво з МСА), том 1, схема 4.2-1 містить чудову діаграму, що чітко викладає 

відношення між елементами МСКЯ 1 (рівень фірми) та МСА 220 (рівень завдання). Огляд цього 

матеріалу може бути корисним для поліпшення розуміння вимог кожного відповідного стандарту 

та взаємних зв’язків. 

5.2 Роль партнера з завдання 

Партнер з завдання є відповідальним за підписання звіту з завдання. Як лідер групи з завдання, ця 

особа є відповідальною за: 
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• Загальну якість кожного завдання, на яке партнер з завдання є призначеним;  

• Формування висновку щодо дотримання вимог незалежності від клієнта, та, роблячи це, 

отримання інформації, необхідної для розпізнання загроз незалежності, приймаючи заходи для 

виключення таких загроз або зниження їх до прийнятного рівня за допомогою прийняття 

відповідних запобіжних заходів, та забезпечуючи належне ведення документації;  

• Забезпечення, що прийнятні процедури стосовно прийняття та продовження відносин з 

клієнтом були виконані, та що висновок з цього питання є відповідним та був 

задокументованим  (МСА 220.12);  

• Негайне повідомлення фірмі будь-якої отриманої інформації, яка могла б спричинити відмову 

від завдання, якщо ця інформація була б відомою раніше, так щоб фірма і партнер з завдання 

могли вжити необхідні дії  (МСА 220.13);  

• Забезпечення, що група з завдання колективно має відповідну компетентність та здібності 

виконати завдання відповідно до професійних стандартів та законодавчих і регуляторних 

вимог (МСА 220.14);  

• Здійснення нагляду та/або виконання завдання відповідно до професійних стандартів та 

застосовних законодавчих і регуляторних вимог, та забезпечення, що звіт, підготовлений 

фірмою, відповідає обставинам (МСА 220.15);  

• Повідомлення ключовим членам управлінського персоналу клієнта та найвищому 

управлінському персоналу його або її особи та ролі як партнера з завдання; 

• Забезпечення, за допомогою перевірки документації та обговорення з групою із завдання, що 

були отримані відповідні докази, щоб підтвердити досягнуті висновки та звіт, що буде 

наданий (МСА 220.16–.17);  

• Прийняття відповідальності за групу з завдання, забезпечуючи відповідне консультування (як 

внутрішнє, так і зовнішнє) зі  складних або спірних питань (МСА 220.18); та 

• Визначення, коли повинен бути виконаний огляд контролю якості завдання відповідно до 

професійних стандартів та політики фірми; обговорення важливих питань, що виникають 

протягом завдання, та виявлених протягом огляду контролю якості завдання з особою, що 

виконує огляд контролю якості завдання; та не датування звіту до завершення огляду (МСА 

220.19).  

 

5.3 Планування, нагляд, та перевірка  

Всі завдання, які починає фірма, повинні належним чином плануватися, контролюватися та 

перевірятися відповідно до стандартів професії та фірми. Партнер з завдання залишається 

відповідальним за завдання та його виконання незалежно від будь-якого делегування, яке може 

мати місце для того, щоб виконувати роботу, необхідну для підготовки звіту.  

Для невеликих завдань, розмір групи з завдання може бути досить малим (наприклад, у випадку 

індивідуального підприємця, вона може включати тільки одного додаткового члена групи з 

завдання). Відносно невеликий розмір завдання робить планування досить простим. Наприклад, 

встановлення загальної стратегії аудиту не повинно бути складним або вимагати багато часу, та 

буде змінюватися залежно від розміру та складності суб’єкта. В таких випадках, короткий 

меморандум, підготовлений за підсумками аудиту за попередній рік, на основі огляду файлу, що 

підкреслює питання, виявлені під час аудиту, та оновлений до поточного періоду після 

обговорення з управлінським персоналом, може слугувати як задокументована стратегія аудиту.  
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5.3.1 Планування 

Планування забезпечує напрям завдання, тому що: 

 Воно інформує групу з завдання щодо їх ролей, обов’язків та цілей, а також щодо важливих 

питань стосовно завдання; та  

 Воно намічає обов’язки з нагляду та перевірки й інші процедури контролю якості, характерні 

для завдання.  

У випадку аудиту воно додатково важливе, тому що: 

 включає розробку загальної стратегії аудиту та підготовку детального аудиторського підходу 

до виконання завдання; та  

 дозволяє вибрати відповідні аудиторські процедури у відповідь на оцінені ризики суттєвого 

викривлення, за допомогою розробки та здійснення належних заходів реагування на ці ризики 

в контексті підтвердження тверджень управлінського персоналу. 

Найкраще, щоб група із завдання почала планування задовго до початку робіт для забезпечення 

того, що:   

 Будь-яким суттєвим питанням, котрі були ідентифіковані під час прийняття та продовження, 

приділялася належна увага; 

 Партнери та персонал, обрані для роботи у завданні, наявні, включені відповідно до графіку та 

призначені;  

 Навчання, бізнес-знання та необхідні дослідження для завдання запроваджені;  

 Участь третіх сторін та робота спеціалістів й інших постачальників послуг розглянуті та 

забезпечені;  

 Питання незалежності та/або конфлікту належним чином розглянуті або, якщо проблеми 

існують, клієнт має достатньо часу для пошуку альтернативних послуг; та  

 Група з завдання проінструктована з метою полегшення розуміння кожним членом групи 

відповідних цілей. 

5.3.2 Нагляд 

Нагляд виконується на різних рівнях відповідальності та тісно пов'язаний з плануванням і 

контролем. Політика фірми, як правило, вимагає від персоналу, що виконує наглядові ролі:  

 Розглядати та повідомляти суттєві питання, які виникають протягом завдання, оцінювати їх 

наслідки, та змінювати запланований підхід, якщо необхідно;  

 Здійснювати поточний контроль за ходом завдання, в тому числі доцільність та ефективність 

витрачання часу на різні елементи завдання;   

 Надавати або домовлятися про допомогу або необхідну експертизу зі складних питань, 

суджень, оцінок та тлумачень; та  

 Виявляти та повідомляти про інші питання, що потребують подальших консультацій або 

розгляду під час завдання. 
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Під час виконання завдання, особа, що виконує нагляд, перебуває у найкращому положенні для 

синтезу всієї накопиченої інформації та оцінки необхідності внесення змін до плану або його 

розширення для отримання достатніх доказів, щоб забезпечити відповідність звіту обставинам.  

 

5.3.3 Контроль 

Рекомендується, щоб вся робота з завдання, виконана партнерами та персоналом, була 

переглянута відповідно до політики фірми щодо характеру завдання. Особи, обрані для виконання 

цих детальних оглядів, повинні бути достатньо компетентними та досвідченими, й делегованими 

партнером із завдання, який несе головну відповідальність за контроль роботи групи з завдання. 

Політика фірми повинна також вимагати, щоб робота менш досвідчених співробітників своєчасно 

перевірялася більш старшими фахівцями.  

Пропонується, щоб партнер із завдання виконував своєчасні перевірки найважливіших областей 

судження, особливо тих, що стосуються складних або спірних питань, значних ризиків, та інших 

областей, які партнер із завдання вважає важливими на відповідних етапах завдання для надання 

можливості своєчасного вирішення суттєвих питань. Партнер із завдання не є зобов’язаним 

перевіряти всю документацію, але він може зробити це. Проте, перевірка має бути 

задокументована, в тому числі її обсяг та час.  

Вимога документувати хто перевіряв виконану роботу не означає необхідність того, щоб кожен 

окремий робочий документ включав докази перевірки; проте це означає документування, що 

робота була розглянута, хто перевіряв роботу та коли вона була перевірена.  

Перевірку найкраще здійснювати шляхом використання стандартизованих шаблонів, які є 

доречними для рівня завдання. 

Огляд завершення комплектації файлу може складатися, переважно, з підтвердження, що партнери 

та персонал підписали робочі документи та супровідні контрольні списки, сигналізуючи про 

завершення необхідного процесу перевірки. Заключне засідання з питань огляду партнера із 

завдання, особи, що виконувала контроль якості завдання, другого партнера (коли потрібно) та 

ключових членів групи з завдання є ефективним способом забезпечення того, що всі учасники 

досягли згоди з важливих питань,  задоволені роботою і підготували звіт із завдання.  

5.4 Консультування 

МСКЯ 1.34 визначає: 

34.Фірма повинна встановити політики та процедури, призначені забезпечити її обґрунтовану 

впевненість, що: 

(а) Відбувалися відповідні консультації по складних або спірних питаннях;  

(б) Виділені достатні ресурси для проведення відповідних консультації; 

(в) Характер та обсяг, висновки за результатами таких консультацій задокументовані та 

погоджені особою, якій потрібна консультація, та особою, що консультує; та  

(г) Висновки, що випливають з консультацій, є втіленими. (Див: Пар. Д36–Д40) 

 

Рекомендується, щоб фірма заохочувала консультації між групою із завдання з іншими особами 

всередині та, з дозволу, ззовні фірми. Внутрішня консультація використовує колективний досвід 

та технічні знання фірми (або ті, що є в розпорядженні фірмі) для зменшення ризику помилки та 

покращення якості виконання завдання. Консультативне середовище покращує процес навчання та 



Керівництво з контролю якості для малих та середніх практик 

40  

 

розвитку партнерів або персоналу і додає сили колективній базі знань фірми, системі контролю 

якості та професійних можливостей.  

Для будь-якого суттєвого, складного або спірного питання, ідентифікованого протягом 

планування або виконання завдання, пропонується, щоб партнер із завдання консультувався з 

іншими партнерами та персоналом фірми, які мають відповідний досвід, знання, компетенцію та 

повноваження. По можливості, всі професіонали всередині фірми, як правило, будуть надавати 

один одному допомогу у розгляді та досягненні висновків з таких проблемних питань.  

Рекомендується, щоб фірма забезпечила наявність достатньо кваліфікованого персоналу та 

фінансових й інформаційних ресурсів, щоб дозволити відповідним внутрішнім або зовнішнім 

консультаціям мати місце. Якщо внутрішні ресурси не доступні, інші джерела можуть включати 

фірми, з якими фірма має союз, професійні організації, регуляторні органи, або спеціалізовані 

фірми, що надають консультаційні послуги.  

Коли здійснюється внутрішня консультація, та питання визначається як значне, група з завдання 

повинна документувати консультацію та результат. Коли потрібна зовнішня консультація, та її 

санкціоновано партнером із завдання, ситуація також повинна документуватися. Пропонується, 

щоб думки або позиції зовнішнього консультанта були достатньо задокументовані, щоб дозволити 

читачам файлу зрозуміти повний обсяг характеру консультації, кваліфікацію зовнішнього 

консультанта та відповідні знання, а також напрям рекомендованих дій.  

Також рекомендовано та необхідно, щоб зовнішній консультант був забезпечений всіма 

відповідними фактами, щоб бути в змозі надати пораду. Коли звертаються за порадою, не є 

прийнятним замовчувати факти або напрям інформаційного потоку для того, щоб отримати 

конкретний бажаний результат. Зовнішній консультант, як правило, є незалежним від клієнта, 

вільним від конфлікту інтересів, та утримує високий рівень об’єктивності.     

Якщо порада не реалізована або суттєво відрізняється від висновку, партнеру з завдання 

пропонується надати пояснення причин та альтернатив розглянутих з (або посиланням на) 

врахуванням консультації.  

Якщо відбувалася більш ніж одна консультація, резюме загальних дискусій та спектру наданих 

думок або варіантів пропонується додати до робочих документів, та задокументувати кінцеву 

прийняту позицію (позиції) разом з причинами для цього.  

Для всіх зовнішніх консультацій, повинні бути дотримані недоторканість приватного життя (якщо 

застосовне) та конфіденційність клієнта. Може бути необхідним звернутися за юридичною 

консультацією з цих та інших питань стосовно етики, професійної поведінки, або нормативних та 

правових питань.  

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Рекомендовані питання, з яких партнери та персонал можуть бути проінструктовані провести 

консультації з кваліфікованими професіоналами всередині фірми (або, коли доречно, ззовні) 

можуть включати: 

 Питання ймовірних проблем безперервної діяльності;  

 Підозрюване або розкрите шахрайство чи інші порушення;  

 Питання про чесність управлінського персоналу;  

 Необхідність робити застереження у звіті поточного року;  

 Пропоноване повторне подання фінансових звітів за попередній рік;  



Керівництво з контролю якості для малих та середніх практик 

 41 
 

 Значні претензії з боку третіх осіб до клієнта та фірми;  

 Суттєві, складні та/або нові підходи до бухгалтерського обліку та аудиту;  

 Проблеми в галузі або галузевому сегменті;  

 Зміни ключових членів керівництва;  

 Питання бухгалтерського обліку або аудиту питань, пов’язаних з екологічним ризиком;  

 Суттєва реорганізація бізнесу клієнта; та  

 План стати суб’єктом, зареєстрованим на біржі.  

 

 

Щоб допомогти з процесом консультації, надається Додаток Е, для підтримки розроблення 

політик та процедур фірми.  

 

5.5 Розбіжності у думках  

МСКЯ 1.43–.44 встановлює: 

43. Фірма повинна запровадити політики та процедури для розгляду та вирішення розбіжностей у 

думках всередині групи з завдання, з консультантами та, коли необхідно, між партнером з 

завдання та особою, що виконує огляд контролю якості. (Див: Пар. Д52–Д53) 

44. Такі політики та процедури повинні вимагати, щоб: 

(a) Досягнуті висновки були задокументовані та реалізовані; та 

(б) Звіт не було датовано, доки питання не буде вирішеним. 

 

Немає всеосяжних правил та процедур, які можуть легко та повністю розглянути вирішення спорів 

заздалегідь.  

Політика фірми може тільки встановити загальні кроки, виконання яких може допомогти у 

вирішенні спорів чи значних розбіжностей в думках.  

Рекомендується, щоб фірма та її партнери і персонал здійснювали будь-які необхідні кроки, 

відповідно до внутрішньофірмових та професійних стандартів, щоб відповідно виявити, 

розглянути, задокументувати та вирішити розбіжності у думках, що можуть виникнути за 

найрізноманітніших обставин. Найбільш звичайні обставини на практиці включають:  

 Розбіжності у думках щодо тлумачення та застосування МСФЗ та МСА;  

 Розбіжності у думках з питань етики та/або вимог Кодексу РМСЕБ;
13

  

 Розходження щодо економічної сутності транзакції чи серії транзакцій, або рівнів деталей в 

документації для файлів з завдання;  

 Розбіжності у думках за результатами процесу огляду завдання та контролю якості;  

 Зміна та протидія змінам у практиці фірми,  політики та структур; та 

                                                           
13

 Або кодексу етики організації – члена  
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 Розбіжності у думках щодо придатності та компетентності персоналу з завдання. 

Бажано, щоб усі партнери та співробітники прагнули бути об’єктивними,  сумлінними, 

неупередженими та обґрунтованими в наданні допомоги, сприянні або досягненні своєчасного та 

неконфліктного вирішення  будь-яких суперечок або розбіжностей у думках.  

Пропонується, щоб будь-хто з учасників спору або розбіжності у думках спробував вирішити 

питання своєчасним, професійним, шанобливим та ввічливим шляхом за допомогою обговорення, 

дослідження та консультації з іншою особою (особами).  

Якщо питання не може бути вирішеним або є невпевненість щодо заходів, що повинні бути вжиті, 

сторони, як правило, передають питання більш старшому за посадою члену групи з завдання або 

партнеру з завдання.  

Рекомендовано, щоб, якщо питання стосується конкретної області професійного нагляду або 

практики управління фірмою, він був переданим партнеру, відповідальному за цю сферу, 

переважно партнером з завдання.  

Партнер з завдання, або партнер, відповідальній за специфічну область, повинен розглянути 

питання та вирішити, шляхом консультацій зі сторонами, як вирішити його. Рекомендовано, щоб 

партнер у подальшому поінформував сторони про прийняте рішення та мотивування рішення. 

Якщо спір або розбіжність у думках залишається, або одна чи більше зацікавлених осіб не 

задоволені рішенням(и), особа (особи) може(уть) розглянути, чи є питання достатньо важливим 

для контролю якості або може мати достатній вплив, щоб бути підставою для передачі його на 

найвищій рівень повноважень всередині фірми.  

Рекомендується, щоб політика фірми захищала всіх партнерів та працівників від будь-якої форми 

стягнення, обмеження кар’єри, або карних заходів за привертання уваги до серйозних та суттєвих 

питань, в дусі доброї волі та справжніх інтересів громадськості, клієнта, фірми або співробітника.  

Важливо для партнерів та персоналу розуміти, що передача питання за межі групи з завдання або 

рівня партнера з завдання є серйозною справою та не повинна бути зведеною до мінімуму, 

оскільки вона, ймовірно, потребує для розгляду значного часу партнера. Звернення за допомогою 

може бути усним, якщо питання дуже важливе або конфіденційне (хоча практика усного 

звернення не рекомендується), або письмовим. В усіх випадках характер та масштаб і висновки за 

результатами консультацій, проведених протягом завдання, повинні бути документально 

оформленими. Рекомендується, щоб сторона, якій питання було передане для розгляду проблеми, 

та якщо воно буде визначено суттєвим та з врахуванням суті справи, провела консультації з 

іншими партнерами та поінформувала зацікавлених сторін про рішення фірми.  

Якщо особа все ще не задоволена рішенням питання та не має можливості подальшого звернення 

всередині фірми, особі необхідно розглянути суттєвість питання, поряд з її професійними 

обов’язками та положенням або продовженням її роботи у фірмі.  

Спори та розбіжності повинні бути документально оформлені так само, як консультації з будь-

яких питань стосовно завдання з надання впевненості. В усіх випадках звіт з завдання не повинен 

бути датованим доти, доки питання не буде вирішеним.  

Бажано, щоб письмова угода про партнерство встановлювала політики вирішення спорів та 

припинення партнерства, щоб слідувати їм, коли розбіжності виявляються занадто тяжкими для 

вирішення спору по-дружньому.  
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

Рекомендована політика може встановити наступні кроки з управління розбіжностями в 

думках: 

 Розгляд всіх відповідних фактів та причин розбіжностей в думках;  

 Розгляд всіх наявних дослідницьких матеріалів; 

 Врахування поглядів старших партнерів та співробітників всередині фірми; та  

 Посередництво між сторонами задля визначення, чи може бути отримано погодження.   

 

5.6 Огляд контролю якості завдання (ОКЯЗ) 

МСКЯ 1.35–.41 встановлює: 

35. Фірма повинна запровадити політики та процедури, що вимагають для відповідних завдань 

виконання огляду контролю якості, який забезпечує об’єктивну оцінку суттєвих суджень, 

зроблених групою з завдання, та висновків, досягнутих при формулюванні звіту.  

Такі політики та процедури повинні: 

(a) Вимагати огляду контролю якості для всіх аудиторських перевірок фінансових звітів 

суб’єктів, зареєстрованих на біржі;  

(б) Встановити критерії, згідно з якими всі інші аудити та огляди історичної фінансової 

інформації та інші завдання з надання впевненості та супутніх послуг повинні 

оцінюватися, щоб визначити, чи повинен бути виконаним огляд контролю якості завдання; 

та (Див: Пар. Д41) 

(в) Вимагати огляду контролю якості для всіх завдань, якщо такі є, що відповідають 

критеріям, встановленим відповідно до підпункту  35(b). 

36. Фірма повинна запровадити політики та процедури, які встановлюють характер, час та обсяг 

огляду контролю якості завдання. Такі політики та процедури повинні вимагати, щоб звіт з 

завдання не був датованим до завершення огляду контролю якості завдання. (Див: Пар. Д42–Д43) 

37. Фірма повинна запровадити політики та процедури, які вимагають щоб огляд контролю якості 

завдання включав: 

(a) Обговорення важливих питань з партнером із завдання;  

(б) Огляд фінансової звітності або іншої інформації, що є предметом завдання, та звіту, що 

пропонується;  

(в) Огляд окремої документації з завдання щодо суттєвих суджень, зроблених групою з 

завдання, та висновків, яких вона дійшла; та  

(г) Оцінку висновків, зроблених у формулюванні звіту, і розгляд відповідності пропонованого 

звіту. (Див: Пар. Д44)  
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38. Для аудитів фінансової звітності підприємств, зареєстрованих на біржі фірма повинна 

запровадити політики та процедури, які вимагають, щоб огляд контролю якості завдання також 

включав наступне:  

(a) Оцінку групою із завдання незалежності фірми у зв’язку з конкретним завданням;  

(б) Чи були консультації з питань розбіжностей у думках або інших складних чи спірних 

питань, та які висновки випливають з цих консультацій; та  

(в) Чи відображає документація, обрана для огляду, роботу, виконану по відношенню до 

суттєвих суджень, та чи підтримує досягнуті висновки. (Див: Пар. Д45-Д46) 

Критерії відповідності для осіб, що виконують огляд контролю якості завдання  

39. Фірма повинна запровадити політики та процедури, спрямовані на призначення осіб, що 

виконують огляд контролю якості, та встановлюють їх відповідність шляхом: 

(a) Технічної кваліфікації, необхідної для виконання ролі, в тому числі необхідного досвіду та 

повноважень; та (Див: Пар. Д47) 

(б) Ступеню, до якого з оглядачем контролю якості завдання можна консультуватися з питань 

завдання без компроментації його об’єктивності. (Див: Пар. Д48) 

40 Фірма повинна запровадити політики та процедури, покликані підтримувати об’єктивність 

оглядача контролю якості завдання. (Див: Пар. Д49–Д51) 

41. Політики та процедури фірми повинні передбачати заміну оглядача контролю якості завдання, 

коли його здатність виконувати об’єктивний розгляд може бути пошкоджена.  

 

ОКЯЗ призначений для забезпечення об’єктивної оцінки на або до дати звіту, суттєвих суджень 

групи з завдання та висновків, яких вона дійшла в формулюванні звіту, включаючи питання 

відповідності звіту із завдання.  

Всі завдання повинні оцінюватися на основі встановлених критеріїв фірми (дивись нижче) для 

визначення, чи виконується ОКЯЗ (МСКЯ 1.35 та МСА 220.19). У випадку нових відносин з 

клієнтом корисно, до прийняття завдання, зробити таку оцінку та, у випадку продовження 

відносин з клієнтом, корисно зробити цю оцінку на етапі планування завдання.  

Партнер із завдання повинен вирішувати всі питання, поставлені ОКЯЗ, та зобов’язаний 

впевнитися, що відповідне обговорення та реалізація будь-яких питань були завершені до 

датування звіту із завдання з надання впевненості. 

Для аудитів фінансової звітності підприємств, зареєстрованих на біржі, та інших завдань, де 

проводиться ОКЯЗ, звіт з завдання не повинен бути датованим до завершення ОКЯЗ. Також 

рекомендується, щоб аудит великих державних підприємств був включений до вимог політики 

фірми щодо ОКЯЗ.  
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КОРИСНІ ПОРАДИ  

Критерії, що вимагають ОКЯЗ  

Наступні пункти не є критеріями, що вимагаються згідно з МСКЯ 1, та представлені для 

розгляду під час процесу встановлення політики фірми. Кожна фірма буде визначати власні 

критерії ОКЯЗ.  

Завершення огляду контролю якості до датування звіту з завдання може бути розглянутим 

для завдань, коли: 

 Він є частиною пакету запобіжних заходів, застосованих, коли партнер з завдання має 

значну та неодноразову загрозу незалежності внаслідок тривалих тісних особистих 

стосунків або тісних ділових відносин з клієнтом, яка була раніше зниженою до 

прийнятного рівня іншими запобіжними заходами;  

 Ідентифікована загроза незалежності за участю партнера з завдання повторюється та 

вважається значною, але використання ОКЯЗ може обґрунтовано зменшити ці загрози до 

прийнятного рівня;  

 Предмет завдання стосується організацій, які є важливими для певних громад або для 

необмеженого кола осіб; 

 Велика кількість пасивних акціонерів, еквівалентних власників, партнерів, бізнес-

партнерів, бенефіціарів, або інших подібних сторін отримують або покладаються на звіт 

з завдання;  

 Є значний ідентифікований ризик, пов'язаний з рішенням прийняти або продовжити 

завдання, як встановлено в Главі 3, Прийняття та продовження відносин з клієнтом та 

окремих завдань; 

 Є сумніви щодо здатності суб’єкта продовжувати безперервну діяльність, та 

потенційний вплив на сторонніх користувачів (інших за управлінський персонал) є 

значним;  

 Суттєвий вплив та ризики для користувачів спричинені новими та дуже складними 

спеціальними операціями, такими як похідні фінансові інструменти та хеджування, 

компенсації на основі акцій, незвичні фінансові інструменти, широке використання 

оцінок керівництва, та суджень, що потенційно мають суттєвий вплив на сторонніх 

користувачів;  

 Суб’єкт є великим приватним підприємством (або пов’язаним групою під 

відповідальністю одного партнера з завдання); та 

 Валова винагорода, сплачена клієнтом, представляє значну частку річного валового 

доходу або окремого партнера, або фірми (наприклад, більше ніж 10–15%). 

Крім того, можуть бути фактори, які спонукають огляд контролю якості завдання після того, 

як завдання вже почалося. Це може включати ситуації, коли: 

 Ризик завдання збільшився протягом виконання завдання, наприклад, коли клієнт став 

центром поглинання; 

 Існує занепокоєння серед членів групи із завдання, що звіт може бути невідповідним за 
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даних обставин;  

 Виявлені нові та суттєві користувачі фінансової звітності;  

 Клієнт є об’єктом значного судового спору, якого не було під час процесу прийняття 

завдання; 

 Суттєвість та місцезнаходження виправлених або невиправлених викривлень, 

ідентифікованих протягом завдання, турбують;  

 Була незгода з управлінським персоналом по суттєвих питаннях бухгалтерського обліку 

або обмеженню обсягу аудиту; та  

 Були обмеження обсягу. 

 

 

5.6.1 Характер, час та обсяг огляду контролю якості завдання  

Партнер із завдання повинен розглянути файл до ОКЯЗ. Це необхідно тому, що оглядач контролю 

якості повинен виконати об’єктивну оцінку значущих суджень, зроблених групою з завдання. 

Рішення провести ОКЯЗ, навіть якщо завдання відповідає критеріям, зазначеним вище, та обсяг 

ОКЗЯ буде залежати від складності завдання та пов’язаних ризиків. ОКЯЗ не зменшує 

відповідальності партнера з завдання за завдання.  

ОКЯЗ буде включати, як мінімум (МСКЯ 1.37 та МСА 220.20):  

 Обговорення значних питань з партнером із завдання;  

 Огляд фінансової звітності або іншої тематичної інформації та пропонованого звіту;  

 Розгляд відповідності пропонованого звіту обставинам; та  

 Огляд окремих робочих документів файлу документації стосовно суттєвих суджень, 

зроблених групою з завдання, та висновків, яких вона дійшла. 

Рекомендовано, щоб фірма використовувала стандартні відомості результатів перевірки контролю 

якості завдання, щоб виконати огляд та забезпечити відповідне документування такого огляду. 

Для надання допомоги з оглядом контролю якості завдання, Додаток F передбачається для 

підтримки розробки стандартизованої відомості результатів перевірки з рекомендованими 

процедурами.  

 

Для підприємств, зареєстрованих на біржі (та інших організацій, включених в політику фірми), 

ОКЯЗ повинен також розглянути (МСА 220.21):  

 Оцінку групою з завдання незалежності фірми щодо конкретного завдання;  

 Чи відбулися відповідні консультації з питань, пов’язаних з розбіжностями у думках або 

інших складних чи спірних питань, та висновки, що випливають з цих консультацій; та  

 Чи відображає документація, відібрана для огляду, роботу, виконану у зв’язку зі значними 

судженнями, та чи підтримує вона досягнуті висновки.  
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Рекомендується, щоб професіонал, відповідальний за ОКЯЗ, був залученим на початку процесу 

завдання, щоб забезпечити своєчасний розгляд будь-яких суттєвих питань, що можуть виникнути 

протягом завдання. Може бути корисним виконати частини огляду, коли завдання просувається, 

що дозволить швидко вирішити такі питання.  

Для невеликих завдань або завдань з меншим ризиком та складністю рекомендується порадитися з 

професіоналом, відповідальним за ОКЯЗ, одразу після завершення планування, щоб надати 

достатньо часу для узгодження підходу до завдання відповідно до оцінок та рекомендацій ОКЯЗ.  

Фірма може розглянути допустиму мінімальну кількість днів від дати оформлення (наприклад, 

п’ять робочих днів) для початку розгляду, з двома з цих днів, відведених для остаточного 

завершення огляду. Час, що надається для більш великих та складних завдань, природно, буде 

значно тривалішим.  

5.6.2 Оглядач контролю якості (ОКЯ)  

Фірма несе відповідальність за встановлення критеріїв для призначення будь-якого оглядача 

контролю якості (ОКЯ) для завдання та зобов’язана також визначити її або його придатність. 

Пропонується, щоб ОКЯ був об’єктивним та незалежним та мав достатню підготовку, досвід, 

технічні знання та повноваження, а також можливість та час для виконання цієї ролі. 

Характеристики, властиві кандидатам, придатним для роботи в цій якості, включають найкращі 

технічні знання поточних стандартів бухгалтерського обліку та надання впевненості і великий 

досвід, який може  бути проявлений на високому рівні.  

ОКЯ не може бути членом групи з завдання та не може, прямо або непрямо, перевіряти його або її 

власну роботу, або приймати важливі рішення щодо виконання завдання. Більш ніж один 

кваліфікований оглядач може виконувати ОКЯЗ з метою надання спеціальних знань, необхідних 

для ефективного виконання огляду.  

Консультації з кваліфікованими професіоналами, що виконують функцію ОКЯ, заохочуються, та 

це не є незвичайним, особливо у випадку малих фірм, групі з завдання консультуватися з ОКЯ 

протягом завдання. Як правило, це не буде компрометувати об’єктивність оглядача, поки партнер 

з завдання (а не ОКЯ) приймає остаточні рішення та характер та обсяг консультацій не надто 

значний. Цей процес може запобігти розбіжностям у думках в кінці завдання.  

Якщо об’єктивність ОКЯ ставиться під загрозу внаслідок консультації з певних питань, 

рекомендується щоб фірма призначила альтернативного ОКЯ.  

У випадку малих фірм, зовнішні професіонали можуть служити в якості ОКЯ за умови, що вони 

достатньо кваліфіковані та відповідають необхідним вимогам незалежності, або фірма може 

обрати варіант укладання угоди з іншою фірмою, з якою вона має домовленості.  
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Приклад — Огляд контролю якості завдання  
За деталями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

 

M.M. та партнери  

Марсель на даний момент не має серед клієнтів будь-яких суб’єктів, зареєстрованих на біржі, 

та відповідно вирішив не виконувати огляди контролю якості завдань (ОКЯЗ) для будь-яких 

його завдань.  

Марсель може, на додаток до суб’єктів, зареєстрованих на біржі, прийняти політики, що 

вимагають ОКЯЗ для інших завдань, які відповідають певним критеріям політики. Вони 

включають, наприклад, аудит суб’єктів з підвищеною оцінкою ризику або інші завдання з 

надання впевненості, в яких існує загроза незалежності та ОКЯЗ може виключити загрозу 

або зменшити її до прийнятного рівня. Він виконує багато аудиторських перевірок, деякі 

досить значні, та деякі з цих клієнтів можуть представляти проблеми, так що виконання 

ОКЯЗ може здаватися розумним за цих обставин. 

Припускаючи, що Марсель вже виконав вимоги, він, ймовірно, дійшов висновку, що 

функцію необхідно залучити з зовнішніх джерел. Через відносну недосвідченість його 

персоналу, може бути неможливим для нього делегувати відповідальність.  

Якби це була ваша фірма, чи побажали б ви виконати ОКЯЗ місцевого комунального закладу 

з урахуванням можливої загрози близьких стосунків (Марсель знав їх протягом багатьох 

років), ризику (звинувачення у корупції), та того факту, що це є суб’єкт державного сектору? 

А щодо будинку людей похилого віку? Цей клієнт може зазначати проблеми безперервності 

діяльності (винагорода не сплачується майже рік), та фірма постає перед загрозою 

незалежності (несплачена винагорода). 

Формальний процес, призначений надати керівництво персоналу шляхом розгляду, чи 

виконувати ОКЯЗ для окремого завдання, дозволить завчасно спланувати та забезпечити, 

коли очікується, наявність особи, відповідальної за виконання ОКЯЗ. Цей процес також 

допоможе персоналу оцінити обставини, за яких було б розумним виконати ОКЯЗ навіть 

тоді, коли правило може не вимагати цього (наприклад, у тих випадках, коли завдання було 

визначеним як високо ризикове). 

Марсель ще має певну роботу, щоб виконати вимоги МСКЯ 1.35–.37.  
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6. Моніторинг 
 

 

6.1. Огляд 

МСКЯ 1.48 встановлює: 

48. Фірма повинна запровадити процес контролю, призначений забезпечити обґрунтовану 

впевненість, що політики та процедури, пов’язані з системою контролю якості, є доречними, 

адекватними та операційно ефективними. Цей процес повинен:   

(a) Включати поточний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми, в тому числі, на 

циклічній основі, перевірку принаймні одного завершеного завдання для кожного 

партнера із завдання;  

(б) Вимагати, щоб відповідальність за процес моніторингу була встановлена партнеру або 

партнерам чи іншим особам з достатнім досвідом та повноваженнями в фірмі для того, 

щоб прийняти цю відповідальність; та  

(в) Вимагати, щоб ті, хто виконує завдання або огляд контролю якості завдання, не брали 

участі в перевірці завдання. (Див: Пар. Д64–Д68) 

 
 

Мета глави Основні посилання 

Надати керівництво з моніторингу політики та процедур 

фірми, пов’язаних з контролем якості, в тому числі 

програми моніторингу, процедур перевірки, звіту монітора, 

розгляду та усунення недоліків, та реагування на скарги і 

заяви.  

МСКЯ 1.48–.56 

 

 

Політики та процедури контролю якості є ключовою частиною системи внутрішнього контролю 

фірми. Моніторинг полягає, в основному, в розумінні цієї системи контролю та визначення – за 

допомогою інтерв’ю, наскрізних тестів, та перевірки файлу – чи ефективно, та до якого ступеню, 

ця система контролю функціонує. Він також включає розробку рекомендацій щодо вдосконалення 

системи, особливо, якщо виявлені недоліки або якщо змінилися професійні стандарти та практика.  
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

Пропонується, щоб фірма розробила політики та процедури моніторингу, які будуть влючати 

об’єктивний розгляд та оцінку:  

 Ступеню відповідності політикам та процедурам контролю якості, та дотримання 

професійних стандартів та регуляторних і законодавчих вимог;  

 Доречність та адекватність політик і процедур контролю якості;  

 Наскільки сучасними та відповідними є політики та процедури по відношенню до подій 

в професії;  

 Гарантії якості та етичної культури фірми (в тому числі доказів, що є письмовим 

підтвердженням дотримання політик та процедур щодо незалежності);  

 Ефективності діяльності з професійної освіти та розвитку;  

 Відповідності інструктивних матеріалів та технічних ресурсів, що надаються;  

 Процесів внутрішнього інспектування фірми; 

 Змісту, часу та ефективності повідомлень членам фірми стосовно питань контролю 

якості (в тому числі інформації про слабкі місця в системі, які були виявлені, та будь-які 

коригуючі заходи, що мають бути вжиті, а також рекомендовані вдосконалення системи 

в результаті будь-яких оцінок); та  

 Визначення ефективності контролю після завершення процесу (наприклад, чи своєчасно 

зроблені необхідні зміни). 

 

Фірма покладається на кожного партнера та члена персоналу на всіх рівнях, щоб неформально 

контролювати на забезпечувати якість, етику та професійні і фірмові стандарти. Цей моніторинг є 

притаманним кожному аспекту професійної діяльності.  

Партнери та співробітники, які за посадою приймають рішення або здійснюють нагляд за роботою 

інших, мають більш високий рівень відповідальності.  

Рекомендується, щоб фірма також розглядала будь-який зворотний зв'язок, отриманий від 

відповідних перевірок професійною організацією та режиму ліцензування (якщо застосовується). 

Втім, це не повинно служити заміною власної програми внутрішнього моніторингу фірми. 

Моніторингові механізми, що використовуються фірмою, можуть включати: 

 Внутрішні і зовнішні програми освіти й підготовки; 

 Вимоги, щоб партнери та персонал знали, розуміли та застосовували політики і процедури 

фірми для оглядів завдань, оглядів контролю якості та затвердження партнера з завдання;  

 Програмну заяву, що дає наказ партнерам та персоналу не розповсюджувати жодної 

інформації щодо фінансової звітності будь-якого типу доти, доки не підписані всі необхідні 

офіційні затвердження; 

 Стандартну систему фірми з контролю завершення завдання та надання звіту, в якій 

встановлюються необхідні погодження та підписи за типами завдань, функціями та 

відповідальними особами; 
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 Інструкції партнеру з завдання та оглядачу контролю якості завдання щодо перевірки 

доречних затверджень на постійній основі;  

 Інструкції всім партнерам та співробітникам звертатися за консультацією до відповідного 

старшого персоналу в фірмі, коли вони спостерігають значні або неодноразові дрібні 

порушення політик або протоколів фірми; та  

 У процесі оцінки обсягу, періодичні перевірки практики, виконані професійною асоціацією 

або інститутом чи регулятором (якщо застосовуються). 

Рішення укласти контракт з незалежною стороною або створити внутрішню систему моніторингу 

та її коло повноважень буде варіюватися від фірми до фірми.  Воно також залежатиме від рівнів 

ресурсів фірми на момент інспектування та її здатності виконувати програму ефективно. Це 

визначення, як правило, здійснюється на кожному циклі перевірки уповноваженою особою 

всередині фірми, через консультації з усіма партнерами. 

У випадку малих фірм, зовнішні фахівці можуть виконувати функції особи, що здійснює нагляд, за 

умови їх відповідної кваліфікації, або фірма може вибрати укласти угоду з іншою фірмою, з якою 

вона має домовленості.  

Піраміда моніторингу 

 

 

Для сприяння в процесі моніторингу системи контролю якості Додаток G надається для 

допомоги фірмі у визначенні міркувань щодо процедур моніторингу. 

 

6.2 Програма моніторингу 

Відповідальність за моніторинг застосування політик та процедур контролю якості є 

відокремленою від загальної відповідальності за контроль якості. Метою програми моніторингу є 

сприяння фірмі в отриманні обґрунтованої впевненості, що її політики та процедури щодо системи 

контролю якості є доречними, адекватними та функціонують ефективно. Програма також 

призначена допомогти забезпечити дотримання вимог практики та застосовних законодавчих і 

регуляторних вимог.  
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Кожна фірма реалізує стандарти контролю якості шляхом розробки та здійснення системи 

контролю якості достатньої для розміру та характеру її практики та завдань. Рекомендується, щоб 

система була розроблена з метою забезпечення фірмі обґрунтованої впевненості, що значні та/або 

стійкі порушення політики та процедур контролю якості являються малоймовірними або не 

залишаються непоміченими. 

Щоб забезпечити неупереджену та об’єктивну оцінку файлу, ті, хто бере участь у групі з завдання 

або виконує функцію ОКЯЗ, не повинні мати права діяти як монітор того ж файлу.  

Для того, щоб моніторинг був ефективним, всім партнерам та працівникам необхідно 

співпрацювати з монітором, визнаючи, що ця людина є невід’ємною частиною системи контролю 

якості. Підтримка партнерів та керівників процесу і зауважень та висновків монітора має особливе 

значення. Незгоди, невиконання або ігнорування результатів моніторингу можуть бути 

вирішеними за допомогою фірмового процесу вирішення спорів, як описано в Розділі 5.5.   

Пропонується, щоб фірма виконувала інспекції окремих завдань, які можуть обиратися без 

попереднього повідомлення групи з завдання. Хоча бажано вибирати одне або більше виконаних 

завдань, за якими було відзвітовано, для кожного партнера при кожному інспектуванні, фірма 

може вибрати перевірку кількох завдань щорічно, з наміром забезпечити, щоб файли кожного 

партнера були вибраними принаймні на циклічній основі.  

Пропонується, щоб контроль за дотриманням був створений для забезпечення об’єктивної оцінки: 

 Дотримання професійних стандартів та застосовних законодавчих та нормативних вимог;  

 Відповідності звітів з завдань;  

 Визначення того, що мали місце відповідні та достатні консультації зі складних або спірних 

питань;   

 Визначення, чи наявна достатня та відповідна документація, застосовна до виконаної роботи; 

та  

 Чи були застосованими належним чином політики та процедури контролю якості фірми.  

6.3 Процедури перевірки 

Моніторинг системи контролю якості може бути безперервним або періодичним процесом. У 

будь-якому випадку, вибір індивідуальних завдань для інспектування робиться на циклічній 

основі, наприклад, інспекційний цикл охоплює не більше трьох років.  

У невеликих фірмах процедури інспекційного моніторингу можуть здійснюватися тим же самим 

персоналом, який розробляв та втілював політики та процедури контролю якості фірми. Такі 

особи можуть бути добре ознайомлені з вимогами фірми, та займати унікальну позицію для 

виявлення сфер для удосконалення. Крім того, фірма може використовувати тих самих осіб, які 

виконують функцію ОКЯЗ, за умови, що особа, котра виконує інспекційну перевірку файлу з 

метою моніторингу, не брала участі у групі з завдання та не виконувала ОКЯЗ цього файлу. У 

випадку інспектування завдання, якщо внутрішні ресурси не доступні, інші джерела допомоги в 

цій області можуть включати інші фірми, з якими фірма має альянс, або професійні організації, що 

пропонують цю послугу. 

Мережеві фірми можуть вибрати здійснення моніторингу на основі мережі, якщо мережева фірма 

застосовує загальні політики та процедури моніторингу. Незважаючи на не, що моніторинг є 

організованим, політики та процедури фірми повинні вимагати повідомлення відповідним особам, 

на щорічній основі, обсягу, масштабу та результатів моніторингу, та повинні включати негайне 

повідомлення про виявлені недоліки в системі контролю якості так, щоб могли бути вжиті 

коригувальні заходи.  
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Багато факторів будуть впливати на спосіб, яким проектується інспектування. Планування 

організації процесу інспектування, як правило, буде включати такі чинники:  

 Розмір фірми; 

 Характер та складність практики фірми;  

 Ризики, пов’язані з клієнтською базою та типами послуг, що надаються;  

 Кількість офісів та географічне розташування офісів;  

 Загальна оцінка функціонування та дотримання кожного відокремленого офісу (якщо 

потрібно);  

 Результати попередніх інспектувань та зовнішнього моніторингу, виконаного професійними 

або державними регуляторними органами; та  

 Ступінь повноважень, наданих членам фірми, підрозділам та офісам.  

Документація перевірок може включати: 

 Оцінку дотримання професійних стандартів та застосовних регуляторних і законодавчих 

вимог; 

 Результати оцінки елементів системи контролю якості;  

 Оцінку того, чи належним чином фірма застосовує політики та процедури контролю якості;  

 Оцінку того, чи є звіт з завдання відповідним за даних обставин;  

 Виявлення будь-яких недоліків, їхній вплив та рішення про необхідність подальших дій, 

докладний опис цих дій; та  

 Резюме результатів та  зроблених висновків (наданих фірмі), з рекомендаціями щодо 

виправних дій або необхідних змін.  

Краще за все для партнерів з завдання зустрітися для розгляду звіту (разом з іншім відповідним 

персоналом) та прийняти рішення щодо коригувальних дій та/або внесення змін у систему, ролі та 

обов’язки, дисциплінарних заходів, визнання та інших питань.  

6.4 Звіт про результати моніторингу  

Фірма повинна повідомляти всім партнерам з завдання та іншим відповідним працівникам, в тому 

числі головну виконавчу посадову особу або, якщо є, правління партнерів, інформацію про 

результати процесу моніторингу принаймні щорічно, в тому числі докладний опис процесу 

моніторингу та його висновки щодо загального дотримання та ефективності фірми.  

Звіт повинний, як мінімум, включати:  

 Опис виконаних процедур моніторингу;  

 Висновки за результатами процедур моніторингу; та  

 Коли доречно, опис систематичних, неодноразових або інших суттєвих недоліків та заходів, 

рекомендованих для їх усунення. 
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

Фірма можливо побажає зобов’язати монітора охопити додаткові елементи в рамках 

процесу. Може бути розглянутим, в тому числі, наступне:  

 Кількість та типи файлів, що перевіряються;  

 Загальні зауваження на основі інспекційних перевірок;  

 Загальні недоліки або сфери, в яких необхідні удосконалення;  

 Детальний огляд питань, що вказують на необхідність перегляду або оновлення системи 

контролю якості або пов’язаних керівництв;  

 Конкретні питання, які необхідно розглянути партнеру, відповідальному за файл 

(наприклад, відсутність письмових заяв та подібне); 

 Рекомендації щодо розроблення або удосконалення політики та нових або скоригованих 

систем контролю, щоб забезпечити застосовуння політик належним чином;   

 Зауваження з приводу культури фірми щодо питань контролю якості — як верхівки, так і 

серед інших партнерів та працівників;  

 Зауваження з приводу процесу професійного розвитку та навчання у фірмі;  

 Огляд існуючих систем та політик контролю якості;  

 Огляд процесу періодичної оцінки, в тому числі характеру, часу та обсягу виконаних робіт 

та проведених інтерв’ю; 

 Результати, в тому числі політики, що є неадекватними або не відповідними діючим 

стандартам, випадки значного недотримання політики на рівні фірми та рівні завдання, 

та інші ідентифіковані питання; та   

 Короткий виклад змін у професії або у відповідних професійних стандартах, що 

вказують на те, що перегляд системи контролю якості чи пов’язаної документації є 

необхідним або стане необхідним незабаром.  

 

Щоб допомогти фірмам з програмою моніторингу, у Додатку Н надається керівництво, яке може 

бути використаним в якості основи для звіту монітора.  
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6.5 Оцінка, повідомлення та виправлення недоліків  

МСКЯ 1.49–.54 встановлює: 

49. Фірма повинна оцінити вплив недоліків, помічених у результаті процесу моніторингу, чи є 

вони: 

(a) Випадками, що не обов’язково вказують на те, що система контролю якості фірми є 

недостатньою, для забезпечення їй обґрунтованої впевненості, що вона  виконує 

професійні стандарти та застосовні законодавчі і регуляторні вимоги, та що звіти, які 

надаються фірмою або партнерами з завдання, відповідають обставинам; або  

(б) Систематичними, неодноразовими або іншими суттєвими недоліками, що вимагають 

негайних коригувальних дій.  

50. Фірма повинна ознайомити відповідних партнерів з завдання та інший відповідний персонал з 

недоліками, поміченими в результаті процесу моніторингу, та рекомендаціями стосовно 

виправних дій. (Див: Пар. Д69) 

51. Рекомендації щодо вжиття заходів з усунення помічених недоліків повинні включати одне або 

більше з наступного:  

(a) Здійснення відповідних коригуючих дій по відношенню до окремого завдання або 

співробітника;  

(б) Повідомлення про результати особам, відповідальним за навчання та професійний 

розвиток; 

(в) Зміни до політик та процедур контролю якості; та 

(г) Дисциплінарні заходи проти тих, хто не дотримується політик та процедур фірми, 

особливо тих, хто чинить це неодноразово.  

52. Фірма повинна запровадити політики та процедури на випадок, коли результати процедур 

моніторингу вказують, що звіт може бути невідповідним або що під час виконання завдання не 

здійснювалися процедури. Такі політики та процедурі повинні вимагати від фірми визначити, які 

подальші дії є відповідними для виконання застосовних професійних стандартів та регуляторних 

і законодавчих вимог, та розглянути, чи необхідна порада юриста.  

53. Фірма повинна повідомляти принаймні щорічно результати моніторингу її системи контролю 

якості партнерам з завдання та іншим відповідним особам всередині фірми, в тому числі головній 

виконавчій посадовій особі або, якщо прийнятно, правлінню партнерів. Це повідомлення повинно 

буди достатнім, щоб надати можливість фірмі та цим особам вжити негайні та відповідні заходи, 

коли необхідно  відповідно до їх визначених ролей та обов’язків. Інформація, що повідомляється, 

повинна включати наступне: 

(a) Опис виконаних процедур моніторингу;  

(б) Висновки за результатами процедур моніторингу; та 

(в) Коли доречно, опис систематичних, неодноразових або інших суттєвих недоліків та 

заходів, вжитих для їх вирішення або виправлення.  
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54. Деякі фірми діють як частина мережі та, для узгодженості, можуть здійснювати деякі з їхніх 

моніторингових процедур на мережній основі. Коли фірми в мережі працюють під загальними 

політиками та процедурами моніторингу, розробленими для дотримання цього МСКЯ, та ці фірми 

покладаються на таку систему моніторингу, політики і процедури фірми повинні вимагати, щоб:  

(а) Принаймні щороку, мережа повідомляла загальний масштаб, обсяг та результати процесу 

моніторингу відповідним особам в мережевих фірмах; та  

(б) Мережа повідомляла негайно про будь-які виявлені недоліки в системі контролю якості 

відповідним особам в доречній мережевій фірмі або фірмах так, щоб необхідні заходи 

могли бути вжитими, для того щоб партнери з завдання в мережевих фірмах могли 

покладатися на результати моніторингового процесу, реалізованого в мережі, доки фірми 

або мережа не повідомлять про інше. 

 

Пропонується, щоб фірма розробила політики та процедури, що дозволяють їй отримувати 

інформацію про всі недоліки, виявлені програмою моніторингу (за виключенням явно дрібних або 

неважливих). Вона повинна розглянути, чи вказують ці недоліки на структурні вади у системі 

контролю якості або демонструють невідповідність окремого партнера чи працівника. 

На структурні вади здебільшого будуть вказувати недоліки, що  трапляються часто та походять 

від, але не викриваються, різних партнерів або співробітників. Ці випадки можуть вимагати змін у 

контролі якості або системі документації. Монітор повинен подати ці зміни партнеру або 

працівнику, відповідальному за систему контролю якості або документування для вжиття 

коригуючих заходів.   

Фірма повинна розглянути суттєві недоліки та слідувати професійним стандартам і регуляторним 

та законодавчим вимогам, якщо доведено, що вона підготувала невідповідний звіт з завдання або 

предмет звіту з завдання містить викривлення чинеточності. За таких обставин фірма повинна 

розглянути отримання консультації юриста. 

Якщо виявлені недоліки є систематичними або неодноразовими, будуть необхідні невідкладні 

коригуючі заходи. У більшості випадків, недоліки, пов’язані з незалежністю та конфліктом 

інтересів, будуть вимагати негайних коригуючих дій.  

На додаток, партнер або працівник, відповідальний за навчання та професійний розвиток, можуть 

оглянути виявлені недоліки щоб визначити, чи можуть курси або додаткове навчання ефективно 

розглянути деякі проблемні питання поза недоліками.  

6.5.1 Недотримання 

Недотримання системи контролю якості фірми є серйозним питанням, особливо якщо партнер або 

працівник свідомо відмовляється виконувати політику фірми.  

Оскільки система контролю якості запроваджена для захисту суспільних інтересів, фірма 

зобов’язана прозоро та суворо вирішувати навмисне невиконання. Вона може, як правило, 

розглянути свідоме недотримання багатьма способами, в тому числі  встановлюючи план з метою 

вдосконалити виконання, перевірки досягнутих результатів та повторний розгляд можливостей 

для просування і підвищення оплати праці, та зрештою припинення найму.  

Свідоме невиконання партнером, проте, дуже складно вирішити. Кожній фірмі необхідно 

розробити процес для покарання партнерів, якщо це вже не передбачено угодою про партнерство 

або іншим контрактом, яким регулюються відносини між партнерами. Кінцевим результатом 

цього процесу є майбутнє дотримання як партнерами, так і персоналом системи контролю якості. 

Щоб забезпечити гарантію, що це відбудеться, пропонується, щоб процес підкреслював наслідки 

майбутнього недотримання. Також рекомендується, щоб ці наслідки були значніші ніж ті, що 
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призначаються за поточне недотримання, для вказування, що невиконання у майбутньому не буде 

терпітися.  

За деяких обставин може бути прийнятним запровадження тимчасового нагляду за партнерами або 

працівниками, які мають проблеми з виконанням системи контролю якості. Це може включати 

вимогу перевірки іншим партнером виконаної роботи, або виконання оцінки монітором роботи до 

випуску звіту з завдання. Альтернативним рішенням може бути обмеження типів роботи, яку 

можуть виконувати ці партнери або працівники, наприклад, обмеження участі в завданнях для 

великих суб’єктів, на тимчасовій або постійній основі.  

Приклад — Моніторинг  
За подробицями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

M.M. та партнери 

За умовами учбового прикладу не відомо, має чи ні Марсель діючу систему моніторингу, але 

цілком логічно припустити, що її не існує.  

Марсель повинен запровадити процес моніторингу відповідно до МСКЯ 1.48, а також 

повідомлення відповідному персоналу фірми результатів та рекомендацій моніторингу.  

Враховуючи розмір фірми Марселя, ідеальним кандидатом на виконання функції 

моніторингу, ймовірно, є відповідним чином кваліфікований зовнішній консультант, 

наприклад, інший місцевий практик або громадський консультант з його місцевої Асоціації 

чи інституту.  

 

6.6 Скарги та заяви 

МСКЯ 1.55–.56 встановлює: 

55. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені надати їй обґрунтовану 

впевненість, що вона належним чином розглядає: 

(a) Скарги та заяви, що робота, виконана фірмою, не відповідає професійним стандартам та 

законодавчим і застосовним регуляторним вимогам; та  

(б) Заяви щодо недотримання системи контролю якості фірми.  

Як частина цього процесу, фірма повинна встановити чітко визначений канал для персоналу 

фірми ставити будь-які питання способом, що дає можливість йому не боятися утисків. (Див: 

Пар. Д70) 

56. Якщо під час розслідувань скарг та заяв з’ясовуються недоліки в організації або 

функціонуванні політик та процедур контролю якості фірми або недотримання особою чи 

особами системи контролю якості фірми, фірма повинна вжити відповідні заходи, як встановлено 

в параграфі 51. (Див: Пар. Д71–Д72) 

 

Скарги та заяви – особливо стосовно  відмови виконувати обов’язок поводження обережно по 

відношенню до роботи клієнта, порушення таємниці (якщо прийнятно) або конфіденційності, 

конфлікту інтересу, або будь-якої форми дискримінації чи переслідування партнерами або 

співробітниками по відношенню один до одного або клієнтів – є серйозним питанням. На додаток 

до механізмів вирішення спорів, встановлених в Розділі 5.5 Керівництва, партнер, відповідальний 

за такі питання, може серйозно розглянути повідомлення страхової компанії фірми та/або 

звернутися до юриста. Якщо є будь-яка невпевненість, він або вона може проконсультуватися з 
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іншими партнерами, консультантом з практики, наданим професійною організацією, або з 

довіреними колегами по професії. 

 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Рекомендується, щоб фірма розглянула всі функції, необхідні для вирішення скарги та заяви, 

наприклад:  

 Підтримання всіх політик стосовно скарг та заяв;  

 Отримання всіх звітів, що мають відношення до скарг та заяв;  

 Надання керівництва та консультацій з питань скарг та заяв тим, хто виконує наглядові 

функції;  

 Забезпечення документації з цих питань, в тому числі отримання скарги, результати 

розслідування, та кінцевий результат;  

 Повідомлення тому, хто надав скаргу; та 

 Виконання або забезпечення нагляду за всіма розслідуваннями.  

 

Політика фірми повинна забезпечити політики та процедури розгляду різних типів скарг та заяв, в 

тому числі: 

 Скарги, що виконана робота не відповідає професійним стандартам та регуляторним і 

законодавчим вимогам;  

 Скарги на недотримання системи контролю якості фірми; та  

 Скарги, що організація або процес політик та процедур контролю якості фірми є 

недосконалим.  

Розслідування таких питань доручається партнеру з достатнім та відповідним досвідом і 

повноваженнями. Якщо цей партнер також стає стороною скарги з окремого завдання, його 

замісник повинен бути призначеним на виконання розслідування.   

Рекомендується, щоб будь-якій скарзі від клієнта або іншої третьої сторони надавався пріоритет 

пропорційно її важливості. Звичайно, це може включати первинне підтвердження отримання 

разом з прийняттям зобов’язання, що питання буде розглянуте, та поясненням, що відповідь буде 

надана після того, як питання буде належним чином розслідуване. 

Чітко визначений процес зробить зрозумілим всім партнерам та співробітникам, яким процедурам 

необхідно слідувати при виникненні скарги або заяви та кому питання повинно бути повідомлено. 

Результати, як правило, документуються разом з відповіддю. Пропонується, щоб, як мінімум, ці 

процедури включали:  

 Ідентифікацію фактів ситуації після проведення інтерв’ю та/або перевірки відповідних 

документів; 

 Визначення за допомогою посиланнь на закони, нормативи, професійні стандарти та політики 

фірми (де прийнятно) чи є порушення, характеру та масштабу інциденту та наслідків; 
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 Після консультації з відповідною особою в фірмі, вимогу, щоб було розглянутим звернення до 

юрисконсульта, та якщо прийнятно, найняти його зі сторони; 

 Підготовка звіту про результати, в тому числі будь-які рекомендації; та 

 Відповідь скаржнику. 

У випадку малих фірм, можна розглянути наймання зовнішнього консультанта для врегулювання 

таких питань. Проте, політика невеликої фірми може бути дуже простою та прямою, 

встановлюючи, що фірма буде адекватно та серйозно розглядати питання, відкрито, відповідально 

та ретельно і вживати відповідні заходи, в тому числі розгляд користувача незалежною стороною, 

звернення за порадою юриста, на інформування страховика, якщо вважається необхідним.  

Процес не буде ефективним, доки всі партнери та персонал не почуватимуть себе вільними без 

страху утисків.  

Приклад — Скарги та заяви 
За подробицями учбового прикладу зверніться до Вступу до прикладу цього Керівництва. 

M.M. та партнери 

Це сфера, з якою Марсель, здається, не має складностей. Фірма, очевидно, не має досвіду зі 

скаргами та заявами, та клієнти фірми повідомляють, що вони є задоволеними.  

Незважаючи на це, Марсель все ж зобов’язаний запровадити відповідні політики та 

процедури для того, щоб бути готовим до виникнення таких обставин, якщо він бажає 

повністю виконати стандарт МСКЯ 1.55–.56. Забезпечення запровадження цих політик та 

процедур буде керівництвом до дії персоналу у разі настання таких обставин. 
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7. Документація 
 

 

7.1. Огляд 

МСКЯ 1.42 встановлює: 

Документування огляду контролю якості завдання  

42. Фірма повинна запровадити політики та процедури щодо документації огляду контролю 

якості завдання, які вимагають документувати, що:  

(a) Процедури, що вимагаються політиками фірми щодо огляду контролю якості завдання, 

були виконані; 

(б) Огляд контролю якості завдання був завершений на або до дати звіту; та  

(в) Оглядачеві не відомі будь-які невирішені питання, які можуть привести його до думки, 

що суттєві судження та висновки групи з завдання були невідповідними.   

МСКЯ 1.45–.47 встановлює: 

Завершення збору кінцевих файлів з завдання  

45. Фірма повинна запровадити політики та процедури для груп з завдання щодо своєчасного 

завершення збору кінцевих файлів з завдання після завершення складання звітів з завдання. 

(Див: Пар. Д54–Д55) 

Конфіденційність, надійне зберігання, цілісність, доступність та відновлюваність 

документації з завдання  

46. Фірма повинна запровадити політики та процедури, призначені для підтримки 

конфіденційності, надійного зберігання, цілісності, доступності та можливості відновити 

документацію з завдання. (Див: Пар. Д56–Д59) 

 

Мета глави Основні посилання 

Надати керівництво щодо вимог фірми стосовно документування, 

як на рівні завдання (в тому числі огляд контролю якості завдання) 

так для системи контролю якості фірми.  

МСКЯ 1.42,  

МСКЯ 1.45–.47, 

МСКЯ 1.57–.59 
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7.1. Огляд 

Збереження документації з завдання   

47. Фірма повинна запровадити політики та процедури щодо збереження документації з 

завдання протягом періоду, достатнього для задоволення потреб фірми або як того вимагає 

закон чи нормативний акт. (Див: Пар. Д60–Д63) 

МСКЯ 1.57–.59 встановлює:  

Документація системи контролю якості  

57. Фірма повинна запровадити політики та процедури, що вимагають належного 

документування для того, щоб забезпечити докази функціонування кожного елемента її системи 

контролю якості. (Див: Пар. Д73–Д75) 

58. Фірма повинна запровадити політики та процедури, що вимагають збереження документації 

протягом періоду, достатнього щоб дати змогу тим, хто виконує процедури моніторингу, 

оцінити дотримання фірмою її систем контролю якості, або протягом  більш тривалого терміну, 

якщо вимагається законом чи нормативним актом.  

59. Фірма повинна запровадити політики та процедури, що вимагають документації скарг та 

заяв і відповідей на них. 

 
 

7.2 Документація політик та процедур фірми  

Фірма розробляє політики та процедури, які визначають рівень та обсяг документації, що 

вимагається для всіх завдань та для загального користування фірми (як встановлено в інструкціях 

фірми/шаблонах завдань). Вона також повинна запровадити політики та процедури, що вимагають 

відповідної документації для того, щоб надати докази функціонування кожного елемента своєї 

системи контролю якості.  

Ці політики забезпечують достатність та відповідність документації для надання доказів:  

 Дотримання кожного елемента системи контролю якості фірми; та  

 Підтримки кожного виданого звіту з завдання, відповідно до професійних та фірмових 

стандартів і нормативно-правових вимог, разом з доказами, що ОКЯЗ був завершений не 

пізніше дати звіту.  

Політики часто просто вставляються в шаблони фірми для завдань у вигляді стандартних 

повідомлень, анкет, контрольних списків, та пояснювальних записок. Ця практика гарно працює 

для забезпечення послідовного застосування елементів системи контролю якості як на рівні фірми, 

так і на рівні завдання.  

7.3 Документація завдання 

Політика фірми обумовлює встановлені процедури для своєчасного остаточного складання файлу 

з завдання (тобто, як правило не більше, ніж через 60 днів після дати звіту). Якщо є два або більше 

звітів, виданих на одну і ту ж предметну інформацію, рекомендується, щоб політика фірми 

вказувала, що граничний строк для складання файлу з завдання був таким, щоб кожен звіт 

розглядався так, якби це було окреме завдання.  
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Документація повинна зберігатися протягом достатнього періоду, щоб надати можливість тим, хто 

виконує процедури моніторингу, оцінити ступінь дотримання фірмою її системи внутрішнього 

контролю, а також потреби фірми відповідно до вимог професійних стандартів, законів або 

правил.  

Під час розгляду документації з завдання фірма повинна також зосередитися на загальнофірмових 

політиках, які могли б вимагати послідовної організації файлів та індексації. Це надасть багато 

переваг, в тому числі легку ідентифікацію розділів у межах файлу, зручність доступу оглядачам 

файлу всіх рівнів, послідовний підхід до завершення файлу всіма членами фірми. З точки зору 

контролю якості, це також буде сприяти процесу забезпечення того, що необхідні підписи та 

перехресні посилання були включені, та розташування будь-яких нотаток огляду.   

Файл документації повинен бути організований у зрозумілі підрозділи роботи з використанням 

системи індексації. В міру того, як виготовляється кожна частина файлу документації,  вона 

забезпечується унікальним посиланням, який безпосередньо приєднується до загального індексу 

файлу.   

Приклад індексації файлу наведено в таблиці 7.3.1 на стор. 60. У цьому прикладі документи 

розподілені по областях фінансової звітності, таких як грошові кошти, дебіторська заборгованість, 

продаж  тощо.  
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Таблиця 7.3.1  

Індекс – Аудиторський файл 

(Приклад – з використанням програми аудиту, призначеної для аудиторських перевірок за 

періоди, що закінчуються на або після 14 Грудня 2010р.) 

Завершення аудиту 

1) Закриття аудиторського файлу 

       Меморандум завершення завдання 

       Наступні зміни до аудиторського 

файлу 

2) Фінансова звітність/звіт аудитора 

3) Кінцевий аналітичний огляд 

4) Відомість результатів перевірки оглядача 

       Огляд контролю якості (якщо ОКЯЗ 

застосовується) 

5) Огляд подання та розкриття фінансової 

звітності 

6) Огляд партнера з завдання/одноосібного 

практика 

7) Корегуючі та закриваючі журнальні 

проводки 

8) Робочий проект балансового звіту 

9) Листування, обговорення та примітки –  

Письмові заяви 

Обговорення з керівництвом тощо 

Лист управлінському персоналу 

Примітки та запити 

Прийняття аудиту 

11) Контрольний лист прийнятності завдання з 

аудиту – новий або постійний клієнт 

Інформація з файлів попереднього 

аудитора
*
 

Лист – зобов’язання
*
 

12) Розуміння суб’єкта та його середовища – 

Короткий нарис клієнта 

Документи по запиту 

Загальна стратегія аудиту 

21) Контрольний лист встановлення загальної 

стратегії аудиту 

22) Визначення суттєвості 

Оцінка викривлень 

23) Ідентифікація ризиків з застосуванням 

аналітичних процедур 

24) Проведення зустрічі з аудиторською 

групою з питань планування 

25) Оцінка властивих ризиків 

26) Визначення, чи вказують ризики на 

необхідність для ОКЯЗ 

27) Бюджет аудиту – час та платня 

Перелік документів, що готуються 

клієнтом 

28) Загальна стратегія аудиту 

Оцінка ризикив суттєвого викривлення 

31) Контрольний лист оцінки ризиків суттєвого 

викривлення 

32) Запити управлінському персоналу, 

найвищому управлінському персоналу, 

відповідальним за внутрішній аудит та 

іншим особам всередині суб’єкта 

33) Оцінка контрольного середовища 

34) Оцінка використання керівництвом оцінок, 

включаючи справедливу вартість 

35) Інформаційні системи та внутрішній 

контроль: 

Загальні системи ІТ та засоби контролю ІТ 

Дохід, дебіторська заборгованість та 

грошові надходження 

Закупівлі, кредиторська заборгованість та 

платежі 

Заробітна платня 

Запаси, собівартість реалізації та 

виробництва 

Фінансування та капітал  

36) Тестування заходів контролю
**

 

Дохід, дебіторська заборгованість та 

грошові надходження 

Закупівлі, кредиторська заборгованість та 

платежі 

Заробітна платня 

Запаси, собівартість реалізації та 

виробництва 

Фінансування та капітал 

37) Огляд протоколів всіх зборів 

Призначення аудитора (резолюція річних 

зборів акціонерів) 

38) Огляд річного звіту клієнта або інших 

документів, які будуть включати 

перевірену за аудитом фінансову звітність 

39) Резюме оцінки ризику 
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Таблиця 7.3.1 Продовження 

Відомості результатів перевірки фінансової звітності, аналітичні процедури та тести 

залишків на рахунках 

Балансовий звіт/Звіт про фінансове становище 

A) Грошові кошти та еквіваленти грошових 

коштів 

B) Торгівельна та інша дебіторська 

заборгованість 

C) Запаси 

D) Авансові платежі 

E) Інвестиції 

F) Нерухоме майно, механізми і обладнання 

(BUS) 

G) Капітальні активи (NPO) 

H) Гудвіл та нематеріальні активи (BUS) 

AA) Короткострокові та довгострокові 

зобов’язання  

BB) Кредиторська заборгованість на 

нарахована кредиторська заборгованість 

EE) Податки до сплати 

(a) Інша заборгованість 

NN) Капітал/Чисті активи 

 

SS) Журнальні проводки 

TT) Відповідь на ознаки шахрайства 

UU) Безперервність діяльності 

VV) Переведення з іноземної валюти 

WW) Облікові оцінки 

Зміни в облікових політиках та 

коригування помилок попередніх періодів 

XX) Операції пов’язаних осіб 

Суттєві операції поза межами звичайного 

ходу бізнесу 

YY) Умовні та контрактні зобов’язання 

Наступні події 

ZZ) Економічна залежність 

Звіт про прибутки/Рахунок прибутків та збитків 

100) Дохід 

200) Собівартість реалізації 

300) Витрати 

400) Інші доходи та витрати 

Тести по суті транзакцій
** 

500) Дохід, дебіторська заборгованість та     

        грошові  надходження 

Закупівлі, кредиторська заборгованість та 

платежі 

        Заробітна платня 

Запаси, собівартість реалізації та виробництва 

Фінансування та капітал 

 

*
Можуть бути в постійному файлі 

**
Можуть бути в тимчасовому файлі 

 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

Фірма повинна визначити вимоги до документації з завдання, необхідні для демонстрування нею 

виконання професійних, регуляторних та законодавчих вимог. Рекомендується, щоб було 

розглянуто:  

 Лист контролю або пояснювальна записка планування завдання; 

 Виявлені питання стосовно етичних вимог (в тому числі підтвердження відповідності); 

 Дотримання вимог незалежності та документація будь-яких обговорень стосовно цих 

питань;  

 Висновки, досягнуті стосовно прийняття та продовження відносин з клієнтом;  

 Процедури, виконані для оцінки ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
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помилки на рівні фінансової звітності та рівні твердження;  

 Характер, час та обсяг процедур, виконаних у відповідь на оцінений ризик, в тому числі 

результати та висновки;  

 Характер, обсяг та висновки за наслідками консультацій;  

 Всі повідомлення, надіслані та отримані;  

 Результати ОКЯЗ, що був виконаний на або до дати звіту;  

 Підтвердження, що не існує невирішених питань, які могли б стати причиною думки 

оглядача, що суттєві судження і висновки були невідповідними;  

 Висновок, що були зібрані та оцінені достатні, відповідні аудиторські докази, та вони 

підтримують звіт, який буде виданим; та  

 Закриття файлу, в тому числі відповідні підписи.  

 

7.4 Документація контролю якості завдання  

Завершений, стандартизований контрольний список ОКЯЗ надасть документацію, що огляд був 

виконаний. Це може включати підтвердження та докази або посилання на них, котрі стверджують 

що: 

 Відповідно кваліфіковані партнери та співробітники виконали процедури, необхідні для ОКЯЗ 

(МСА 220.25 (a)); 

 Огляд був завершений на або до дати звіту з завдання (МСА 220.25 (б)); 

 Жодних невирішених питаннь не потрапило до уваги оглядача контролю якості завдання, які 

змусили б його вважати, що суттєві судження, зроблені групою з завдання, та висновки, яких 

вона досягла, були невідповідними (МСА 220.25 (в)). 

7.5 Доступ та збереження файлів  

Політики та процедури, призначені підтримувати конфіденційність, надійне збереження, 

цілісність, доступність та відновлювальність документації з завдання, вимагаються як стандартами 

контролю якості так, зазвичай,і законодавчими та професійними нормами.  

Ці політики повинні включати розгляд різних вимог до збереження відповідно до законів та 

нормативів для забезпечення збереження документації з завдання протягом періоду, достатнього 

для задоволення потреб фірми та виконання стандартів і законів місцевих юрисдикцій.  

Політика повинна сформулювати, що всі робочі документи, звіти та інші документи, підготовлені 

фірмою, включаючи робочі документи, що підготовлені клієнтом, є конфіденційними та повинні 

бути захищені від несанкціонованого доступу.  

Політики та процедури повинні також включати  захист та безпеку файлів робочих документів під 

час виконання робіт. Вони повинні включати розпорядження персоналу щодо належного 

поводження з ноутбуками, які є чутливими до поломки, крадіжки або втрати, поломки жорсткого 

диска або нещасного випадку. Процедури резервного копіювання повинні протистояти цим 

загрозам, щоб звести до мінімуму часткову або повну втрату виконаної роботи, а також захисту 

інформації клієнта.  
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Рекомендується, щоб фірма також вимагала від партнера з завдання затверджувати всі зовнішні 

запити на огляд робочих документів, та жодний документ не видавався до отримання цього 

дозволу.  

Робочі документі не повинні надаватися стороннім особам за винятком випадків, коли:  

 Клієнт уповноважив розкриття інформації у письмовій формі; 

 Існує професійний обов’язок розкрити інформацію; 

 Розкриття вимагається юридичним або судовим процесом; або  

 Розкриття вимагається за законом або нормативу. 

Якщо не заборонено законом (наприклад, відповідно до умов деяких актів щодо боротьби з 

тероризмом або відмиванням грошей у різних національних юрисдикціях), фірма повинна 

поінформувати та отримати письмовий дозвіл від клієнта, перш ніж надати доступ для 

ознайомлення до робочих документів. Бажано, щоб письмовий дозвіл був отриманий у випадку 

запиту для розгляду файлів від потенційного покупця, інвестора або кредитора. Якщо клієнт не 

дозволяє будь-які необхідні розкриття інформації, може бути отримана юридична консультація. 

У випадку судового або потенційного судового розгляду, або регуляторного чи адміністративного 

провадження рекомендується не надавати робочі документи без отримання дозволу 

юрисконсульта фірми. 

Мінімальна тривалість утримання поточних робочих документів клієнтів та файлів буде 

визначатися  залежно від законодавства з питань оподаткування та правових вимог місцевої 

юрисдикції. Певні матеріали може бути необхідним зберігати триваліший термін, в залежності від 

потреб клієнтів, ризику, та законодавчих чи правових міркувань. Політика фірми повинна робити 

припис щодо кількості років (зазвичай не менше п’яти років), що будуть застосовуватися для 

збереження робочих документів, а також може зробити це для кожного з наступних типів файлів.   

 Постійні файли 

 Податкові файли 

 Фінансова звітність та звіти  

 Листування 

Політики повинна також сформулювати мінімальний термін зберігання робочих документів та 

файлів колишніх клієнтів, який зазвичай буде не менше п’яти років з дати звіту аудитора або, 

якщо пізніше, дати звіту аудитора групи. 

Для отримання подальших інструкцій щодо збереження необхідно проконсультуватися з місцевим 

податковим, корпоративним та іншим законодавством.  

Рекомендується, щоб підтримувався доступний, постійний облік всіх файлів, що зберігаються за 

межами офісу, та щоб кожен контейнер для зберігань мав відповідне маркування для спрощення 

ідентифікації й пошуку. Також рекомендується, щоб партнер, відповідальний за діловодство, 

надавав згоду на будь-яке знищення файлів та забезпечував постійний облік всіх матеріалів, що 

були знищені.  
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Додаток A  

 

Незалежність партнера та співробітника 

[Найменування фірми] 

[Дата] 

[Адресовано фірмі] 

 

Підтвердження незалежності 

 

Я підтверджую в міру моїх знань та переконань, що я виконую політики і процедури фірми, які 

включають Розділ 290 та Розділ 291 Кодексу етики для професійних бухгалтерів РМСЕБ щодо 

незалежності [за виключенням питань, перелічених у Списку A]. 

 

 

Якщо посилання на список А видаляється:  

 

Поставьте підпис тут  

 

Імʼя:   __________________________________ 

 

Посада:  __________________________________ 

 

Дата:   __________________________________ 
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Список A 

 

Незалежність партнера та співробітника 

 

Перерахуйте та коротко поясніть характер всіх питань, які в міру ваших знань та переконань 

можуть вплинути на незалежність. При заповненні переліку звертайтесь до Розділу 290 та Розділу 

291 Кодексу етики для професійних бухгалтерів РМСЕБ. 

Кожен пункт буде розглянуто партнером з завдання. Додаткова інформація може знадобитися для 

визначення, які дії, якщо є, вимагаються. 

Всі рішення та план дій, яких слід дотримуватися, повинні бути повністю задокументованими.  

Опис 

 

Докладний опис, як може 

бути порушена 

незалежність  

 

Вжиті відповідні запобіжні 

заходи (якщо такі є) для 

усунення або зниження 

загрози до прийнятного 

рівня  
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Додаток B  

 

[Зразок] Декларація конфіденційності 

 

[Найменування фірми] 

 

(Хороша практика мати декларацію конфіденційності, підписану на початку працевлаштування 

співробітника, та після цього повторно підписувати документ щорічно, щоб служити 

нагадуванням про вимогу.)  

 

[Дата] 

 

Шановний [                                                   ]: 

Для забезпечення постійної відповідності з Розділом 140 з Кодексу РМСЕБ, що відносяться до 

нашої професійної відповідальності та захисту наших клієнтів, дуже важливо, щоб справи наших 

клієнтів залишалися конфіденційними. 

 Конфіденційна інформація відноситься до будь-якої інформації про наших клієнтів, що стає 

відомою особі в результаті її зв’язку з фірмою, за винятком випадків, коли така інформація є 

загальнодоступною. 

 

 

Я прочитав, зрозумів і виконав встановлену політику фірми щодо конфіденційності справ клієнтів 

фірми. 

 

 

Ім’я:   _______________________________ 

Підпис:  _______________________________ 

Дата:   _______________________________ 

 

 

 



Керівництво з контролю якості для малих та середніх практик 

70  

 

 

Додаток C  

 

Пропоновані питання для розгляду в процесі оцінки, чи приймати завдання перший раз з новим 

клієнтом. Результати можуть бути записані в контрольному списку (такому, як наступний), у 

форматі анкети, або коротко викладені в пояснювальній записці. 

Попередні переговори 

Чи відбулися обговорення з клієнтом  до прийняття завдання з метою зʼясування його історії та 

отримання документів (тобто, статут, операційні та фінансові результати діяльності за останні два 

або три роки, зміни в управлінні, структурі операцій, та будь-що, що ймовірно може впливати на 

завдання)?  

 

 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

 Характер та чесність можливого клієнта      

1. Ви, клієнти, які користуються довірою, або колеги знають 

клієнта? 
    

2. 

 

Чи переконалися ви, що не було подій або обставин, які 

ставлять під сумнів чесність власників потенційного клієнта, 

членів ради директорів, або менеджменту? Зокрема, ви 

обґрунтовано переконалися в тому, що жодного з наступного 

не існує? 

(а) Засудження та нормативні санкції, 

(б) Підозри у незаконних діях або шахрайстві, 

(в) Розслідування, що тривають, 

(г) Членство керівництва в професійних організаціях з 

негарною репутацією,  

(д) Розповсюдження негативної інформації, та  

(е) Тісний зв'язок з особами/компаніями з сумнівною 

етикою. 

    

 Опишіть методи, використані для отримання доказів цих 

ризиків, наприклад, пошук в Інтернеті. (Ключові слова для 

пошуку в Інтернет можуть включати бізнес-найменування 

клієнта, імена ключового персоналу, галузі або 

продукції/послуг тощо.)  

    

 Підтверджуйте документами будь-які отримані докази, які 

мають значення в оцінці цього ризику.   
    

3. 

 

Якщо інші аудитори/бухгалтери відмовилися обслуговувати 

потенційного клієнта, або є підозра, що мотивом зміни є 

купівля думки або інші подібні мотиви, чи задокументували 

ви пов’язані ризики та уважно розглянули, чому ви повинні 

прийняти завдання?  
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

 Попередній аудитор/бухгалтер     

4. 

 

Чи зв’язалися ви з попереднім аудитором або бухгалтером 

(якщо прийнятне в вашій юрисдикції) та запитали про:  

(а) Доступ до робочих документів потенційного клієнта; 

(б) Будь-яку прострочену винагороду;  

(в) Будь-які розбіжності у думках або суперечки;  

(г) Чесність управлінського персоналу та правління;  

(д) Причини для зміни; та  

(е) Будь-які необґрунтовані вимоги або відсутність 

співпраці? 

    

5. 

 

Чи отримали ви дозвіл від попередньої фірми на розгляд 

робочих документів попереднього року (якщо це дозволено)? 

Якщо так, то чи розглянули ви документацію попереднього 

періоду з планування, підготовлену попередньою фірмою, та 

чи визначили, що попередня фірма: 

(а) Підтвердила незалежність від клієнта; 

(б) У випадку аудиту, чи був він виконаний  відповідно 

до МСА; 

(в) Мала відповідні ресурси та знання; та  

(г) Мала розуміння суб’єкта та його середовища?  

    

 Попередня фінансова звітність      

6. 

 

Чи ви отримали та розглянули копії: 

(а) Фінансової звітності принаймні за попередні два 

роки;  

(б) Податкові декларації та пов’язані оцінки за попередні 

два роки; та  

(в) Листи управлінському персоналу за попередні два або 

три роки? 

    

7. 

 

Припускаючи, що ви можете отримати доступ, чи розглянули 

ви робочі документи попереднього періоду, підготовлені 

попереднім аудитором або бухгалтером, щоб:  

(а) Оцінити обґрунтованість кінцевих сальдо попередніх 

періодів, приділяючи особливу увагу суттєвим 

рахункам, з метою визначення необхідності  

перерахунку деяких з них;  

(б) Визначити, чи виявив попередній аудитор/бухгалтер 

будь-які суттєві викривлення;  
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

 (в) Визначити вплив на поточний рік будь-яких 

несуттєвих викривлень, не скоригованих у 

попередньому році; та  

(г) Оцінити відповідність облікової системи 

управлінського персоналу шляхом розгляду 

коригуючих журнальних проводок попереднього 

аудитора/бухгалтера та листів управлінському 

персоналу? 

    

8. 

 

Чи визначили ви суттєві облікові політики та методи, 

використані у фінансовій звітності попереднього року, та чи 

розглянули відповідність та послідовність їх застосування?  

Наприклад: 

(а) Суттєві оцінки, такі як знижка на сумнівні рахунки, 

запаси та інвестиції;  

(б) Політика та ставки амортизації;  

(в) Суттєві оцінки; та   

(г) Інше (назвіть, будь-ласка). 

    

9. 

 

У випадку будь-якого аудиту, чи необхідні будь-які додаткові 

аудиторські процедури по відношенню до важливих 

транзакцій та/або сальдо попереднього року, щоб зменшити 

ризик викривлення у  вхідних залишках? Якщо так, додайте 

посилання на ці процедури у РД. 

    

10. 

 

Чи визначили ви, чи буде необхідною відмова від думки у 

зв’язку з нездатністю отримати достатню впевненість щодо 

вхідних сальдо?  

    

 Компетентність     

11. 

 

Чи отримали ви загальне розуміння бізнесу та операцій 

клієнта? (Заповніть меморандум розуміння клієнта або 

використайте стандартизований контрольний список, щоб 

надати інформацію.) 

    

12. 

 

Чи володіють партнери та персонал достатнім знанням 

обліковій практики галузі потенційного клієнта, щоб 

виконати завдання? Якщо ні, чи може бути без зусиль 

отримане знання галузевої бухгалтерської практики? 

Визначте джерела.  

    

13. 

 

Чи були ідентифіковані будь-які сфери, що вимагають 

спеціалізованих знань? Якщо так, чи може бути здобутим 

необхідне знання швидко? Визначте джерела.  
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

 Оцінка незалежності     

Додаткові заборони, не розглянуті тут, застосовуються до завдань для суб’єктів суспільного інтересу. 

Необхідно звернутися до Розділу 290 та Розділу 291 Кодексу РСМЕБ для отримання всіх застосовних 

вимог та інструкцій.  

14. 

 

Встановіть та задокументуйте будь-які заборони, що існують 

(ті загрози незалежності, для яких немає адекватних 

запобіжних заходів, наприклад):   

(а) Прийняття суттєвих подарунків або гостинності від 

клієнта;  

(б) Тісні ділові стосунки з клієнтом;  

(в) Родинні та особисті відносини з клієнтом;  

(г) Призначена ціна відверто менша, ніж ринкова ціна 

(доки документація не надасть доказів, що всі 

застосовні стандарти виконуються);  

(д) Фінансові інтереси в клієнті;  

(е) Нещодавнє працевлаштування протягом 

встановленого періоду (або очікуване майбутнє 

працевлаштування) у клієнта, робота посадовою 

особою, директором або співробітником з суттєвим 

впливом;  

(ж) Позики та гарантії клієнту/від клієнта; 

(з) Складання журнальних проводок або облікових 

класифікацій без попереднього отримання згоди 

управлінського персоналу; 

(и) Виконання управлінських функцій для клієнта; та  

(к) Надання послуг, не пов’язаних з наданням 

впевненості, наприклад, послуг з корпоративних 

фінансів, юридичних послуг, що включають 

вирішення спорів, або послуг з оцінки, що включають 

оцінку питань, суттєвих для фінансової звітності. 

    

 Чи переконалися ви, що немає заборон, які могли б зробити 

неможливим фірмі або будь-якому члену персоналу 

виконувати завдання?  
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

15. 

 

Зверніться до Частини В Кодексу РМСЕБ для керівництва 

щодо розпізнання загроз та запобіжних заходів незалежності.  

(a) Встановіть та задокументуйте будь-які загрози 

незалежності для яких можуть бути запобіжні заходи. 

Розгляньте кожну з наступних загроз по відношенню до 

фірми та будь-якого члена групи з завдання. 

• Загроза власного інтересу, що може виникнути в 

результаті фінансових або інших інтересів 

професійного бухгалтера або прямих чи близьких 

членів родини (тобто, коли втрата гонорару клієнта 

може бути суттєвою), 

• Загроза самооцінки, яка може виникнути, коли 

попереднє судження повинно бути повторно 

оціненим професійним бухгалтером, відповідальним 

за це судження;  

• Загрози захисту, що можуть виникнути, коли 

професійний бухгалтер підтримує позицію або думку 

до такого ступеню, що подальша об’єктивність може 

бути порушеною  (тобто, діє як адвокат від імені 

клієнта у судовому процесі або в розповсюдженні 

акцій), 

• Загроза близьких стосунків, яка може виникнути 

коли, внаслідок близьких відносин професійний 

бухгалтер стає надто співчутливим до інтересів 

інших, та   

• Загроза тиску, що може виникнути, коли 

професійний бухгалтер може бути  стримуваним від 

того, щоб діяти об’єктивно під загрозою, фактичною 

або такою, що відчувається. 

(б) Оцініть та задокументуйте, чи є ці загрози, окремо або 

сукупно, явно несуттєвими.  

(в) Для кожної загрози, що не є явно несуттєвою, 

задокументуйте запобіжні заходи, що існують в 

суб’єкті або фірмі, та як вони сприяють зменшенню 

загрози до прийнятного рівня. Запобіжні заходи 

можуть включати професійні стандарти та моніторинг, 

політики фірми щодо постійної освіти, перевірок 

практики, контроль якості, затвердження клієнтом 

журнальних проводок та класифікацій, та запобіжні 

заходи клієнта, такі як  міцне контрольне середовище 

та наймання клієнтом компетентного персоналу.  

(г) Чи переконалися ви, що запроваджені достатні 

запобіжні заходи, та що загрози незалежності 

ліквідовані або зменшені до прийнятного рівня? 
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

 Оцінка ризику завдання     

16. 

 

Чи визначили ви, що ризики, пов’язані з цією галуззю та цим 

потенційним клієнтом є прийнятними для фірми? Опишіть 

будь-які відомі або підозрювані ризики та їх вплив на 

завдання, що пропонується, в тому числі:  

(а) Домінуючий власник; 

(б) Порушення галузевого законодавства/нормативів, що 

можуть мати наслідком суттєві штрафи або стягнення;  

(в) Фінансування або проблеми платоспроможності; 

(г) Високий інтерес засобів масової інформації до суб’єкта 

або його керівництва;  

(д) Галузеві тенденції та показники; 

(е) Надмірно консервативний або оптимістичний 

управлінський персонал; 

(ж) Участь у високоризикових комерційних операціях;  

(з) Надзвичайно ризиковий характер бізнесу; 

(и) Слабкі бухгалтерські системи та облік;  

(к) Значна кількість незвичайних або операцій пов’язаних 

осіб; 

(л) Незвичайні або складні корпоративні/організаційні 

структури;   

(м) Слабкий контроль та управління;  

(н) Недостатньо чітка політика визнання доходів; 

(о) Значний вплив на галузь або бізнес змін в технології; 

(п) Суттєві потенційні вигоди управлінського персоналу, 

що залежать від сприятливих фінансових показників 

або результатів діяльності; 

(р) Проблеми компетентності або довіри управлінського 

персоналу;  

(с) Нещодавні зміни в управлінському персоналі, 

ключовому персоналі, бухгалтерів або юристів; та  

(т) Вимоги до звітності публічних суб’єктів. 
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

17. 

 

Хто є ймовірними користувачами фінансової звітності? 

• Банки 

• Державні податкові агенції 

• Регуляторні органи 

• Управлінський персонал 

• Кредитори 

• Потенційні інвестори/покупці  

• Акціонери/учасники 

• Інші 

    

 Чи є будь-які спори або інші суперечки, що можуть вплинути 

на результати завдання?  
    

 Чи створює очікувана довіра цих користувачів серйозний 

ризик? 
    

18. 

 

Чи є окремі ділянки фінансової звітності або окремі рахунки, 

що заслуговують на додаткову увагу? Якщо так, 

задокументуйте подробиці. 

    

19. 

 

Чи запропонував попередній аудитор/бухгалтер багато 

коригувань та/або виявив багато невиправлених несуттєвих 

поправок? Якщо так, задокументуйте ймовірну причину та її 

вплив на ризик завдання.  

    

20. 

 

Чи впевнилися ви, що немає суттєвої причини ставити під 

сумнів спроможність майбутнього клієнта продовжувати 

існування протягом передбачуваного майбутнього 

(принаймні одного року)?  

    

21. Чи переконалися ви, що потенційний клієнт бажає та 

спроможний сплатити прийнятну ціну?  
    

 Обмеження масштабу      

22. Чи переконалися ви, що не буде обмежень масштабу вашої 

роботи з боку керівництва клієнта?  
    

23. Чи є відповідні критерії (наприклад, МСФЗ), проти яких 

предмет завдання може бути оціненим?  
    

24. Чи є обґрунтованими часові рамки для завершення роботи?     
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 Прийняття клієнта Так Ні N/A Примітки 

 Інше     

25. 

 

Чи є будь-які додаткові питання для розгляду щодо прийняття 

клієнта, наприклад, більш детальна оцінка незалежності та 

факторів ризику? Якщо так, документуйте питання та ваш 

розгляд цих питань. 

    

26. 

 

Інші коментарі.     

 

Висновок партнера 

Коментарі партнера 

На основі попереднього знання потенційного клієнта та будь-яких факторів, окреслених 

вище, цей потенційний клієнт повинен розцінюватися як такий, що має: 

□ Високий ризик  □ Середній ризик  □ Низький ризик 

 

1. Я переконаний, що немає заборон, які могли б перешкоджати фірмі або будь-якому члену групи 

з завдання у виконанні цього призначення.  

2. Коли суттєві згрози нашій незалежності були виявлені, запроваджені існуючі запобіжні заходи з 

метою усунунення або зменшення цих загроз до прийнятного рівня.  

3. Мені не відомі будь-яки чинники, що могли б зашкодити нашій незалежності або дотриманню 

незалежності.  

4. Я переконаний, що ми отримали достатню інформацію, щоб оцінити, чи приймати це завдання. 

На мою думку, ми повинні прийняти □ або відхилити □ це завдання. 

 

Згода другого партнера (якщо є)  

 

Підпис: ________________________________ Підпис: ________________________________ 

 

Дата: ____________________________        Дата: ____________________________ 
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Додаток D  

 

 Призначення персоналу на завдання  

Рекомендовані кроки з планування  

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Документ, 

що містить 

політику та 

процедуру  

В невеликих фірмах, наявність часу, настання кінця року 

одночасно в певний час року, та брак необхідних умінь 

становлять загальну проблему. Коли розглядається 

призначення персоналу на завдання, корисно у той же час 

розглянути необхідність у сторонніх експертах, та своєчасно 

досягнути таких домовленостей.  

    

1. 

 

Визначте підхід фірми до призначення партнерів та 

працівників на завдання, беручи до уваги загальні 

потреби фірми та офісу та заходи, що вживаються для 

досягнення балансу вимог до персоналу, умінь 

персоналу, та особистого розвитку і використання.  

(а) Плануйте потреби фірми у персоналі на 

загальній основі.  

(б) Визначте вимоги фірми для певних завдань у 

найкоротші терміни. 

(в) Підготуйте бюджети часу для завдань, щоб 

визначити потреби у персоналі та графік робіт.  

(г) При визначенні потреби в персоналі та 

використання партнерів та працівників, 

враховуйте розмір та складність завдання, 

наявність персоналу, необхідність спеціальних 

знань, часу, протягом якого робота має бути 

виконаною,  безперервність на періодичну 

ротацію персоналу, та можливості навчання 

без відриву від роботи.  

    

2. 

 

Призначте прийнятного партнера або досвідченого 

працівника відповідальним за призначення персоналу 

на завдання. Коли приймаєте рішення щодо 

індивідуальних призначень, розгляньте: 

(а) Кадрові та часові вимоги конкретного 

завдання;  

(б) Оцінки індивідуальної кваліфікації  щодо 

досвіду, посади, кваліфікації та спеціальних 

знань;  

(в) Ступень запланованої участі персоналу, що 

здійснює нагляд; 

(г) Прогнозовану наявність часу у осіб, що 

призначаються;  

(д) Ситуації, в яких можуть існувати проблеми 
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 Призначення персоналу на завдання  

Рекомендовані кроки з планування  

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Документ, 

що містить 

політику та 

процедуру  

незалежності та конфлікти інтересу, такі як 

призначення персоналу на завдання для 

клієнта, що був колишнім роботодавцем особи 

або членів його сім’ї;  та 

(е) При призначенні персоналу забезпечити 

належний розгляд питань наступності та 

ротації з метою ефективного проведення 

завдання  та перспектив іншого персоналу з 

різним досвідом та знаннями.  

3. Забезпечте затвердження партнером з завдання 

графіку та забезпечення кадрами завдання. 

(а) Подайте на розгляд та затвердження ім’я та 

кваліфікацію персоналу, що призначається на 

завдання.  

(б) Розгляньте досвід та підготовку групи з 

завдання у зв’язку зі складністю завдання або 

іншими вимогами, та рівень нагляду, що 

необхідно забезпечити.   
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Додаток E  

 

 Консультації 

 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Документ, 

що містить 

політику та 

процедуру  

Невеликі фірми можуть знайти більш  доцільним пошук зовнішніх 

консультації по складних операціях, спеціалізованих питаннях 

бухгалтерського обліку, значних питаннях незалежності або інших 

питаннях етики. Цей список може бути змінений для власних потреб 

фірми, як керівництво для виконання і документування таких 

консультацій. 

   

1. Поінформуйте персонал щодо політик та процедур фірми 

стосовно консультацій. 

    

2. 

 

Визначте сфери або конкретні ситуації, що вимагають 

консультації через характер або складність предмета, в тому 

числі: 

(а) Нещодавно випущені технічні стандарти; 

(б) Спеціальні вимоги щодо бухгалтерського обліку, 

аудиту або звітності в певних галузях; 

(в) Виникнення практичних проблем; та/або 

(г) Вимоги щодо документації законодавчих та 

регулюючих органів, особливо іноземних 

юрисдикцій. 

    

3. 

 

Підтримуйте або надайте доступ до відповідних довідкових 

бібліотек та інших авторитетних джерел.   

(а) Встановіть відповідальність за підтримку довідкової 

бібліотеки.  

(б) Підтримуйте технічні інструкції та поширюйте 

технічні стандарти.  

(в)  Підтримуйте організацію консультацій з іншими 

фірмами та фахівцями на додаток до ресурсів фірми.  

    

4. 

 

Призначте осіб, як фахівців, що будуть  служити 

авторитетним джерелом, та визначте їх повноваження в 

консультативних ситуаціях.  

    

5. 

 

Встановіть розмір документації консультацій в областях та 

ситуаціях, які вимагають проведення консультацій. 

(а) Повідомте членів фірми стосовно обсягу 

документації, що має бути підготовлена, та 

відповідальності за її підготовку.  

(б) Вкажіть, де зберігати документацію з консультацій.  

(в) Підтримуйте тематичні файли, що містять 

результати консультацій для довідки та 

дослідницьких цілей. 
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Додаток F  

 

 Огляд контролю якості завдання (ОКЯЗ) 

 (Рекомендовані процедури) 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Примітки 

 

1. Огляд фінансової звітності чи іншого предмету 

завдання. 

    

2. 

 

Огляд звіту, що пропонується, та зазначення, чи є він 

відповідним за даних обставин.  

    

3. 

 

У випадку завдання з аудиту, огляд робочих 

документів щодо документування суттєвих ризиків та 

дій у відповідь на такі ризики.  

    

4. 

 

Визначення, чи відображають відібрані для огляду 

робочі документи виконану роботу у зв’язку з 

суттєвими судженнями та досягнутими висновками.  

    

5. 

 

Огляд документації на наявність доказів, що були 

виконані процедури прийняття (або продовження, 

якщо прийнятне) завдання.  

    

6. 

 

Огляд процедур оцінки, коли застосовується опора на 

роботу інших аудиторів або бухгалтерів.  

    

7. 

 

Огляд процедур, пов’язаних з дотриманням 

застосовного законодавства, вимог лістингу, коли 

доречно, та критеріїв (наприклад, МСФЗ). 

    

8. Огляд відповідності відбору групи з завдання.      

9. Огляд листа – зобов’язання.      

10. 

 

Огляд листів – заяв, що підписані управлінським або 

найвищим управлінським персоналом.  

    

11. Огляд висновків стосовно міркувань безперервності 

діяльності.  

    

12. 

 

Огляд доказів належної перевірки робочих документів, 

що була виконана керівництвом завдання з надання 

впевненості.  

    

13. 

 

Огляд інших звітів, випущених у зв’язку з завданням, 

наприклад, офіційних повідомлень щодо фінансових 

установ.  

    

14. 

 

Огляд рівня послуг не з надання впевненості, що 

надаються клієнту.  

    

15. Огляд суттєвості та розміщення виправлених та 

невиправлених викривлень, що були ідентифіковані 
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 Огляд контролю якості завдання (ОКЯЗ) 

 (Рекомендовані процедури) 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Примітки 

 

 протягом завдання.  

16. 

 

Огляд оцінки групою з завдання незалежності фірми та 

персоналу, в тому числі персоналу мережевої фірми та 

експертів.  

    

17. 

 

Огляд доказів проведення консультацій з іншими 

партнерами щодо складних або спірних питань та 

розбіжностей в думках, та що висновки були 

належними та були реалізовані.  

    

18. Огляд порад від спеціалістів, з якими проведено 

консультації.  

    

19. 

 

Огляд питань, що мають повідомлятися керівництву та 

вищому управлінському персоналу, та коли доречно, 

регулюючим органам.  

    

20. 

 

Проведення обговорення з партнером з завдання під 

час огляду контролю якості, щоб перевірити рішення з 

спірних, складних або комплексних аспектів завдання, 

що впливають на розкриття фінансової звітності.  

    

21. 

 

Коли рекомендації оглядача контролю якості не 

приймаються партнером з завдання, та питання не 

вирішується задовільним для оглядача шляхом, звіт не 

може бути датованим, доки питання не буде вирішене 

наступними процедурами фірми щодо розгляду 

розбіжностей в думках. Надайте подробиці, якщо 

доречно. 
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Додаток G  

 

 Процес моніторингу системи контролю якості 

(Пропоновані міркування) 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Примітки 

 

1. 

 

Оцінка системи контролю якості була запланована у 

відповідний час (наприклад, в менш завантажені для 

фірми періоди).  

    

2. 

 

Поточні посібники фірми з контролю якості були 

оглянуті для впевненості, що знання системи є 

повним.  

    

3. 

 

Були розглянуті зміни в професії та нормативних 

професійних керівництвах, що може вказувати на 

необхідність перегляду або оновлення системи 

контролю якості або пов’язаних керівництв.  

    

4. 

 

Була отримана інформація, та зроблено оцінку 

політик фірми, вимог та практик стосовно 

безперервного професійного розвитку.  

    

5. 

 

Було розглянутим дотримання партнерами та 

працівниками обов’язкового постійного професійного 

розвитку та пов’язаної звітності.  

    

6. 

 

Було розглянутим управління та відповідальність за 

отримання, навчання і  повідомлення доречних 

стандартів з професійної практики в областях надання 

послуг фірми.  

    

7. 

 

Були розглянуті внутрішні та зовнішні програми 

навчання, виконані партнерами та персоналом 

протягом минулого року.  

    

8. 

 

Були проведені інтерв’ю з власником або партнерами, 

відповідальними за різні аспекти системи контролю 

якості. Під час кожного інтерв’ю ставилися наступні 

питання:  

(а) Чи відбулися будь-які зміни на їхніх ділянках, 

що будуть робити необхідним зміну в системі 

контролю якості або пов’язану документацію? 

(б) Чи є будь-які зміни, що відбудуться протягом 

наступного року, які повинні бути вирішені 

негайно? 

(в) Чи є будь-які суттєві порушення або інші події 

на їхніх ділянках, що вказують на недоліки в 

системі контролю якості? 

(г) Чи демонструє будь-який партнер або 

працівник небажання виконувати політику 

фірми? 
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 Процес моніторингу системи контролю якості 

(Пропоновані міркування) 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Примітки 

 

 (д) Чи є будь-які скарги щодо невідповідності 

всередині або ззовні фірми? 

(е) Чи є будь-які інші питання, які мають бути 

розглянуті, що можуть бути суттєвими для 

огляду системи контролю якості? 

    

9. 

 

Чи були будь-які інші регуляторні або професійні 

перевірки практики протягом періоду? (Якщо так, 

отримайте копії та розгляньте результати.) 

    

10. 

 

Чи були розглянуті адекватність процесу фірми 

вирішення спорів/суперечок та дисциплінарних 

процедур? Зокрема, повинні бути зроблені запити 

щодо того, яким чином були розглянуті  будь-які 

дисциплінарні питання, та місцезнаходження будь-

яких питань, що були повідомлені  відповідно до 

політики захисту інформаторів фірми. 

    

11. 

 

Чи була здійснена вибірка з обліку фірми декларацій 

стосовно питань незалежності, конфіденційності, 

дотримання політик фірми, та стандартів контролю 

якості, та підтвердження дотримання (якщо 

прийнятно)?  

    

12. 

 

Чи містять оглянуті файли документацію для 

розгляду та звіту щодо адекватності та відповідності 

прийнятих рішень та вжитих заходів з питань 

стосовно: 

(а) Внутрішніх та зовнішніх скарг; 

(б) Спорів з професійних питань; та  

(в) Виявлених порушень (партнерами або 

працівниками) процедур та політик.  

    

13. 

 

Було виконано перевірку _____ (кількість) файлів, з 

використанням контрольного списку інспекційної 

перевірки файлу для визначення, чи виконуються 

політики фірми з контролю якості. Файли були 

відібрані таким чином щоб, за трирічний цикл 

моніторингової перевірки, були виконані наступні 

критерії: 

Наступні файли були перевірені [змініть (a) та (б) 

відповідно до застосовної політики фірми. 

Наприклад, можуть бути розглянуті як кількісні 

(число) та якісні (ризик) чинники]: 
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 Процес моніторингу системи контролю якості 

(Пропоновані міркування) 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Примітки 

 

 (а) Принаймні одне завдання з огляду та одне  

завдання з аудиту кожного партнера  

(б) Принаймні одне завдання з надання 

впевненості, відмінне від аудиту або огляду 

фінансової інформації 

    

14. 

 

Зверніть увагу на будь-які суттєві недоліки, знайдені 

протягом обстеження файлу. Якщо були суттєві 

недоліки, чи відображають вони недоліки в системі, 

що повинні бути виправленими, або є небажання 

виконувати політику фірми? 

    

15. 

 

Файли, що перевіряються, не повинні включати будь-

які з них, де монітор приймав участь як партнер з 

завдання або оглядач. У таких випадках має бути 

призначена інша особа. (Відповідь необхідна в правій 

колонці)  

    

16. 

 

Після виконання вищевказаних процедур монітор 

визначає, що не потрібно суттєвих змін до системи 

контролю якості або пов’язаної документації. 

Якщо є необхідні зміни до системи контролю якості, 

має бути підготовленим звіт, що включає 

рекомендовані або необхідні зміни для подання 

партнерам. Пропоновані зміни мають бути 

підтверджені доказами для рекомендацій.  

    

17. 

 

Розгляд та відповідь на застосовні обставини: 

(а) Докази протидії або відмови прийняти 

запропоновані зміни або  погодитися з 

конструктивними зауваженнями були 

розглянуті;  

(б) Здається, немає такої протидії або відмови; або  

(в) Консультація з власником або партнером або 

зовнішнім експертом для розгляду пропозиції та 

отримання поради щодо прийнятності змін або 

зауважень.  

    

18. 

 

Наслідки будь-яких помилок, упущень, суперечок або 

невідповідностей, що були поміченими в контексті 

юридичних, контрактних або професійних 

зобов’язань фірми, були розглянуті та доведені до 

відома  партнерів відповідним чином.  

    

 

 



Керівництво з контролю якості для малих та середніх практик 

86  

 

 

 Процес моніторингу системи контролю якості 

(Пропоновані міркування) 

Так 

 

Ні 

 

N/A 

 

Примітки 

 

19. 

 

Підготовлено та вручено відповідному партнеру(ам) в 

фірмі звіт, що включає виконані процедури, висновки 

за результатами цих процедур, та підсумкові 

рекомендації. Звіт було обговорено з партнером(ами), 

та вони погодилися виконати рекомендації і 

поінформувати відповідних партнерів й інших 

працівників про результати та рекомендації, або якщо 

вони не погоджуються, вони домовилися використати 

процеси фірми для  вирішення розбіжностей у думках 

та задокументувати результати.  
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Додаток H  

 

[НАЙМЕНУВАННЯ ФІРМИ] 

 

ЗВІТ МОНІТОРА 

 

[НАЙМЕНУВАННЯ МОНІТОРА] 

 

[Дата випуску] 
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[НАЙМЕНУВАННЯ ФІРМИ] 

 

Огляд 

МСКЯ 1.48 встановлює: 

48. Фірма повинна запровадити процес контролю, призначений забезпечити обґрунтовану 

впевненість, що політики та процедури, пов’язані з системою контролю якості, є 

доречними, адекватними та операційно ефективними. Цей процес повинен:   

(a) Включати поточний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми, в тому 

числі, на циклічній основі, перевірку принаймні одного завершеного завдання для 

кожного партнера з завдання;  

(б) Вимагати, щоб відповідальність за процес моніторингу була призначена партнеру 

або партнерам або іншим особам з достатнім досвідом та повноваженнями в фірмі 

для того, щоб прийняти цю відповідальність; та  

(в) Вимагати, щоб ті, хто виконує завдання або огляд контролю якості завдання, не 

брали участі в перевірці завдання. (Див: Пар. Д64–Д68) 
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[НАЙМЕНУВАННЯ ФІРМИ] 

Анкета монітора  

Звіт монітора буде складатися в основному з відповідей на наступні запитання. Для кожного 

питання з відповіддю "Ні", будь-ласка, вкажіть ваші спостереження, висновки та рекомендації (за 

необхідності) у вашому звіті партнеру (партнерам), відповідальному за контроль якості.  

  Так Ні N/A Примітки 

1. Чи призначене управління системою контролю якості в 

фірмі партнеру або іншій особі з достатнім та 

відповідним досвідом та повноваженнями? 

    

2. Чи має фірма письмовий посібник з контролю якості 

(ПКЯ) або політики?  

    

3. Чи відповідає зміст письмового ПКЯ в усіх відповідних 

відношеннях вимогам МСКЯ 1 або іншим застосовним 

вимогам юрисдикції 

    

4. 

 

Чи були повідомлені результати порівняння ПКЯ фірми 

з вимогами МСКЯ1 (або іншими застосовними 

вимогами юрисдикції) особі (особам), відповідальним за 

систему контролю якості в фірмі (в тому числі 

подробиці відсутності або невідповідності політик, 

процедур та документації)?  

    

5. Чи було перевірено принаймні одне завдання для 

кожного партнера?  

    

6. 

 

Для завдань, що перевірені, чи переконалися ви (як 

монітор), що ви не були членом групи з завдання або 

оглядачем контролю якості (ОКЯ) завдання? 

    

7. 

 

Чи були знайдені будь-які недоліки, що здаються 

систематичними, неодноразовими чи іншим чином 

суттєвими та потребують невідкладних коригуючих 

заходів?  

    

8. Чи є докази, що звіт, випущений фірмою, може бути 

невідповідним?  

    

9. Чи були докази невиконання обов’язкових процедур у 

завданні?  

    

10. Чи були всі недоліки повідомлені у письмовому вигляді 

партнеру (партнерам), відповідальним за систему 

контролю якості в фірмі?   

    

11. Для файлів, що буди перевірені, чи був заповненим 

відповідний список контролю та збереженим в 

документації?  

    

12. 

 

Чи є докази, що партнер (партнери), відповідальний за 

систему контролю якості в фірмі, повідомив принаймні 

щорічно відповідним партнерам та іншим особам про 

виконані процедури моніторингу за минулий рік, 

висновки з таких процедур та опис будь-яких системних, 

неодноразових або інших виявлених суттєвих недоліків 

та заходів, вжитих для виправлення таких недоліків? 
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Звіт монітора 

Кому: (партнеру (партнерам), відповідальному за систему контролю якості в фірмі) 

Перевірку виконано між (дата початку) та (дата закінчення)  

Період, що охоплюється: Від (дата початку) до (дата закінчення) 

Ім’я індивідуального підприємця/партнера (партнерів), файли яких були розглянуті: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Я був призначеним/залученим для виконання моніторингового інспектування для фірми, в тому 

числі огляду політик контролю якості та огляду завдань, що представляють щонайменш одне для 

кожного партнера.  

Керівництво системою контролю якості в фірмі здається [було/не було] призначеним партнеру або 

іншій особі з достатнім та відповідним досвідом та повноваженнями. 

(Вставте пояснення, якщо висновок є негативним.) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

1. Фірма [має/не має] письмовий посібник з контролю якості (ПКЯ) та/або політик та процедур 

контролю якості.  

(Вставте пояснення, надані партнером (партнерами), відповідальним за систему контролю якості, 

якщо письмове ПКЯ є неповним.) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. На мою думку, зміст письмового посібника з контролю якості (ПКЯ) [не] відповідає в усіх 

доречних відношеннях вимогам МСКЯ 1 [або іншим застосовним вимогам юрисдикції]. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3. Я [знайшов/не знайшов] наступні відсутні або невідповідні політики, процедури та/або 

документацію в вашому ПКЯ.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4. Я [знайшов/не знайшов] докази, що партнер(и), відповідальний за систему контролю якості в 

фірмі, повідомляв принаймні щорічно відповідним партнерам та іншим особам про виконані 

процедури моніторингу за минулий рік, висновки з цих процедур, та опис будь-яких системних, 

неодноразових або інших знайдених суттєвих недоліків та заходів, вжитих для вирішення таких 

недоліків. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Я розглянув принаймні одне завдання для кожного партнера. 
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Для розглянутих завдань я переконався, що я не був членом групи з завдання або оглядачем якості 

завдання.  

Вставте деталі кожного обраного завдання (в тому числі ім’я партнера, тип завдання, ім’я клієнта, 

дата кінця року)  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6. Я [знайшов/не знайшов] недоліки в файлах завдань, що здаються систематичними, 

неодноразовими або іншим чином суттєвими та вимагають невідкладних коригуючих заходів.  

Вставте детальну інформацію щодо кожного знайденого недоліку.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7. Я [знайшов/не знайшов] докази, що вказують на те, що звіт, випущений фірмою, може бути 

невідповідним.  

Вставте детальну інформацію про докази, що вказують на можливість невідповідності звіту. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

8. Я [знайшов/не знайшов] докази, що процедури завдання, які вимагаються чи МСА або фірмою, 

не були виконані.  

Вставте детальну інформацію про докази, що вказують на те, що обов’язкові процедури не були 

виконані, включно з посиланням на вимогу.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9. Я повідомив про всі недоліки, знайдені в ході мого огляду, партнеру (партнерам), 

відповідальному за систему контролю якості в фірмі.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

10. Для розглянутих файлів, я виконав відповідні контрольні списки перевірки файлів, що 

додаються до цього звіту в якості додатків.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 





Зразок посібника з контролю якості: Одноособовий власник 

 1 
 

 

 

ЗРАЗОК 

 

ПОСІБНИК З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  

 

ОДНООСІБНИЙ ВЛАСНИК БЕЗ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразковий посібник – Для чого? Як ви його використовуєте?  

Політики та процедури, що пропонуються у цьому зразку посібника призначені для тих 

фірм, що очолюються одноосібним власником (ОВ) для надання допомоги ОВ у створенні та 

запровадженні системи контролю якості відповідно до МСКЯ 1. Зміст даного посібника 

необхідно буде переглянути та змінити з урахуванням обставин кожного ОВ. Скорочення, 

використані для позначення керівних посад, необхідно змінити, щоб відобразити назви, які 

використовуються ОВ. Слова та фрази, визначені в МСКЯ 1 та Довіднику Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості на супутніх 

послуг 2010, мають таке ж значення в цьому посібнику. 

Текст, який пропонує найкращі досягнення практики, а не вимоги, виділений курсивом. 

Фірми можуть видалити або адаптувати ці частини тексту із зразка посібника.  

Для цілей цього посібника, термін "персонал" застосовується для позначення 

непрофесійного, технічного персоналу, тобто члена (членів) персоналу, який виконує 

технічні задачі стосовно завдання на підтримку одноосібного практика. Це виключає 

співробітників, які виконують тільки нетехнічні, адміністративні задачі.  
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Загальна політика 
 

Завданням одноосібного власника (ОВ) є встановлення, запровадження, підтримування, 

контролювання та забезпечення дотримання системи контролю якості, яка надає обґрунтовану 

впевненість, що ОВ та персонал виконують Міжнародний стандарт контролю якості (МСКЯ) 1, 

Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, та інші завдання з 

надання впевненості і супутні послуги [або еквівалентні професійні стандарти та застосовні 

нормативні та правові вимоги в юрисдикції ОВ], та що звіти ОВ з завдань відповідають 

обставинам.  

Вставте документи ОВ, які забезпечують докладну інформацію щодо місії та/або цілей ОВ. Для 

відомостей щодо матеріалів, які можуть бути включені, будь-ласка, звертайтеся до Керівництва.  

Загальні функції та обов’язки  ОВ і персоналу  

ОВ несе кінцеві повноваження та відповідальність за систему контролю якості.  

Головним посиланням ОВ є прихильність до якості, та заохочення і підтримка персоналу, який 

такою ж мірою відданий цій програмі.  

ОВ та кожний член персоналу є, певною мірою, відповідальними за реалізацію політик контролю 

якості ОВ. 

Цінності ОВ включають [визначте інші загальні цінності, відображені  в культурі ОВ]. 

Від ОВ та персоналу вимагається виконувати наступні керівні вказівки: 

• Розглядати етичну поведінку та якість обслуговування як першочергове питання; комерційні 

питання не можуть перевищувати якість роботи, що виконується; 

• Читання, розуміння, та дотримання Кодексу РМСЕБ;
14

  

• Розуміння ОВ та персоналом обов’язків, щоб розпізнавати, розкривати, та документувати 

загрози незалежності, та процесу, якому потрібно слідувати при розгляді та керуванні 

виявленими загрозами;   

• Уникнення обставин, за яких незалежність може (або здається, що може) порушеною; 

• Виконувати вимоги щодо постійного професійного розвитку, в тому числі забезпечувати облік 

як доказ цього; 

• Перебувати в курсі поточних подій в професії, застосовних систем фінансової звітності та 

стандартів надання впевненості (наприклад, МСФЗ, МСА), розкриття інформації та  

бухгалтерського обліку, контролю якості, стандартів фірми та подій у відповідній галузі та 

клієнта;  

• Надання ОВ та персоналу сприяння, коли необхідно та потребується, з метою допомогти їм 

навчитися шляхом поширення знання та досвіду та покращити якість обслуговування клієнтів;  

                                                           
14

 Або кодексу етики організації – члена  
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• Ведення точного та докладного обліку часу (регулярно вводити в системи обліку часу та 

виставлення рахунків ОВ) для відстеження та визначення часу, витраченого на завдання та 

офісну діяльність (як того, що відноситься на рахунок клієнта, так і того, що не 

тарифікується);  

• Збереження та належне використання і обслуговування офісного та комп’ютерного обладнання 

(в тому числі мережеві та комунікаційні ресурси) та інших спільних активів. Це включає 

використання технологічних ресурсів ОВ тільки для відповідних бізнес-цілей, враховуючі питання 

етики, конфіденційності клієнта, та таємниці;  

• Зберігання даних ОВ та клієнтів, бізнес-інформації та інформації клієнтів, і особистої 

інформації, захищеними та повністю конфіденційними; 

• Забезпечення того, що генерована фірмою електронна інформація про клієнта або фірму 

зберігається в мережі ОВ відповідно до прийнятних процедур зберігання інформації;  

• Повідомлення ОВ про будь-які спостереження суттєвих порушень контролю якості ОВ, етики, 

включаючи незалежність, конфіденційність, або неналежне використання ресурсів ОВ (в тому 

числі Інтернет та систем електронної пошти);  

• Документування та підтримання належного обліку всіх важливих контактів клієнта, коли 

надається або запрошується професійна консультація; 

• Документування та підтримання належного обліку всіх значних консультацій, обговорень, 

аналізів, рішень, та висновків щодо управління загрозами незалежності, складних або 

суперечливих питань, розбіжностей в думках, та конфлікту інтересу; та   

• Виконання  встановленого ОВ порядку для робочого часу, присутності, ведення справ, 

дотримання термінів, та контролю якості. 
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1. Відповідальність керівництва за контроль якості в ОВ  
 

1.1 Тон керівництва 

ОВ вирішує всі важливі питання стосовно професійної практики.  

ОВ приймає відповідальність за керівництво та просування культури забезпечення якості в фірмі 

та надання і підтримання цього посібника та всіх інших необхідних практичних посібників та 

керівництв для підтримки якості завдання.  

ОВ вирішує операційну та звітну структуру. Крім того, ОВ може призначити кваліфікований 

персонал, на щорічній або іншій періодичній основі, особу (осіб), відповідальну за документацію 

або інші адміністративні елементі системи контролю якості; проте, кінцева відповідальність за ці 

функції залишається на ОВ.  

Будь-які особи, які виконують спеціальні обов’язки та функції, будуть оцінюватися ОВ щодо 

володіня достатнім та відповідним досвідом і компетенцією для виконання їх обов’язків.  

1.2 Керівні посади  

У цьому посібнику з контролю якості будуть робитися посилання на різні керівні функції в ОВ. 

ОВ буде виконувати різні ролі. Проте, функції HR може виконувати відповідно кваліфікований 

працівник, а ОКЯ – відповідно кваліфікована зовнішня особа.  

ОВ  (Одноосібний власник). Власник та керівник фірми. 

ОКЯ  (Оглядач контролю якості). Будь-який професіонал, що виконує функцію огляду 

контролю якості завдання 

HR
15

  (Людські ресурси). Персонал, відповідальний за всі функції управління кадрами, 

включаючи ведення обліку виконання професійних обов’язків, таких як членські внески та 

постійний професійний розвиток 

 

 

 

 

  

                                                           
15

 ОВ також може прийняти на себе деякі або всі функції HR  
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2. Застосовні етичні вимоги  

ОВ визнає цінність етичного керівництва та приймає на себе відповідальність за його 

забезпечення.  

ОВ сподівається, що персонал підтримує поточні знання положень, що містяться в Кодексі 

РМСЕБ. Це вимагає від всього персоналу прийняти особисту відповідальність за періодичний 

огляд змісту Кодексу РМСЕБ.  

2.1 Незалежність 

ОВ та всі працівники повинні бути незалежними у думках та у поведінці від своїх клієнтів з 

надання впевненості та завдань.  

Незалежність повинна підтримуватися протягом періоду завдання для всіх завдань з надання 

впевненості, як це встановлено в:  

• Кодексі етики для професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), зокрема, Розділі 290 та Розділі 291;  

• МСКЯ 1; та 

• Міжнародному стандарті аудиту (МСА) 220, Контроль якості для аудиту фінансової звітності.  

Якщо загрози незалежності не можуть бути виключеними або зниженими до прийнятного рівня за 

допомогою відповідних запобіжних заходів, ОВ повинен ліквідувати діяльність, інтерес або 

відносини, що створюють загрозу, або відмовитися від прийняття або продовжити завдання (коли 

відмова неможлива). 

ОВ несе відповідальність та зобов’язаний забезпечити відповідне вирішення загроз незалежності.  

Від ОВ та персоналу вимагається переглянути свої конкретні обставини для будь-яких загроз 

незалежності. Персонал повинен сповістити ОВ, якщо такі загрози виявлені.  

ОВ повинен документувати деталі виявлених загроз, в тому числі відносини або обставини за 

участю клієнта та запобіжні заходи, що були вжиті. 

Від всіх співробітників вимагається надати ОВ щорічно письмове підтвердження, що вони 

розуміють на виконують розділ 290 та Розділ 291 Кодексу РМСЕБ та політики незалежності ОВ.  

Персонал, призначений на завдання з надання впевненості, повинен підтвердити ОВ, що вони є 

незалежними від клієнта та завдання, або повідомити ОВ про будь-які загрози незалежності, щоб 

могли бути вжиті відповідні запобіжні заходи. 

Співробітники зобов’язані повідомити ОВ, якщо, на їхню думку, вони або інший персонал, 

протягом періоду розкриття, надавали будь-які послуги, які можуть бути заборонені згідно з 

Розділом 290 та Розділом 291 Кодексу РМСЕБ або іншого нормативного органу, що може мати 

наслідком неспроможність ОВ виконати завдання з надання впевненості.  

Відповідаючи на запитання ОВ, співробітники повинні вжити всі обґрунтовані заходи, які є 

необхідними та можливими, для виключення або зниження будь-якої загрози незалежності до 

прийнятного рівня. Ці заходи можуть включати:  

• Припинення бути членом групи з надання впевненості;  
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• Припинення або зміна певних видів роботи або послуг, що виконуються в завданні;  

• Позбавлення фінансового інтересу або інтересу власності;  

• Припинення або зміна характеру особистих чи ділових відносин з клієнтом;   

• Подання роботи на додатковий огляд зовнішньому професійному бухгалтеру або іншому члену 

персоналу; та   

• Вжиття будь-яких інших заходів, що є прийнятними за даних обставин.   

2.1.1. Тривала зв’язаність старших співробітників (в тому числи ротація партнерів) з 

завданнями з аудиту суб’єктів суспільного інтересу  

ОВ та персонал зобов’язані виконувати Розділ 290 та Розділ 291 Кодексу РСМЕБ щодо 

обов’язкової ротації керівника завдання та оглядача контролю якості завдання в усіх завданнях з 

аудиту для суб’єктів суспільного інтересу.  

Відповідні до параграфа 290.151, коли клієнт з аудиту є суб’єктом суспільного інтересу, та ОВ або 

ОКЗ був пов’язаним з клієнтом протягом [встановіть кількість років відповідно до політики 

ОВ, але не більше ніж сім років], вони не повинні приймати участь в завданні до закінчення 

[наступного періоду часу, але не менш ніж два роки]. 

Певна ступінь гнучкості може бути дозволена в окремих випадках через передбачені обставини 

поза контролем фірми та коли продовження участі особи в завданні з аудиту є особливо важливим 

для якості аудиту. У цих випадках повинні бути застосовані еквівалентні запобіжні заходи для 

зниження будь-яких загроз до прийнятного рівня.  

Такі запобіжні заходи, як мінімум, будуть включати додатковий огляд виконаної роботи 

професійним колегою, який не був пов’язаним з групою з аудиту. Обставини, за яких ротація 

може бути не рекомендованою або не вимагатися, повинні бути переконливими. Коли суттєва 

загроза незалежності за участю ОВ або ОКЗ повторюється, ротація буде головним запобіжним 

заходом для зниження загрози до прийнятного рівня. Оцінка незалежності групи з завдання є 

важливою частиною процедур прийняття та продовження клієнта. Коли при оцінці робиться 

висновок, що необхідна ротація окремих осіб, питання має бути переданим ОВ.  

Після розгляду обставин (включаючи очікувану реакцію клієнта), ОВ буде забезпечувати 

найскоріше прийняття рішення щодо необхідності ротації. 

Якщо ротацію буде визнано за необхідну, ОВ буде організовувати призначення керівництва 

групою з завдання іншому (зовнішньому) практику та визначати тривалість періоду, протягом 

котрого особа не повинна брати участь в аудиті суб’єкта, та будь-які інші доречні вимоги.  

Якщо ротація вважається непотрібною, ОВ буде визначати альтернативні запобіжні заходи для 

зниження ризику до прийнятного рівня.  

Вставте форму підтвердження незалежності. 

2.2 Конфлікт інтересу 

ОВ та персонал зобов’язані слідувати Розділу 220 Кодексу РМСЕБ стосовно будь-яких інтересів, 

впливів або відносин, що можуть створювати конфлікт інтересу. ОВ та персонал повинні бути 

вільними від будь-яких інтересів, впливів або відносин щодо справ клієнта, які порушують 

професійне судження або об’єктивність.  
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ОВ відповідає за розробку, впровадження, дотримання, забезпечення виконання та моніторинг 

методів і процедур практики, призначених сприяти ОВ та персоналу в розумінні, розпізнанні, 

документуванні та розгляді конфліктів інтересів, та визначенні їх відповідного розв’язання.  

ОВ буде забезпечувати, щоб відповідні процедури виконувалися, коли конфлікти або потенційні 

конфлікти інтересів були виявлені. Передбачається, якщо не доведено інше, що кожного разу, 

коли є виявленим конфлікт або потенційний конфлікт, ОВ або персонал не повинні діяти або 

надавати поради чи коментарі, поки вони не розглянули ретельно факти та обставини ситуації, та 

впевнені, що необхідні запобіжні заходи були вжиті та є прийнятним діяти.   

Рішення діяти або надавати консультації за цих обставин є вкрай рідкісним, та рекомендується, 

щоб деталі були повністю задокументовані.   

Персонал повинен переглянути свої конкретні обставини та сповістити ОВ про будь-які конфлікти 

інтересу або потенційні конфлікти за їх участю або їх найближчих родичів. ОВ та персонал 

повинні також визначити та розкрити будь-які конфлікти інтересів між собою та клієнтами фірми, 

особливо, якщо вони надають послуги безпосередньо цим клієнтам.  Вони повинні проявляти 

належну увагу, слідувати політиці фірми, та обговорювати конкретні обставини для того, щоб 

визначити, як врегулювати ситуацію та з’ясувати, чи слід уникати конкретної послуги.  

Після консультацій з персоналом, ОВ повинен мати кінцеві повноваження щодо рішення будь-

яких ситуацій конфліктів  інтересу, що може включати: 

• Відмова або припинення послуги, завдання, або дії;  

• Визначення та вимога певних заходів та процедур для належного вирішення конфлікту, захисту 

чутливої та специфічної інформації клієнта, і забезпечення отримання належної згоди та розкриття 

інформації, коли буде визнано прийнятним діяти;  

• Належне документування процесу, вжитих запобіжних заходів, та прийнятих рішень або 

рекомендацій;   

• Адміністрування дисциплінарних процедур і санкцій до партнера та персоналу за недотримання; та 

• Ініціювання та участь у попереджувальних планових заходах з надання допомоги в запобіганні 

ситуацій конфліктів інтересу, які можуть виникнути.  

Клієнт буде повідомлений про діловий інтерес ОВ або діяльність, що можуть представляти 

конфлікт інтересу, всі відомі зацікавлені сторони в ситуаціях, в яких фірма діє для двох або більше 

сторін стосовно питання, у якому їх відповідні інтереси знаходяться в конфлікті, та буде 

повідомляти клієнта, що ОВ не діє виключно для будь-якого одного клієнта в наданні 

пропонованих послуг. В усіх випадках, повинна бути отримана згода клієнта на дії.  

Коли ОВ вирішує продовжувати прийняття завдання, ОВ та персонал повинні задокументувати 

в файлі з завдання ідентифікований конфлікт, як правило, в розділі прийняття та продовження 

або планування. Це може включати будь-яке листування або обговорення стосовно характеру 

конфлікту, а також будь-які консультації з іншими особами, досягнуті висновки, та процедури, 

виконані для вирішення конфліктної ситуації.   

Якщо потрібна внутрішня конфіденційність, може бути необхідним запобігти доступу до 

інформації іншому персоналу з використанням брандмауерів; фізичної, особистої, 

документальної та інформаційної безпеки; окремих угод про нерозголошення; або роздільного 

утримання та блокування файлів або доступу до даних. Коли  вживаються такі заходи, всі 
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залучені працівники повинні поважати та дотримуватися їх без винятку. Проте, загалом, 

ситуацій, що вимагають таких заходів, необхідно уникати.  

Якщо персонал не впевнений щодо своїх обов’язків стосовно оцінки конфлікту або потенційного 

конфлікту, рекомендується, щоб відбулося обговорення з іншим не причетним персоналом з 

проханням про допомогу у проведенні оцінки.   

Якщо працівнику стало відомо про інших осіб, які діють (свідомо або ненавмисно) в ситуаціях 

всупереч політикам фірми або  певним інструкціям стосовно завдань (за винятком дрібних або 

несуттєвих випадків), рекомендується, щоб питання негайно було передано на розгляд ОВ.   

2.3 Конфіденційність 

ОВ та персонал повинні захищати і зберігати конфіденційність будь-якої інформації про клієнта, 

яка повинна бути конфіденційною і охороняється  відповідно до керівних законів, нормативних 

вимог, Розділу 140 Кодексу РМСЕБ, політикою фірми та спеціальними інструкціями клієнта або 

угодами.  

Інформація про клієнта та будь-яка особиста інформація, отримана в ході завдання, мають 

використовуватися або розкриватися лише для цілей, для яких вона була зібрана. 

Особиста інформація та інформація про клієнта буде зберігатися тільки так, як встановлено 

політикою ОВ щодо доступу та зберігання.  

Документи будуть зберігатися доти, доки це необхідно для виконання професійних, нормативних 

та законодавчих вимог. 

Політика ОВ вимагає, щоб особиста та клієнтська інформація була максимально точною, 

повною та оновленою.  

Політика ОВ дозволяє особі або клієнту (з відповідного дозволу), за запитом, бути 

проінформованим про існування, використання та розкриття особистої інформації або 

визначеної еквівалентної ділової інформації, та надати (за необхідності) доступ до цієї 

інформації. Ця інформація не обов’язково включає робочі документи, які є власністю ОВ. 

ОВ буде повідомляти політики та забезпечувати доступ до інформації про керівництва, правила та 

тлумачення за допомогою цього посібника з контролю якості, іншої документації фірми 

(наприклад, навчальні матеріали), та в електронному вигляді, щоб навчити всіх працівників 

вимогам та питанням таємниці та конфіденційності клієнта.   

Політика ОВ вимагає підтримання стандартної галузевої технології, включаючи міжмережеві 

екрани, обладнання та програмне забезпечення, а також процедури передачі та зберігання даних, 

призначеної зберігати, каталогізувати, та відтворювати електронну інформацію і захищати цю 

інформацію від несанкціонованого доступу або невідповідного використання (як внутрішнього, 

так і зовнішнього) (якщо таке є).  

Політика ОВ вимагає підтримання внутрішньої та зовнішньої друкованої копії процедур роботи 

та зберігання файлів і технічних засобів для захисту, зберігання, каталогізації та відтворення 

інформації і захисту цієї інформації від несанкціонованого доступу або невідповідного 

використання (внутрішнього та зовнішнього).  

ОВ також вимагає, щоб заява про конфіденційність була підписана всім персоналом при 

найманні, та після цього щороку, і для документації що буде зберігатися в файлі. Від всього 

персоналу очікується бути добре знайомим з політикою ОВ щодо конфіденційності та 

виконувати її. Підтвердження цього розуміння буде засвідчуватися шляхом підписання угоди з 

фірмою про конфіденційність.  
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3. Прийняття та продовження відносин з клієнтом та окремих 

завдань  

3.1 Прийняття та продовження 

ОВ приймає нові завдання або продовжує існуючі завдання та відносини з клієнтом тільки після 

проведення процесу огляду ОВ або кваліфікованим співробітником.  

Для кожного поточного завдання потрібен документально підтверджений огляд продовження 

клієнта, щоб визначити  доцільність продовження надання клієнту послуг на основі попереднього 

завдання та спланувати існюуче завдання. Цей огляд також буде включати розгляд будь-яких 

вимог ротації.  

ОВ зобов’язаний затвердити та підписати рішення прийняти або продовжити завдання 

відповідно до політик та процедур ОВ.  

Якщо, після завершення фази прийняття та планування завдання, будуть виявлені значні ризики, 

пов’язані з клієнтом або завданням, ОВ буде розглядати проведення консультації з зовнішнім 

кваліфікованим професіоналом та буде документувати, як були вирішені спірні питання.  

Якщо, після прийняття або продовження завдання, ОВ отримає інформацію, яка, будучи відомою 

раніше, могла б призвести до відмови від завдання, ОВ зобов’язаний розглянути, чи продовжувати 

завдання і, як правило, звернутися за юридичною консультацією щодо свого становища та 

варіантів для забезпечення виконання будь-яких професійних, нормативних і законодавчих вимог.  

При розгляді питання, чи приймати або продовжувати конкретне завдання, чи ні, ОВ повинен 

врахувати: 

• Чи має ОВ або персонал, або може обґрунтовано отримати, достатню компетенцію щоб 

виконати завдання (це може включати знання галузі та предмету та досвід роботи з 

нормативними або звітними вимогами);  

• Доступ до будь-експертів, які можуть бути потрібними; 

• Встановлення та наявність осіб, призначених виконувати огляд контролю якості завдання;  

• Будь-яке пропоноване використання роботи іншого аудитора або бухгалтера (в тому числі 

співпраця в будь-якій формі, що може знадобитися з іншими офісами фірми або мережевими 

фірмами);  

• Здатність дотриматися кінцевого терміну надання звіту з завдання;  

• Чи є будь-який фактичний або потенційний конфлікт інтересів;  

• Чи є будь-які виявлені загрози незалежності, що мають або можуть мати запобіжні заходи, що 

застосовуються та підтримуються, для зниження їх до прийнятного рівня;  

• Якість керівництва (потенційного) клієнта, а також найвищого управлінського персоналу та 

тих, хто контролює або має значний вплив на суб’єкта, в тому числі їх чесність, 

компетентність та ділову репутацію (включаючи розгляд будь-яких позовів чи поширення 

негативної інформації оточуючих організацій), разом з сучасним та минулим досвідом фірми;  
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• Ставлення цих осіб і груп до середовища внутрішнього контролю та їх погляди на агресивні або 

невідповідні тлумачення стандартів бухгалтерського обліку (в тому числі розгляд будь-яких 

модифікованих звітів, що були раніше випущені, та характеру обмежень);  

• Характер діяльності суб’єкта, включаючи його ділову практику та фінансове здоров’я 

організації; 

• Чи перебуває ОВ під тиском з боку клієнта, щоб зберегти години, які оплачуються (нараховану 

платню), на необґрунтовано низькому рівні;  

• Чи очікує ОВ будь-які обмеження масштабу;  

• Чи є будь-які ознаки причетності до злочину; та  

• Розгляд достовірності роботи, виконаної попередньою фірмою, та як цей попередник відповів 

на запити (це може включати знання причин, з яких клієнт залишив попередню фірму).  

За бажанням, вставте додаткову політику ОВ або критерії прийняття. Для довідки зверніться до 

Розділу 3.2 Керівництва.  

3.2 Пропозиції новому клієнту  

Пропозиції ймовірному клієнту можуть бути підготовлені компетентним персоналом та перевірені 

ОВ. Проте, оцінка потенційного клієнта та уповноважене затвердження повинні передувати 

наданню будь-якої пропозиції клієнту.  

Для кожного нового завдання клієнта, повинен бути виконаний та задокументований процес 

огляду до того, як ОВ прийме завдання. Цей процес буде включати оцінку ризиків, пов’язаних з 

клієнтом.  

ОВ буде здійснювати запити персоналу або третім сторонам (в тому числі попередній фірмі) 

при визначенні, чи розглядати пропозиції нового клієнта. ОВ може також зайнятися 

дослідженням  передумов, наприклад використання будь-якої інформації в Інтернеті, що може 

бути легко доступна.  

Після того, як було визначено прийняти нового клієнта, ОВ повинен виконати застосовні етичні 

вимоги (такі як спілкування з колишньою фірмою, якщо вимагається кодексом етики професійної 

організації) та підготувати лист – зобов’язання для підпису новим клієнтом. 

3.3 Відмова від відносин з клієнтом  

ОВ має визначений процес, якого слід дотримуватися, коли було визначено, що потрібно 

відмовитися від завдання. Цей процес включає розгляд професійних, нормативних та 

законодавчих вимог і будь-якого обов’язкового повідомлення, яке повинно бути зроблене в 

результаті.  

ОВ буде проводити зустрічі з керівництвом клієнта та вищим управлінським персоналом для 

обговорення фактів і обставин, що призвели до відставки.  

ОВ буде документувати суттєві питання, які привели до відставки, в тому числі результати 

будь-яких консультацій, висновків та підстави для цих висновків.  

Якщо є професійна, нормативна або правова вимога, яка змушує ОВ продовжувати завдання, 

причини для продовження повинні бути задокументовані, в тому числі розгляд консультацій з 

юрисконсультом.  
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4. Людські ресурси 
 

ОВ визнає важливість та авторитет HR в усіх кадрових питаннях. HR несе відповідальність за:  

• Забезпечення політик людських ресурсів;  

• Виявлення необхідних змін  у політиці в результаті трудового законодавства і нормативів, та 

щоб  залишатися конкурентоспроможним  на ринку; 

• Надання рекомендацій та консультацій з питан,ь пов'язаних з людськими ресурсами; 

• Забезпечення виконання системи оцінки діяльності працівників; 

• За запитом  рекомендувати конкретні заходи або процедури, відповідні обставини (тобто 

дисципліни, наймання); 

• Планування внутрішнього професійного розвитку; 

• Ведення особових справ (в тому числі щорічних декларацій незалежності, підтвердження 

конфіденційності та звітів про безперервне підвищення кваліфікації); та  

• Розробка і проведення орієнтаційного навчання.  

4.1 Набір та утримання  

ОВ та HR зобов’язані оцінювати вимоги до професійних послуг, щоб підтвердити, що вони мають 

потенціал та компетенцію, необхідні для задоволення потреб клієнтів. Це зазвичай буде включати 

докладні очікування вимог до завдань протягом кожного календарного періоду з метою 

визначення  пікових періодів та потенційного дефіциту ресурсів.  

HR використовує процеси поточного розгляду заявок, інтерв’ю та документування щодо найму.  

HR буде розглядувати наступні пункти, коли ОВ шукає кандидатів на працевлаштування: 

• Підтвердження академічної та професійної освіти і перевірка рекомендацій;  

• З’ясування пропусків в часі в резюме кандидатів;  

• Розгляд даних перевірок кредитних історій та криміналістичного обліку;  

• Роз’яснення кандидатам вимоги фірми підтверджувати в письмовому вигляді, щорічно та для 

кожного завдання з надання впевненості, чи  є вони незалежними та вільними від конфлікту 

інтересів; та  

• Інформування кандидатів про вимогу підписати декларацію про розуміння та дотримання 

політики фірми щодо конфіденційності. 

За бажанням, вставте сюди додаткову політику ОВ або процедури  найму. Для рекомендацій 

звертайтеся до Розділу 4.2 Керівництва. 

HR надає всьому новому персоналу орієнтаційну інформацію відразу після початку роботи з ОВ. 

Орієнтаційні матеріали включають повну копію політик і процедур ОВ. Випробувальний термін 

[вказати тривалість періоду] поширюється на всіх нових співробітників.  
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ОВ веде роботу з виявлення можливостей кар’єрного росту персоналу з тим, щоб зберегти 

компетентних співробітників та забезпечити ОВ стійке постійне зростання.  

ОВ періодично переглядає ефективність програми набору персоналу разом з оцінкою поточних 

потреб ОВ в ресурсах, щоб встановити, чи необхідні зміни в програмі.  

4.2 Постійний професійний розвиток  

ОВ має відповідати мінімальним вимогам постійного професійного розвитку, як визначено в 

[вкажіть вимоги місцевого законодавства або професійної організації] відповідно до 

Міжнародного стандарту освіти МФБ (МСО) 7, Безперервний професійний розвиток: Програма 

безперервного навчання та безперервного розвитку професійної компетентності, який 

передбачає, що організації – члени МФБ втілюють вимогу постійного професійного розвитку 

(ППР) як невід’ємного компоненту постійного членства професійного бухгалтера, та МСО 8, 

Вимоги до компетенції для професійних аудиторів, який передбачає вимоги до компетентності 

фахівців з аудиту, та який організаціям – членам МФБ необхідно запровадити шляхом політик та 

процедур, які виконують члени. Додаткові вимоги щодо безперервного професійного розвитку 

можуть встановлюватися професійними організаціями або регулюючими органами в різних 

юрисдикціях).  

4.3 Призначення груп з завдання  

Через свої політики і процедури ОВ забезпечує призначення відповідного персоналу 

(індивідуально та колективно) на кожне завдання.  Обов’язки ОВ чітко визначені в цьому 

посібнику та шаблонах завдань, що надаються ОВ. ОВ також відповідає за забезпечення того, що 

призначені особи та група з завдання в цілому мають потрібні знання, щоб виконати завдання 

відповідно до професійних стандартів та системи контролю якості фірми.  

ОВ також буде планувати можливості наставництва для молодшого і старшого персоналу для 

керівництва розвитком менш досвідчених співробітників.  

При визначенні відповідного персоналу для призначення на завдання, особлива увага буде 

надаватися наступництву з клієнтом, збалансованому з вимогами ротації, з метою забезпечення 

адекватного комплектування та можливостей групи з завдання.  

4.4 Забезпечення виконання політик контролю якості (Дисципліна)  

Система контролю якості ОВ вимагає більш ніж ефективного моніторингу. Процес забезпечення 

виконання є надзвичайно важливим, і включає наслідки та коригувальні процедури за 

недотримання, зневагу, відсутність належного ставлення і уваги, зловживання та обхід.  

ОВ несе загальну відповідальність за дисциплінарний процес. Коригувальні заходи визначаються 

та управляються через консультативний процес, а не авторитарним способом. Коригувальні 

заходи будуть залежати від обставин.  

Серйозні, навмисні та неодноразові порушення або ігнорування політик ОВ та професійних 

правил не допускається.  

Відповідні кроки мають бути зроблені для виправлення поведінки співробітника або припинення 

відносин особи з ОВ. 

Коригувальні дії, що вживаються ОВ, будуть залежати від обставин. Такі заходи можуть 

включати, але не обмежуються:  
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• Бесіда з причетною особою (особами), щоб встановити факти та обговорити причини та 

рішення;  

• Проведення наступних інтерв’ю для того, щоб впевнитися, що дотримання було покращено або 

попередити причетних працівників, що у противному випадку будуть вжиті більш суворі заходи  

щодо виправлення становища для захисту інтересів клієнтів та фірми, такі як: 

..Догана (усна або письмова); 

..Обов’язкова вимога завершити визначене підвищення кваліфікації;  

..Запис до особової справи;  

..Призупинення роботи; 

..Припинення трудових відносин;  

..Офіційне повідомлення дисциплінарному комітету професійного об’єднання. 

За бажанням, вставте додаткову політику або процедури, які будуть наслідком дисципліни.  За  

інструкціями зверніться до Розділу 4.5 Керівництва. 

4.5 Винагорода за дотримання 

Дотримання політик ОВ буде враховуватися в конкретній та загальній оцінці роботи окремих 

працівників на постійній основі та в регулярному процесі службової атестації.  

Рисам, визначеним в оцінці ефективності роботи та встановленні рівнів винагороди, премій, 

просування, розвитку кар’єри та повноважень в рамках ОВ, буде призначена відповідна вага.  

Службова атестація, що проводиться на періодичній основі, буде включати форму та зміст, як 

визначено політикою ОВ. 

Вставте зразок службової атестації ОВ. 
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5. Виконання завдання  
 

За допомогою встановлених політик і процедур та своєї системи контролю якості, ОВ вимагає, 

щоб завдання виконувалося відповідно до професійних стандартів та застосовних нормативних та 

правових вимог 

Загальні системи ОВ призначені забезпечити обґрунтовану впевненість, що персонал адекватно і 

правильно запланований, за ним здійснюється нагляд та перевірка, та що звіти з завдання 

відповідають обставинам.  

Щоб полегшити персоналу виконувати завдання послідовно та відповідно до професійних 

стандартів та нормативно-правових вимог, ОВ забезпечує зразки шаблонів робочих документів 

для документування процесу завдання для клієнтів. Ці шаблони оновлюються в міру необхідності 

для відображення будь-яких змін в професійних стандартах. Персонал використовує ці шаблони 

для документування ключових фактів, ризиків  та оцінок, пов’язаних з прийняттям або 

продовженням кожного завдання. Персонал заохочується використовувати професійне судження 

при модифікації цих шаблонів, щоб забезпечити відповідне документування таких питань та 

оцінку кожного завдання відповідно до професійних стандартів та політик фірми.  

Також наявні інструменти для дослідження та довідкові матеріали; система контролю якості, 

що встановлена в цьому посібнику; відповідне стандартне програмне забезпечення та 

обладнання, в тому числі безпека доступу до даних і систем та керівництва; навчання, та 

політики і програми освіти, включаючи підтримку дотримання вимог до підвищення кваліфікації 

[вставте відповідну юрисдикцію].  

При виконанні будь-якого завдання, від всього персоналу вимагається: 

• Дотримуватися і виконувати політики ОВ щодо планування, нагляду та перевірки;  

• Використовувати (змінюючи за потреби) шаблони ОВ для підготовки файлу, документування 

та листування, а також програмне забезпечення, дослідницькі інструменти  та процедури 

підпису та випуску, застосовні для завдання;  

• Дотримуватися і виконувати політики фірми щодо етики;  

• Виконувати свою роботу відповідно до професійних та ОВ стандартів з належною 

дбайливістю та увагою;  

• Документувати свою роботу, аналізи, консультації та висновки достатнім та відповідним 

чином;  

• Виконувати свою роботу об’єктивно та з відповідною незалежністю, своєчасно та ефективно, 

та документувати роботу організованим, систематичним, повним та чітким способом;  

• Переконатися, що всі робочі документи, файли документів та меморандуми були підписані, 

мали належні перехресні посилання та датовані, з відповідним консультуванням по складних або 

спірних питаннях;  

• Переконатися, що відповідні повідомлення клієнта, заяви, огляди та обов’язки чітко визначені 

та задокументовані; та   

• Переконатися, що звіт з завдання відображає виконану роботу та призначену мету, та 

випущений незабаром після завершення робіт.   
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5.1 Роль ОВ як керівника завдання  

Керівник завдання несе відповідальність за підписання звіту з завдання. Як керівник групи з 

завдання ОВ несе відповідальність за:  

• Загальну якість кожного завдання, на яке він призначений керівником;  

• Формування висновку щодо дотримання вимог незалежності від клієнта, і при цьому, отримання 

інформації, необхідної для виявлення загроз незалежності, прийняття заходів для усунення таких 

загроз або зменшення їх до прийнятного рівня шляхом вжиття відповідних запобіжних заходів та 

забезпечення виконання відповідної документації;  

• Забезпечення того, що відповідні процедури стосовно прийняття та продовження відносин з 

клієнтом були виконані, та висновки, зроблені у зв’язку з цим, є відповідними та були 

задокументованими;  

• Забезпечення, що група з завдання колективно має належну компетенцію та можливості для 

виконання завдання відповідно до професійних стандартів та застосовних законодавчих і 

нормативних вимог;  

• Здійснення нагляду та/або виконання завдання відповідно до професійних стандартів та 

нормативно-правових вимог, та забезпечення, що підготовлений звіт з завдання відповідає 

обставинам;  

• Повідомлення ключовим членам управління клієнтом та найвищому керівництву особи та ролі 

ОВ як керівника завдання;  

• Забезпечення шляхом перевірки документації завдання та обговорення з групою з завдання, що 

були отримані достатні відповідні докази для обґрунтування досягнутих висновків та звіту з 

завдання, який буде видано ;  

• Прийняття на себе відповідальності за групу з завдання шляхом проведення відповідних 

консультацій (як внутрішніх так і зовнішніх) зі складних або спірних питань; та  

• Визначення, коли повинен бути призначеним ОКЯЗ відповідно до професійних стандартів та 

політики ОВ; обговорення важливих питань, що виникають протягом завдання та виявлені під час  

огляду контролю якості завдання з ОКЯ; та не датування звіту до завершення огляду.  

5.2 Консультації 

ОВ заохочує консультації між групою з завдання та, для суттєвих питань, з іншими особами  та, 

з дозволу, поза ОВ. Внутрішні консультації використовують колективний досвід і знання ОВ (або 

доступні ОВ) для зменшення ризику помилки та підвищення якості виконання завдання. 

Консультативне середовище покращує процес навчання та розвитку ОВ та персоналу і додає 

потужності сукупній базі знань ОВ, системі контролю якості, та професійним можливостям.  

Для будь-яких значних, складних або спірних питань, виявлених протягом планування або 

виконання завдання, ОВ повинен проводити консультації з відповідно кваліфікованими 

зовнішніми особами.  

Коли потрібна зовнішня консультація, ситуація повинна бути задокументована досить докладно, 

щоб надати можливість читачам файлу зрозуміти повний масштаб характеру консультації, 

кваліфікацію та відповідні навички зовнішнього експерта і напрямок рекомендованих дій.  
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Зовнішньому експерту повинні бути надані всі доречні факти, щоб він був в змозі надати пораду. 

При зверненні за порадою не є прийнятним приховування фактів або прямого потоку інформації 

для отримання бажаного результату. Зовнішній експерт повинен бути незалежним від клієнта, 

вільним від конфлікту інтересу та підтримувати високий рівень об’єктивності.  

Порада зовнішнього експерта буде зазвичай реалізована як рішення або формувати частину 

рішення спірного питання. Якщо порада не реалізована або суттєво відрізняється від висновку, 

повинно бути задокументовано пояснення причин і розглянутих альтернатив, з (або посиланням 

на) записом консультації, зробленим ОВ.  

Якщо проведено більш ніж одну консультацію, резюме загальних дискусій та діапазон думок або 

варіантів повинні бути додані в робочі документи. Остаточна позиція та причини для цього 

також повинні бути задокументовані.  

ОВ буде приймати остаточне рішення з усіх таких питань та буде документувати консультації 

і причини для кінцевого рішення.  

5.3 Розбіжності у думках 

ОВ та персонал повинні намагатися бути об’єктивними, сумлінними, неупередженими та 

розсудливими в розгляді, сприянні або досягненні своєчасного та неконфліктного вирішення будь-

яких суперечок або розбіжностей у думках між персоналом.  

Кожен з учасників спору або розбіжності у поглядах повинен намагатися вирішити питання 

своєчасно, професійно, шанобливо і чемно шляхом обговорення, дослідження та консультацій з 

іншими особами.  

ОВ буде розглядати питання швидко та приймати рішення  на основі консультацій зі сторонами, 

яким чином вирішити питання. ОВ  повинен поінформувати сторони про це рішення та підстави 

для нього. В усіх випадках, характер, масштаб, та висновки за наслідками консультацій, 

проведених протягом завдання, повинні бути документально оформленими.   

Всі працівники перебувають під захистом від будь-якої форми утискання, обмеження кар’єри, 

або покарання за доведення до відома правомірних та важливих питань, в дусі доброї волі та зі 

справжніх інтересів суспільства, клієнта, ОВ або колег.   

Якщо особа  все ще не задоволена вирішенням питання, а немає можливості подальшого 

звернення в межах ОВ, особі може бути необхідним розглянути суттєвість питання  разом з її 

або його посадою або продовженням роботи в ОВ.  

Спори або розбіжності у поглядах повинні бути належним чином документально оформлені. В 

усіх випадках звіт з завдання не буде датованим, доки питання не буде вирішено.  

5.4 Огляд контролю якості завдання (ОКЯЗ)  

Всі зобов’язання повинні оцінюватися з урахуванням встановлених ОВ критеріїв, щоб визначити, 

чи повинен бути виконаним ОКЯЗ. Ця оцінка повинна виконуватися в випадку відносин з новим 

клієнтом  до прийняття завдання, та у випадку постійного клієнта, на етапі планування завдання.  

Політика ОВ повинна вимагати вирішення всіх питань, що поставлені ОКЯ, до дати звіту з 

завдання.  
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ОКЯЗ вимагається до датування будь-якого аудиторського звіту по фінансовій звітності 

лістингових підприємств. За будь-яких інших обставин, коли виконується ОКЯЗ, звіт з завдання 

не повинен датуватися до завершення ОКЯЗ.  

Критерії необхідності ОКЯЗ  

Виконання огляду контролю якості може бути розглянутим для завдань до датування звіту з 

завдання, коли:  

• Це є частиною запобіжних заходів, застосованих коли ОВ має суттєву та повторювану загрозу 

незалежності внаслідок тривалих близьких особистих відносин або тісних ділових відносин з 

клієнтом, яка у минулому зменшувалася до прийнятного рівня за допомогою інших запобіжних 

заходів;  

• Виявлена загроза незалежності за участю ОВ повторюється та вважається значною, але 

використання ОКЯЗ може обґрунтовано зменшити ці загрози до прийнятного рівня;  

• Предмет завдання відноситься до організацій, що є важливими для окремих громад або для 

необмеженого кола осіб;  

• Велика кількість пасивних акціонерів, власників еквівалентних одиниць власності, партнерів, 

бізнес-партнерів, вигодонабувачів, або інших подібних сторін отримують та покладаються на 

звіт з завдання;  

• Є суттєвий ідентифікований ризик, пов'язаний з рішенням прийняти або продовжувати 

завдання; 

• Є сумніви щодо здатності суб’єкта продовжувати безперервну діяльність, та потенційний 

вплив на сторонніх користувачів (крім управлінського персоналу) є значним;  

• Суттєві наслідки та ризики для користувачів спричиняють нові та дуже складні спеціалізовані 

операції, такі як похідні фінансові інструменти та хеджування, компенсації на основі акцій, 

незвичайні фінансові інструменти, широке використання оцінок керівництвом, та судження, що 

потенційно мають суттєвий вплив на сторонніх користувачів;  

• Суб’єкт є великим приватним підприємством (або групою пов’язаних підприємств під 

відповідальністю одного партнера з завдання);  

та 

• Загальний гонорар, сплачений клієнтом, представляє значну частку для ОВ (наприклад, більше 

ніж 10 – 15%).  

Крім того, можуть бути чинники, які спонукають до виконання огляду контролю якості 

завдання після того, як завдання вже почалося. Вони можуть включати ситуації, коли:  

• Ризик завдання збільшився протягом завдання, наприклад, коли клієнт стає центром 

поглинання;  

• Серед членів групи з завдання є занепокоєння, що звіт може бути невідповідним обставинам;  

• Виявлені нові та значні користувачі фінансової звітності;  

• Клієнт є об’єктом значного судового спору, який не був представленим протягом процесу 

прийняття завдання;  
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• Суттєвість і розташування виправлених та невиправлених викривлень, виявлених протягом 

завдання, викликає занепокоєння; 

• Були розбіжності з управлінським персоналом з суттєвих питань бухгалтерського обліку або 

обмеження обсягу аудиту; та  

• Були обмеження обсягу.  

Надайте перелік інших критеріїв, встановлених політикою ОВ. Кожен ОВ повинен 

встановити свої власні критерії. Для інформації зерніться до Розділу 5.6 Керівництва.  

 

5.4.1 Характер, час та обсяг огляду контролю якості завдання  

ОВ повинен розглянути файл до ОКЯЗ. Рішення провести ОКЯЗ, навіть якщо завдання відповідає 

критеріям, та обсяг ОКЗЯ залежатиме  від складності завдання та пов’язаних ризиків. ОКЯЗ не 

зменшує відповідальності ОВ за завдання. 

ОКЯЗ повинен включати, щонайменше:  

a. Обговорення значних питань з ОВ;  

b. Огляд фінансової звітності або іншої тематичної інформації та пропонованого звіту;  

c. Розгляд відповідності  пропонованого звіту обставинам; та  

d. Огляд окремих робочих документів файлу документації стосовно суттєвих суджень, 

зроблених групою з завдання, та висновків, яких вона досягла. 

ОВ повинен зобов’язати ОКЯ використовувати стандартизовані контрольні списки з метою 

виконання огляду та надання відповідної документації такого огляду.  

Для лістингових підприємств (та інших організацій, якщо включено в політику ОВ) ОКЯЗ також 

зобов’язаний розглянути:  

• Оцінку групою з завдання незалежності ОВ по відношенню до конкретного завдання;  

• Чи відбулися відповідні консультації з питань, пов’язаних з розбіжностями у думках або інших 

складних чи спірних питаннях, та висновки, що випливають з цих консультацій; та  

• Чи відображає документація, відібрана для огляду, роботу, виконану у зв’язку зі значними 

судженнями, та чи підтримує вона досягнуті висновки.  

ОВ повинен надати мінімум [вставте кількість днів відповідно до політики ОВ] робочих днів з 

дати випуску для первинного розгляду, з двома з цих днів, відведених для остаточного завершення 

огляду. Час, що надається для більш великих і складних завдань, природно, має бути значно 

більшим. 

Звіт з завдання не повинен бути датованим до завершення огляду контролю якості завдання.  

5.4.2 Оглядач контролю якості (ОКЯ) 

ОВ несе відповідальність за встановлення критеріїв для призначення ОКЯ та визначення його 

придатності. 
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ОКЯ повинен бути об’єктивною, незалежною та відповідно кваліфікованою зовнішньою особою, 

яка має час для виконання цієї ролі. Характерні риси, зазвичай властиві кандидатам, що 

підходять для виконання цієї ролі, включають найвищі технічні знання поточних стандартів 

бухгалтерського обліку та надання впевненості і великий досвід, який може бути застосованим 

на високому рівні.  

ОКЯ не може бути членом групи з завдання та не може, прямо або непрямо, перевіряти свою 

власну роботу, або приймати важливі рішення стосовно виконання завдання.  

Консультації між кваліфікованими професіоналами, які виконують функцію ОКЯЗ, 

заохочуються, та не є чимось незвичайним для групи з завдання консультуватися з ОКЯ 

протягом завдання. Це, як правило, не компрометує об’єктивність ОКЯ доти, доки ОВ (а не 

ОКЯ) приймає кінцеві рішення та питання не є надмірно суттєвими. Цей процес може 

допомогти уникненню розбіжностей у поглядах в кінці завдання.  

Якщо об’єктивність ОКЯ підпадає під загрозу внаслідок консультацій з окремих питань, ОВ 

повинен призначити альтернативного ОКЯ.  
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6. Моніторинг  

Політики та процедури контролю якості є ключовою частиною системи внутрішнього контролю 

ОВ. Моніторинг полягає в основному у розумінні цієї системи контролю та визначенні – за 

допомогою інтерв’ю, наскрізних тестів, та інспекційної перевірки файлів – чи ефективно, та в якій 

мірі, ця система функціонує. Це також включає розробку рекомендацій щодо вдосконалення 

системи, особливо, якщо виявлені недоліки або змінилися професійні стандарти і практика.  

ОВ буде також враховувати будь-які відгуки, отримані від перевірки практики [вставте 

найменування відповідної професійної асоціації або інституту] та режиму ліцензування. Проте 

це не замінює власної внутрішньої програми моніторингу ОВ.  

Запобіжні заходи, що діють як механізми моніторингу для ОВ, включають:  

• Внутрішні та зовнішні програми освіти й підготовки;  

• Вимоги, щоб зовнішні професіонали, що залучаються ОВ, знали, розуміли та виконували 

політики і процедури ОВ для перевірки завдання, оглядів контролю якості та затвердження 

керівника завдання;  

• Політику, що наказує персоналу не розповсюджувати будь-яку інформацію щодо фінансової 

звітності будь-якого  типу доти, доки не підписані всі необхідні офіційні затвердження;  

• Стандартну систему ОВ контролю завершення завдання та випуску, в якій визначені необхідні 

погодження та підписи за типами завдань, функціями та відповідальними особами;  

• Інструкції персоналу повідомляти ОВ, коли вони спостерігають значні або неодноразові дрібні 

порушення політик або протоколів ОВ.  

6.1 Програма моніторингу 

Відповідальність за моніторинг застосування політик та процедур контролю якості є 

відокремленою від загальної відповідальності за контроль якості. Метою програми моніторингу є 

сприяння ОВ в отриманні обґрунтованої впевненості, що його політики та процедури щодо 

системи контролю якості є доречними, адекватними та функціонують ефективно. Програма також 

призначена допомогти забезпечити дотримання вимог практики та регуляторних перевірок. 

Система призначена для забезпечення ОВ обґрунтованої впевненостї, що значні та стійкі 

порушення політики та контролю якості видаються малоймовірними або не залишаються 

непоміченими. 

ОВ та персонал зобов’язані співпрацювати з монітором, визнаючи що ця особа є важливою 

частиною системи контролю якості.  Незгоди, невиконання або ігнорування результатів 

моніторингу повинні вирішуватися за допомогою процесу ОВ вирішення спорів.  

Відповідно кваліфікована зовнішня особа (особи), яка виконує перевірку, буде слідувати 

процедурам, встановленим ОВ для моніторингу.  

6.2 Інспекційні процедури  

Моніторинг системи контролю якості ОВ буде виконуватися на періодичній основі. Підбір 

окремих завдань для перевірки буде здійснюватися щорічно так, щоб файли ОВ перевірялися на 

циклічній основі.  
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Інспекційний цикл буде охоплювати трирічний період.   

При плануванні перевірки монітор буде розглядати результати попереднього моніторингу, 

характер і ступінь повноважень, наданих персоналу, характер і складність практики ОВ, та 

специфічні ризики, пов’язані з клієнтом ОВ.  

ОВ буде доручати монітору підготовку відповідної документації з перевірок, яка включатиме:  

• Оцінку дотримання професійних стандартів та застосовних нормативних і законодавчих вимог;  

• Результати оцінки елементів системи контролю якості;  

• Оцінку, чи має ОВ належним чином діючі політики і процедури контролю якості;  

• Оцінку відповідності обставинам звіту із завдання; 

• Виявлення будь-яких недоліків, їх вплив, та рішення, чи потрібні подальші заходи, докладний 

опис цих заходів;  

• Резюме результатів та висновків (наданих ОВ), з рекомендаціями щодо коригуючих  дій або 

необхідних змін.  

ОВ буде зустрічатися з монітором (разом з іншим відповідним персоналом), щоб розглянути звіт 

та прийняти рішення щодо коригувальних дій та/або змін до системи, функцій і обов’язків, 

дисциплінарних заходів, визнання, та інших визначених питань.   

6.3 Звіт за результатами моніторингу  

Після виконання оцінки системи контролю якості, монітор повинен доповісти про результати ОВ. 

Звіт повинен включати опис виконаних процедур та висновків, зроблених за результатами 

перевірки.  Якщо констатовані систематичні, повторювані або суттєві недоліки, звіт повинен 

також включати заходи щодо їх вирішення.  

ОВ доручає монітору підготувати звіт, який буде, як мінімум, включати:  

• Опис виконаних процедур моніторингу;  

• Висновки за результатами процедур моніторингу;  

• Коли доречно, опис системних, повторюваних або інших суттєвих недоліків та заходів, 

рекомендованих для усунення цих недоліків.  

Вставте зразок ОВ Звіту монітора 

6.4 Оцінка, повідомлення та усунення недоліків  

ОВ повинен розглянути всі недоліки, виявлені та повідомлені монітором. ОВ повинен розглянути, 

вказують ці недоліки на структурні вади у системі контролю якості чи демонструють 

недотримання окремим персоналом.  

Структурні вади, що визнані недоліками, можуть вимагати змін в системі контролю якості або 

документації. Монітор повинен передати ці зміни на розгляд ОВ або співробітнику, 

відповідальному за контроль якості або систему документації, щоб могли бути зроблені 

виправлення.  
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ОВ повинен ретельно розглянути суттєвість недоліків та дотримуватися професійних стандартів і  

нормативно-правових вимог, якщо виявиться, що він випустив невідповідний звіт з завдання або 

що предмет завдання містить викривлення чи неточності. За таких обставин ОВ також буде 

розглядати отримання юридичної консультації. 

Якщо виявлені недоліки є системними чи неодноразовими, будуть вжиті негайні коригувальні 

заходи.  

HR повинен виконати огляд виявлених недоліків, щоб визначити, чи можуть курси або додаткове 

навчання ефективно вирішити деякі питання, пов’язані з недоліками. 

6.4.1 Недотримання 

Недотримання системи контролю якості ОВ є серйозним питанням, особливо якщо персонал 

навмисно відмовляється виконувати політику ОВ.  

У зв’язку з тим, що система контролю якості запроваджена з метою захисту суспільних 

інтересів, ОВ буде розглядати навмисне недотримання прозоро і суворо. Навмисне недотримання 

буде вирішуватися кількома способами, в тому числі затвердженням плану підвищення показників 

діяльності; виконанням  перевірок та переглядом можливостей для просування і збільшення 

зарплати; та зрештою, припинення трудових відносин.  

6.5 Скарги та заяви  

ОВ керує всіма питаннями скарг та заяв.  

Скарги та заяви – зокрема, стосовно неналежного виконання роботи для клієнта, або інших 

порушень професійних чи юридичних обов’язків працівником по відношенню один до одного або 

клієнтів – є серйозним питанням. ОВ повинен приділяти серйозну увагу повідомленню страховій 

компанії фірми та/або пошуку юридичної консультації. Якщо є будь-яка невизначеність, ОВ 

повинен проконсультуватися з іншими довіреними професійними колегами.  

На будь-яку скаргу, отриману від клієнта або третіх осіб, буде надана негайна відповідь з 

підтвердженням того, що питання в даний час розглядається, і що відповідь буде надана після 

проведення належного розслідування.  

ОВ підтримує певну політику з супутніми процедурами, яка визначає процедури, котрих слід 

дотримуватися, якщо виникає скарга або заява.  

Результати цього процесу будуть оформлюватися документально разом з відповіддю.  

Процес передбачає, що всі працівники мають право ставити проблемні питання без побоювання 

утисків.  

Вставте додаткову політику ОВ або процедури, які можуть описувати процес, якого слід 

дотримуватися за таких обставинах. Для довідки звертайтеся до Розділу 6.6 Керівництва. 

 

  



Зразок посібника з контролю якості: Одноосібний власник 

 

24  

 

7. Документація 

7.1 Документація політик та процедур фірми   

ОВ підтримує політики і процедури, які визначають рівень та обсяг документації, що 

вимагається в усіх завданнях та для загального використання ОВ (як встановлено в 

посібниках/шаблонах завдань ОВ). ОВ також підтримує політики та процедури, які вимагають 

відповідного документування з метою надання доказів функціонування кожного елементу своєї 

системи контролю якості.  

Ці політики забезпечують, що документація є достатньою та відповідною для надання доказів:  

• Дотримання кожного елементу системи контролю якості ОВ; та  

• Підтримки кожного підготовленого звіту з завдання, відповідно до професійних стандартів, 

стандартів ОВ та нормативно-правових вимог, разом з доказами, що ОКЯЗ був завершений не 

пізніше дати звіту (якщо прийнятне).  

7.2 Документація завдання  

Політикою ОВ є те, що документація з завдання повинна включати:  

• Контрольний перелік або меморандум з планування завдання;  

• Виявлені питання щодо етичних норм (в тому числі підтвердження відповідності);  

• Дотримання вимог незалежності та документацію будь-яких обговорень стосовно цих питань; 

• Висновки, досягнуті стосовно прийняття та продовження відносин з клієнтом;  

• Процедури, виконані для оцінки ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки на рівні фінансової звітності та рівні твердження; 

• Характер, час та обсяг процедур, виконаних у відповідь на оцінені ризики, включно з 

результатами та висновками;  

• Характер, масштаб та висновки з консультацій;  

• Всі повідомлення, випущені та отримані;  

• Результати ОКЯЗ, який повинен бути завершено на або до дати звіту;   

• Підтвердження, що не існують невирішені питання, які могли б призвести до того, що оглядач 

вважає, що суттєві судження, зроблені, та висновки, досягнуті, були невідповідними;  

• Висновок, що достатні, відповідні аудиторські докази були зібрані й оцінені, та 

підтверджують звіт, який було видано; та  

• Закриття файлу, включаючи відповідний підпис.  

Вставте додаткові мінімальні вимоги до документації завдання за бажанням. Для довідки 

зверніться до Розділу 7.3 Керівництва.  

Політика ОВ вимагає, щоб остаточне складання файлу з завдання було завершено протягом 

[встановіть кількість днів, звичайно не більше ніж 60 днів після дати аудиторського звіту]. 
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Якщо випускається два або більше звітів для однієї інформації, що є предметом завдання, політика 

ОВ повинна вказувати, що терміни для складання файлу з завдання мають бути такими, щоб 

кожен звіт розглядався як окреме завдання.  

Документація будь-якого роду повинна зберігатися протягом періоду, не менше ніж [встановіть 

період зберіганння, як правило, не менше п’яти років з дати звіту аудитора, або, якщо 

пізніше, дати звіту аудитора групи], щоб дозволити тим, хто проводить процедури моніторингу, 

оцінити ступінь дотримання ОВ своєї системи внутрішнього контролю, а також потреб фірми 

відповідно до професійних стандартів, законів або нормативів.   

7.3 Документація огляду контролю якості завдання  

Кожен професіонал, залучений ОВ для виконання функцій ОКЯ, повинен заповнювати 

стандартизований контрольний перелік ОКЯЗ з метою забезпечення документації, що огляд був 

виконаним. Це має включати підтвердження та підтверджуючі докази або перехресні посилання на 

них, які стверджують що: 

• Відповідно кваліфікований зовнішній професіонал(и) виконав процедури, необхідні для ОКЯЗ;  

• Огляд був завершений на або до дати звіту з завдання;  

• Немає невирішених питань, на які звернено увагу ОКЯ,що б змусили його або її вважати, що 

значні судження, зроблені групою з завдання, та досягнуті висновки були невідповідними.   

7.4 Доступ до файлів та збереження   

ОВ запроваджує політики та процедури, призначені для забезпечення конфіденційності, надійного 

зберігання, цілісності, доступності та відновлюваності документації з завдання.  

Ці політики включають розгляд різних вимог до зберігання відповідно до законів та нормативів, 

для забезпечення того, що документація з завдання зберігається протягом періоду, достатнього для 

задоволення потреб ОВ.  

Всі робочі документи, звіти та інші документи, підготовлені ОВ, в тому числі робочі документи, 

підготовлені клієнтом, є конфіденційними та повинні бути захищеними від несанкціонованого 

доступу.  

ОВ повинен затверджувати всі зовнішні запити на розгляд робочих документів.  

Робочі документи не будуть надані третім особам, за виключенням ситуацій,коли:  

• Клієнт уповноважив розкриття інформації у письмовій формі;  

• Існує професійний обов’язок розкрити інформацію;  

• Розкриття вимагається юридичним або судовим процесом; або  

• Розкриття вимагається законом або нормативним актом.  

Якщо не заборонено законом, ОВ зобов’язаний інформувати та отримувати письмовий дозвіл від 

клієнта, перш ніж надати робочі документи для ознайомлення. Дозвільний лист повинен бути 

отриманий, коли є запит на розгляд файлів від потенційного покупця, інвестора або кредитора. 

Якщо клієнт не дозволяє розкриття інформації, потрібно звернутися за консультацією юриста.  
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У випадку судового розгляду або потенційного судового розгляду, або у випадку нормативних або 

адміністративних проваджень, робочі документи не повинні надаватися без отримання згоди 

юрисконсульта ОВ.   

Політика ОВ встановлює кількість років, яка буде застосовуватися для кожного з наступних 

типів файлів: 

Постійні файли [кількість років] 

Податкові файли [кількість років] 

Фінансова звітність та звіти [кількість років] 

Щорічні або періодичні робочі документи [кількість років] 

Листування [кількість років] 

Мінімальний період зберігання для робочих документів колишнього клієнта має бути [кількість 

років]. 

Буде підтримуватися відкритий для доступу постійний облік всіх файлів, що зберігаються за 

межами офісу, та кожний контейнер для зберігання буде відповідним чином маркований для 

спрощення ідентифікації та пошуку. Партнер, відповідальний за організацію діловодства, 

повинен затверджувати будь-яке знищення файлів та вести постійний облік всіх матеріалів, що 

були знищені.  
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ЗРАЗОК 

 

ПОСІБНИК З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ДЛЯ ФІРМИ З КІЛЬКІСТЮ ПАРТНЕРІВ ВІД ДВОХ ДО П’ЯТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразковий посібник – Для чого? Як ви його використовуєте?  

Політики та процедури, що пропонуються у цьому зразку посібника призначені для тих 

фірм, що знаходяться під керівництвом двох – п’яти партнерів, щоб надати допомогу такої 

фірмі у створенні та запровадженні системи контролю якості  відповідно до МСКЯ 1. Зміст 

даного посібника необхідно буде переглянути та змінити з урахуванням обставин кожної 

фірми. Скорочення, використані для позначення керівних посад, необхідно змінити, щоб 

відобразити назви, які використовуються в фірмі. Слова та фрази, визначені в МСКЯ 1 та 

Довіднику Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з 

надання впевненості на супутніх послуг 2010, мають таке ж значення в цьому посібнику. 

Текст, який пропонує найкращі досягнення практики, а не вимоги, виділений курсивом. 

Фірми можуть видалити або адаптувати ці частини тексту із зразка посібника.  

Для цілей цього посібника, термін "персонал" застосовується для позначення професіоналів, 

крім партнерів, в тому числі будь-яких експертів, найнятих фірмою.  
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Загальна політика 
 

Завданням фірми є встановлення, запровадження, підтримування, контролювання та забезпечення 

дотримання системи контролю якості, що надає обґрунтовану впевненість, що партнери та 

персонал фірми виконують Міжнародний стандарт контролю якості (МСКЯ) 1, Контроль якості 

для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, та інші завдання з надання 

впевненості та супутні послуги [або еквівалентні професійні стандарти та застосовні 

нормативні та правові вимоги в юрисдикції фірми], та що звіти фірми з завдань відповідають 

обставинам.  

Вставте документи фірми, які забезпечують докладну інформацію щодо місії та/або цілей фірми. 

Для керівництва щодо матеріалів, які можуть бути включені, будь-ласка, звертайтеся до 

Керівництва.  

Загальні функції та обов’язки  всіх партнерів та персоналу  

Кожен партнер та співробітник є відповідальним, певною мірою, за виконання політик контролю 

якості фірми.  

Основне завдання всіх партнерів та персоналу – зобов’язання якості та заохочення і просування 

тих, хто належним чином дотримується цього порядку.  

Керівний партнер (КП) несе кінцеві повноваження та відповідальність за систему контролю 

якості від імені партнерів. (В фірмах з двома – трьома партнерами, де менш ймовірно, що є 

посада КП, ця відповідальність може, наприклад, передаватися щорічно або на іншій основі між 

партнерами.)  

Загальні цінності нашої фірми включають [визначте загальні цінності, відображені  в культурі 

фірми]. 

Від всіх партнерів і персоналу вимагається виконання наступних керівних вказівок:  

• Розглядати етичну поведінку та якість обслуговування як першочергове питання; комерційні 

питання не можуть перевищувати якість роботи, що виконується; 

• Читання, розуміння, та дотримання Кодексу РМСЕБ;
16

  

• Розуміння партнером та персоналом обов’язків, щоб розпізнавати, розкривати  та 

документувати загрози незалежності, та процесу, якому потрібно слідувати при розгляді та 

керуванні виявленими загрозами;   

• Уникнення обставин, за яких незалежність може (або здається, що може) бути порушеною; 

• Виконувати вимоги щодо постійного професійного розвитку, в тому числі забезпечувати облік 

як доказ цього; 

• Перебувати в курсі поточних подій в професії, застосовних систем фінансової звітності та 

стандартів надання впевненості (наприклад, МСФЗ, МСА), практики розкриття інформації та  

бухгалтерського обліку, контролю якості, стандартів фірми та подій  у відповідній галузі та 

клієнта;  

                                                           
16

 Або кодексу етики організації – члена  
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• Надання іншим партнерам та персоналу сприяння, коли необхідно та запрошується, з метою 

допомогти їм навчитися шляхом поширення знання та досвіду і підвищити якість обслуговування 

клієнтів;  

• Ведення точного та докладного обліку часу (регулярно вводити в системи обліку часу та 

виставлення рахунків фірми) для відстеження та визначення часу, витраченого на завдання та 

офісну діяльність (як того, що відноситься на рахунок клієнта, так і того, що не 

тарифікується);  

• Збереження та належне використання і обслуговування офісного та комп’ютерного обладнання 

(в тому числі мережеві та комунікаційні ресурси) та інших спільних активів. Це включає 

використання технологічних ресурсів фірми тільки для відповідних бізнес-цілей, враховуючи 

питання етики, конфіденційності клієнта, та таємниці;  

• Зберігання даних фірми та клієнтів, бізнес-інформації та інформації клієнтів і особистої 

інформації, захищеними та повністю конфіденційними; 

• Забезпечення того, що генерована фірмою електронна інформація про клієнта або фірму 

зберігається в мережі фірми відповідно до прийнятних процедур зберігання інформації;  

• Повідомлення партнера або керівника про будь-які спостереження суттєвих порушень 

контролю якості фірми, етики, включаючи незалежність, конфіденційність, або неналежного 

використання ресурсів фірми (в тому числі Інтернет та систем електронної пошти);  

• Документування та підтримання належного обліку всіх важливих контактів клієнта, коли 

надається або запрошується професійна консультація; 

• Документування та підтримання належного обліку всіх значних консультацій, обговорень, 

аналізів, рішень, та висновків щодо управління загрозами незалежності, складних або 

суперечливих питань, розбіжностей в думках та конфлікту інтересу; та   

• Виконання  встановленого фірмою порядку для робочого часу, присутності, ведення справ, 

дотримання термінів, та контролю якості. 

За бажанням вставте додаткові керівництва. Для рекомендацій щодо матеріалів, які можуть бути 

включені, будь-ласка, звертайтеся до Керівництва.  
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1. Відповідальність керівництва за контроль якості в фірмі  

1.1 Тон керівництва 

Партнер(и) фірми вирішує всі важливі питання стосовно фірми та її професійної практики.  

Партнери приймають відповідальність за керівництво та просування культури забезпечення якості 

в фірмі та надання та підтримання цього посібника та всіх інших необхідних практичних 

посібників та керівництв для підтримки якості завдання. 

Партнери є відповідальними за визначення операційної та звітної структури фірми. Крім того, 

фірма може призначити з самих себе або іншого кваліфікованого персоналу на щорічній або іншій 

періодичній основі, особу (осіб), відповідальну за елементи системи контролю якості.  

Загальна відповідальність за функціонування системи контролю якості делегується керівному 

партнеру (КП).  

Будь-які особи, які  виконують спеціальні обов’язки та функції, будуть оцінюватися стосовно 

достатності та відповідності досвіду і здатності виконувати їх обов’язки.  

1.2 Керівні посади  

У цьому посібнику з контролю якості будуть робитися посилання на різні керівні функції в фірмі. 

Партнери можуть виконувати більш ніж одну функцію доки весь персонал не буде мати чіткого 

розуміння відповідальності кожного партнера. Ці функції визначаються наступним чином: 

КП (Керуючий партнер). Відповідальний за моніторинг ефективності роботи, що 

виконується всіма іншими керівними посадами. В малих та середніх практиках, ця 

посада також зазвичай відповідальна за всі питання розгляду скарг та заяв. [Ця 

функція може бути розподілена більш або менш порівну в фірмі з двома –  трьома 

партнерами. В багатьох фірмах з чотирма або п’ятьма партнерами, ця функція 

призначається одному партнеру, та йому виділяється достатньо часу та 

призначається компенсація за виконання обов’язків.] 

ОКЯ (Оглядач контролю якості). Будь-який професіонал, що виконує функцію огляду 

контролю якості завдання.  

ЕК (Керівник з етики). Особа, від якої вимагається консультувати та відповідати на всі 

питання стосовно етики, в тому числі  незалежність, конфлікт інтересу, таємниця і 

конфіденційність. [Навіть у фірмі з двома партнерами, один партнер, ймовірно, є 

більш інформованим та зацікавленим в правилах і практиці етики; в фірмах з трьома – 

п’ятьма партнерами, з пропорційно більшим персоналом, важливо визначити окрему 

особу для консультування партнерів та персоналу з питань етики. ] 

HR (Людські ресурси). Персонал, відповідальний (не обов’язково партнер) за всі функції 

управління кадрами, включаючи ведення обліку виконання професійних обов’язків, таких 

як оплата праці та постійний професійний розвиток 
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2. Застосовні етичні вимоги  

Фірма визнає цінність етики і повноваження Керівника з етики (ЕК) в усіх питаннях етики. ЕК 

несе відповідальність за:  

• Підтримання політик етики; 

• Виявлення необхідних змін до політики, пов’язаних з етикою (особлива увага має приділятися 

цієї функції при розгляді кожного звіту монітора); 

• Забезпечення керівництва і консультацій з питань, пов’язаних з етикою, партнерам і персоналу 

(наприклад, незалежність, конфлікт інтересу); 

• Ведення переліку клієнтів – суб’єктів суспільного інтересу (для цілей незалежності); 

• Моніторинг виконання політики та процедур фірми з усіх питань етики;  

• Повідомлення про випадки недотримання політики фірми КП (або партнерам); та 

• Координацію навчання з HR з усіх питань, пов’язаних з етикою. 

2.1 Незалежність 

Партнери та всі працівники повинні бути незалежними у думках та у поведінці від своїх клієнтів з 

надання впевненості та завдань.  

Незалежність повинна підтримуватися протягом періоду завдання для всіх завдань з надання 

впевненості, як це встановлено в:  

• Кодексі етики для професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), зокрема, Розділі 290 та Розділі 291;  

• МСКЯ 1; та 

• Міжнародному стандарті аудиту (МСА) 220, Контроль якості для аудиту фінансової звітності.  

Якщо загрози незалежності не можуть бути виключені або знижені до прийнятного рівня за 

допомогою відповідних запобіжних заходів, фірма повинна ліквідувати діяльність, інтерес або 

відносини, що створюють загрозу, або відмовитися від прийняття чи продовжити завдання (коли 

скасування неможливе). 

Про випадки невиконання вимог незалежності має бути повідомлено КП.  

Вставте зразок форми Підтвердження незалежності фірми. 

2.1.1 Відповідальність — Фірма 

Фірма несе відповідальність за розробку, застосування, поточний контроль, та забезпечення 

виконання політик і процедур, призначених допомогти всім партнерам і персоналу у розумінні, 

виявленні, документальному оформленні та управлінні загрозами незалежності і вирішення 

проблем незалежності, що виникають до або протягом завдання.  

ЕК є відповідальним та повинен забезпечити належне вирішення загроз незалежності, які група з 

завдання не вирішила належним чином або не знизила до прийнятного рівня.  
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КП несе кінцеву відповідальність від імені фірми та, відповідно (після консультацій з іншими 

партнерами) приймає кінцеве рішення з розв’язання будь-якої загрози незалежності, в тому числі: 

• Відмову від певного завдання або відносин з клієнтом; 

• Визначення та запровадження зазначених запобіжних заходів, дій та процедур, щоб спрямувати 

на відповідне врегулювання загроз; 

• Розгляд  та розслідування невирішених сумнівів з питань незалежності,поставлених членами  

групи з надання впевненості (або іншими партнерами або працівниками);  

• Забезпечення відповідного документування процесу та вирішення кожного  значного спірного 

питання незалежності; 

• Застосування санкцій за невиконання; 

• Ініціювання та прийняття участі в плануванні упереджувальних заходів з метою уникнення та 

вирішення потенційних проблем незалежності;  

• Влаштовування додаткових консультацій, якщо необхідно; та 

• Запровадження і  підтримка політики, що вимагає від усіх партнерів та працівників перевіряти 

свої специфічні обставини та сповіщати фірму про будь-які загрози незалежності. 

Від всіх партнерів та персоналу вимагається розглядати свої конкретні обставини для будь-яких 

загроз незалежності та інформувати ЕК про будь-які виявлені такі загрози. 

Фірма зобов’язана документувати деталі виявлених загроз та запобіжні заходи, що були вжиті.  

В обов’язки ЕК входить підтримка бази даних, яка забезпечує перелік всіх клієнтів, незалежність 

від котрих вимагається та, відповідно, інвестиції в які забороняються. Для клієнтів – суб’єктів 

суспільного інтересу база даних включає пов’язаних осіб. База даних буде легко доступна для всіх 

партнерів та працівників.  

2.1.2 Відповідальність — партнери та персонал 

Фірма очікує, що всі партнери і персонал підтримують знання сучасних положень Кодексу 

РМСЕБ. Це вимагатиме, щоб всі партнери та персонал прийняли особисту відповідальність за 

періодичний огляд змісту Кодексу РМСАНВ.  

Від усіх партнерів та працівників вимагається бути обізнаними та розуміти Розділ 290 та Розділ 

291 Кодексу РМСЕБ, МСКЯ 1.20–.25, та МСА 220.11. Фірмова політика незалежності вимагає від 

всіх членів групи з надання впевненості дотримуватися цих вимог для всіх завдань з надання 

впевненості та випущених звітів.  

Всім партнерам і персоналу необхідно надати фірмі щороку письмове підтвердження, що вони 

розуміють на виконують Розділ 290 та Розділ 291 Кодексу РМСЕБ та фірмові політики 

незалежності.  

Кожний партнер або співробітник, призначений на завдання з надання впевненості, повинен 

підтвердити партнеру з завдання, що він або вона є незалежним від клієнта та завдання, або 

повідомити партнеру з завдання про будь-які загрози незалежності, щоб могли бути вжиті 

відповідні запобіжні заходи.  

Партнери і персонал зобов’язані сповістити партнера з завдання, якщо, за їхніми даними, будь-

який член групи з надання впевненості, протягом періоду розкриття надавав будь-які послуги, що 
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можуть бути забороненими згідно з Розділом 290 та Розділом 291 Кодексу РМСЕБ або іншим 

нормативним документом, які можуть призвести до того, що фірма не матиме можливості 

продовжувати завдання з надання впевненості.  

На прохання партнера з завдання, члени групи з надання впевненості повинні вжити будь-які 

належні заходи, які необхідні та можливі для виключення або зниження будь-якої загрози 

незалежності до прийнятного рівня за допомогою застосування доречних запобіжних заходів. Ці 

заходи можуть включати: 

• Припинення членства в групі з надання впевненості;  

• Припинення або зміна певних типів робіт або послуг, що надаються в завданні;  

• Позбавлення фінансового інтересу або інтересу власності;  

• Виключення члена групи з надання впевненості від прийняття значних рішень стосовно 

завдання;  

• Припинення або зміна характеру особистих або ділових стосунків з клієнтами;  

• Піддавання роботи додатковій перевірці іншими партнерами або працівниками; та  

• Вжиття будь-яких інших доречних заходів відповідно до обставин. 

Партнери та персонал повинні звертатися до ЕК в усіх випадках виникнення проблем етики, які 

потребують подальших консультацій та обговорень для того, щоб визначити відповідне рішення 

питання. Такі питання мають бути задокументованими.  

Якщо партнер або працівник не задоволений, що питання незалежності належним чином було 

розглянуте або вирішене, він повинен повідомити КП.  

2.1.3 Тривала зв’язаність старших співробітників (в тому числи ротація партнерів) з 

завданнями з аудиту суб’єктів суспільного інтересу  

Партнери та персонал зобов’язані виконувати Розділ 290 та Розділ 291 Кодексу РСМЕБ щодо 

обов’язкової ротації керівника завдання, особи, відповідальної за огляд контролю якості завдання, 

та будь-яких інших партнерів, якщо є, в групі з завдання, хто приймає важливі рішення або 

судження з суттєвих питань стосовно аудиту в усіх завданнях з аудиту для суб’єктів суспільного 

інтересу.  

Відповідно до параграфу 290.151, коли клієнт з аудиту є суб’єктом суспільного інтересу та особа 

була ключовим партнером з аудиту протягом періоду [встановіть кількість років  відповідо до 

політики фірми, але не більше ніж сім років], ця особа не повинна брати участь в завданні, поки 

не мине період[наступний період часу, не менш ніж два роки].  Певна ступінь гнучкості може 

бути дозволена в виняткових випадках внаслідок  непередбачених обставин поза контролем фірми 

та коли участь особи в якості ключового партнера  в завданні з аудиту є особливо важливою для 

якості аудиту. В цих випадках будуть прийматися еквівалентні запобіжні заходи для того, щоб 

знизити будь-які загрози до прийнятного рівня. Такі запобіжні заходи, щонайменше,  

включатимуть додаткову перевірку виконаної роботи іншим партнером або альтернативним ОКЯ, 

який не був пов'язаним з групою з аудиту. Обставини, за яких ротація не може бути 

рекомендованою або вимагатися, мають бути непереборними.  

Коли суттєва загроза незалежності за участю партнера з завдання або ОКЗ повторюється, ротація 

буде головним запобіжним заходом, необхідним для зниження загрози до прийнятного рівня.  
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Оцінка незалежності групи з завдання є важливою частиною процедур прийняття та продовження 

клієнта. Коли при оцінці робиться висновок, що необхідна ротація окремих осіб, питання має бути 

переданим ЕК.  

Коли питання передається на розгляд ЕК, вважається, що необхідна ротація певного типу.  

Після розгляду обставин (в тому числі очікуваної реакції клієнта) та консультацій з іншими 

партнерами, ЕК буде якомога швидше надавати письмове рішення щодо необхідності  ротації. 

Якщо ротацію буде визнано за необхідну, КП призначить нову особу  та визначить тривалість 

періоду відставки та будь-які інші доречні вимоги.  

2.1.4 Ротація персоналу в завданнях аудиту суб’єктів, не зареєстрованих на біржі  

Для суб’єктів, не зареєстрованих на біржі, якщо ротація вважається необхідною, ЕК буде 

визначати заміщення та період, протягом якого особа не повинна брати участь в аудиті суб’єкта, 

та інші запобіжні заходи, необхідні для виконання будь-яких застосовних вимог.  

2.2 Конфлікт інтересу 

Партнери та персонал зобов’язані слідувати Розділу 220 Кодексу РМСЕБ стосовно будь-яких 

інтересів, впливів або відносин, що можуть створювати конфлікт інтересу. Партнери та персонал 

повинні бути вільними від будь-яких інтересів, впливів або відносин щодо справ клієнта, які 

порушують професійне судження або об’єктивність. 

2.2.1 Конфлікт інтересу — Фірма 

Фірма є відповідальною за розробку,здійснення, дотримання, забезпечення виконання  та 

поточний контроль методів та процедур практики, призначених допомогти усім партнерам і 

працівникам в розумінні, встановленні, документуванні та розгляді конфлікту інтересу, та 

визначення їх відповідного вирішення. 

ЕК буде забезпечувати, щоб відповідні процедури виконувалися, коли конфлікти або потенційні 

конфлікти інтересів виявляються. Кожного разу, коли є виявленим конфлікт або потенційний 

конфлікт, партнери або персонал не повинні діяти чи надавати поради або коментарі, доки вони не 

розглянуть ретельно ситуацію та не перевірять факти і обставини, та ЕК погодиться, що необхідні 

запобіжні заходи вжиті і є прийнятним діяти.  

Рішення діяти або надавати консультації за цих обставин є вкрай рідкісним, та рекомендується, 

щоб деталі були повністю задокументовані.   

Після консультацій з іншими партнерами та працівниками, ЕК має кінцеві повноваження щодо 

вирішення будь-якої ситуації конфлікту інтересу, що може включати: 

• Відмова або припинення послуги, завдання або дії;  

• Визначення та вимагання певних дій та процедур для належного розгляду конфлікту, захист 

секретної і особливої інформації клієнта, та забезпечення отримання відповідних дозволів і 

розкриттів, коли буде визначено, що є прийнятним діяти;   

• Належне документування процесу, вжитих запобіжних заходів та рішень або зроблених 

рекомендацій;  

• Адміністрування дисциплінарних процедур щодо партнерів та працівників і санкцій за 

невиконання; та 

• Ініціювання та прийняття участі в плануванні попереджувальних заходів для уникнення ситуацій 

конфлікту інтересів, які можуть виникнути. 
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2.2.2 Конфлікт інтересу — Партнери та персонал 

Всі партнери і персонал повинні переглянути свої конкретні обставини та сповістити фірму про 

будь-які конфлікти інтересу або потенційні конфлікти за їх участю або їх найближчих родичів. 

Партнери та персонал повинні також визначити та розкрити будь-які конфлікти інтересів між 

собою і клієнтами фірми, особливо, якщо вони надають послуги безпосередньо цим клієнтам, та 

повинні поінформувати ЕК про будь-які суттєві конфлікти або потенційні конфлікти.  Вони 

повинні проявляти належну увагу, слідувати  політиці фірми та обговорювати конкретні 

обставини з ЕК, коли прийнятно, щоб визначити, як врегулювати ситуацію та з’ясувати, чи слід 

уникати конкретної послуги.  

Залежно від обставин, що спричиняють конфлікт, як правило є необхідним одне з наступних дій: 

• Повідомлення клієнту про діловий інтерес або діяльність, які можуть означати конфлікт;  

• Повідомлення всім відповідним сторонам, що фірма діє для двох або більше сторін стосовно 

питання, в якому їх відповідні інтереси конфліктують;  

• Повідомлення клієнту, що партнери або працівники не діють виключно для будь-якого клієнта в 

наданні запропонованих послуг. 

В усіх випадках дозвіл клієнта на дії має бути отриманим.  

Коли фірма вирішує прийняти або продовжити завдання, партнери та працівники повинні 

задокументували в файлі з завдання виявлені конфлікти, як правило, в розділах прийняття та 

продовження або планування. Це включатиме будь-яке листування або обговорення щодо 

характеру конфлікту, а також будь-яких консультацій с іншими, зроблені висновки, вжиті 

запобіжні заходи та процедури, виконані для розгляду конфліктної ситуації.  

Якщо потрібна внутрішня конфіденційність, може бути необхідним запобігти доступу до 

інформації іншим партнерам та персоналу з використанням брандмауерів; фізичної, особистої, 

документальної та інформаційної безпеки; окремих угод про нерозголошення; або роздільного 

утримання та блокування файлів або доступу до даних. Коли  вживається такі заходи, всі 

залучені партнери і працівники повинні поважати та дотримуватися їх без винятку. Якщо 

партнери або персонал не впевнені щодо своїх обов’язків стосовно оцінки конфлікту або 

потенційного конфлікту, рекомендується, щоб відбулося обговорення з іншим не причетним 

персоналом з проханням про допомогу у проведенні оцінки.  Якщо конфліктна ситуація є значною 

та особливо чутливою, питання повинно бути передане на розгляд ЕК.  

Якщо партнерам або працівникам стало відомо, що інші особи діють (свідомо або по 

необережності) в ситуаціях всупереч політикам фірми або  певним рішенням стосовно завдання 

(за виключенням незначних або неважливих випадків), рекомендується, щоб питання негайно було 

переданим на розгляд ЕК. Якщо питання не було належним чином вирішене, воно має бути 

передане на розгляд КП.  

2.3 Конфіденційність 

Всі партнери та персонал повинні захищати і зберігати конфіденційність будь-якої інформації про 

клієнта, яка повинна бути конфіденційною і охороняється відповідно до керівних законів, 

нормативних вимог, Розділу 140 Кодексу РМСЕБ, політики фірми та спеціальних інструкцій 

клієнта або угод.  

Інформація про клієнта та будь-яка особиста інформація, отримана в ході завдання, мають 

використовуватися або розкриватися лише для цілей, для яких вона була зібраною. 
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Особиста інформація та інформація про клієнта буде зберігатися тільки так, як встановлено 

політикою фірми щодо доступу та зберігання. Документи зберігатимуться доти, доки це 

необхідно для виконання професійних, нормативних та законодавчих вимог. 

Політика фірми вимагає, щоб особиста та клієнтська інформація була максимально точною, 

повною та оновленою.  

Політика фірми дозволяє особі або клієнту (з відповідного дозволу), за запитом, бути 

проінформованим про існування, використання та розкриття особистої інформації або 

визначеної еквівалентної ділової інформації, та надати (за необхідності) доступ до цієї 

інформації. Ця інформація не обов’язково включає робочі документи, які є власністю ОВ. 

2.3.1 Конфіденційність — Фірма 

Від фірми вимагається виконувати її законодавчі, професійні та фідуціарні обов’язки відповідно 

до законодавства про недоторканість приватного життя (якщо застосовне) та Розділу 140 Кодексу 

РМСЕБ.  

Ці вимоги поширюються на законодавство про недоторканість приватного життя країни, до 

якої належить фірма, та можуть також поширюватися на будь-які інші країни, в яких фірма 

надає послуги. 

Фірма повинна виконувати ці обов’язки наступними шляхами.  

Фірма призначає ЕК, який несе кінцеву відповідальність за здійснення, дотримання та 

забезпечення захисту особистої інформації під контролем фірми та для конфіденційності клієнта.  

ЕК має кінцеві повноваження з вирішення ситуацій таємності та конфіденційності клієнта.  

Фірма повідомляє свої політики та забезпечує доступ до інформації про керівництва, правила та 

тлумачення за допомогою цього посібника з контролю якості, іншої документації фірми 

(наприклад, навчальні матеріали), та в електронному вигляді, щоб навчити всіх партнерів та 

працівників вимогам та питанням таємності та конфіденційності клієнта.   

Політика фірми вимагає підтримання стандартної галузевої технології, включаючи 

міжмережеві екрани, обладнання та програмне забезпечення, а також процедури передачі та 

зберігання даних, призначеної зберігати, каталогізувати та відтворювати електронну 

інформацію і  захищати цю інформацію від несанкціонованого доступу або невідповідного 

використання (як внутрішнього, так і зовнішнього) (якщо застосовне).  

Політика фірми вимагає підтримання внутрішньої та зовнішньої друкованої копії процедур 

роботи та зберігання файлів і технічних засобів для захисту, зберігання, каталогізації та 

відтворення інформації і захисту цієї інформації від несанкціонованого доступу або 

невідповідного використання (внутрішнього та зовнішнього).  

Фірма також вимагає, щоб заява про конфіденційність була підписана всім персоналом при 

найманні, та у подальшому щороку, та щоб ця документація зберігалася в особовій справі. Від 

всього персоналу очікується бути добре знайомим з політикою фірми щодо конфіденційності та 

виконувати її. Підтвердження цього розуміння буде засвідчуватися шляхом підписання угоди з 

фірмою про конфіденційність.  

Вставте зразок фірмової Декларації про конфіденційність 
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3. Прийняття та продовження відносин з клієнтом та окремих 

завдань  

3.1 Прийняття та продовження 

Фірма та її партнери і персонал повинні приймати нові завдання або продовжувати існуючі 

завдання та відносини з клієнтом тільки після того, як партнер з завдання, на основі огляду 

процесу, виконаного групою з (можливого) завдання, затвердив прийняття або продовження 

завдання відповідно до політик і процедур фірми.  

3.1.1 Прийняття та продовження — Фірма 

Фірма використовує запроваджені процедури, щоб забезпечити її обґрунтовану впевненість, що 

вона виявляє та оцінює потенційні джерела ризику, пов’язаного з відносинами з новим клієнтом 

або з певним завданням.  

Для кожного діючого завдання, вимагатиметься документований огляд продовження клієнта для 

визначення прийнятності  проводження надання послуг клієнту на основі попереднього завдання 

та планування завдання, що продовжується. Цей огляд буде також включати розгляд будь-яких 

вимог ротації.  

Партнер з завдання повинен схвалити та підписати рішення про прийняття або продовження 

завдання.  

Якщо, після завершення фази прийняття та планування завдання, будуть виявлені значні ризики, 

пов’язані з клієнтом або завданням, питання повинне бути обговорене з КП. Буде необхідним 

формальне затвердження КП, і фірма повинна задокументувати, яким чином було вирішене 

питання. Якщо занепокоєння включає питання, пов’язані з етикою, ЕК також повинен надати 

санкцію.  

Партнер не повинен схвалювати прийняття нового завдання клієнта або продовження існуючого 

клієнта, якщо є високий ризик (етичний, незалежності, конфлікту інтересу, фінансовий, 

дотримання клієнтом МСФЗ або необхідна співпраця з клієнтом для застосування МСА  тощо), 

без погодження в письмовій формі з іншим партнером.  

Якщо, після прийняття або продовження завдання, фірма отримає інформацію, яка, будучи  

відомою раніше, могла б призвести до відмови від завдання, фірма зобов’язана розглянути, чи 

продовжувати завдання і, як правило,  звернутися за юридичною консультацією щодо свого 

положення та варіантів для  забезпечення  виконання нею будь-яких професійних, нормативних і 

законодавчих вимоги.  

При розгляді питання, приймати або продовжувати конкретне завдання чи ні, фірма повинна 

врахувати: 

• Чи мають партнери або персонал, або можуть обґрунтовано отримати, достатню 

компетенцію, щоб виконати завдання (це може включати знання галузі та предмету і досвід 

роботи з нормативними або звітними вимогами);  

• Доступ до будь-експертів, які можуть знадобитися; 

• Встановлення та наявність осіб, призначених виконувати огляд контролю якості завдання 

(якщо вимагається);  
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• Будь-яке пропоноване використання роботи іншого аудитора або бухгалтера (в тому числі 

співпраця в будь-якій формі, що може знадобитися з іншими офісами фірми або мережевими 

фірмами);  

• Здатність виконати кінцевий термін надання звіту з завдання;  

• Чи є будь-який фактичний або потенційний конфлікт інтересів;  

• Чи є будь-які виявлені загрози незалежності, що мають або можуть мати запобіжні заходи, що 

застосовуються та підтримуються, для зниження їх до прийнятного рівня;  

• Якість керівництва (потенційного) клієнта, а також найвищого управлінського персоналу та 

тих, хто контролює або має значний вплив на суб’єкта, в тому числі їх чесність, 

компетентність та ділову репутацію (включаючи розгляд будь-яких позовів чи поширення 

негативної інформації  оточуючих організацій), разом з сучасним та минулим досвідом фірми;  

• Ставлення цих осіб і груп до середовища внутрішнього контролю та їх погляди на ризиковані 

або невідповідні тлумачення стандартів бухгалтерського обліку (в тому числі розгляд будь-яких 

модифікованих звітів, що були раніше випущені, та характеру обмежень);  

• Характер діяльності суб’єкта, включаючи його ділову практику та фінансове здоров’я 

організації; 

• Чи перебуває фірма під тиском з боку клієнта, щоб зберегти години, що оплачуються 

(нараховану платню), на необґрунтовано низькому рівні;  

• Чи очікує фірма будь-які обмеження масштабу;  

• Чи є будь-які ознаки причетності до злочину; та  

• Розгляд достовірності роботи, виконаної попередньою фірмою, та як цей попередник відповів 

на запити (це може включати знання причин, з яких клієнт залишив попередню фірму).  

За бажання  вставте додаткову політику фірми або критерії прийняття. Для довідки зверніться до 

Розділу 3.2 Керівництва.  

3.2 Пропозиції нових клієнтів 

Оцінка  потенційного клієнта та уповноважене затвердження повинні передувати випуску будь-

якої пропозиції клієнту.  

Для кожного нового завдання клієнта, повинен бути виконаним та задокументованим процес 

огляду перш ніж фірма може прийняти завдання. Цей процес включатиме оцінку ризиків, 

пов’язаних з клієнтом.  

Фірма робитиме запити персоналу або третіх сторін (в тому числі попередній фірми) при 

визначенні, чи розглядати пропозиції  нового клієнта. Фірма може також зайнятися 

дослідженням  передумов, наприклад використання будь-якої інформації в Інтернеті, що може 

бути легко доступна.  

Після того, як було визначено прийняти нового клієнта, фірма повинна виконати застосовні етичні 

вимоги (такі як спілкування з колишньою фірмою, якщо вимагається кодексом етики професійної 

організації) та підготувати лист – зобов’язання для підпису новим клієнтом. 
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3.3 Відмова від відносин з клієнтом  

Фірма має визначений процес, якого слід дотримуватися, коли було визначено, що потрібно 

відмовитися від завдання. Цей процес включає розгляд професійних, нормативних та 

законодавчих вимог та будь-якого обов’язкового повідомлення, яке повинно бути зроблене в 

результаті.  

Партнер проводитиме зустрічі з керівництвом клієнта та вищим управлінським персоналом, щоб 

обговорити факти і обставини, які призвели до відмови.  

Фірма буде документувати суттєві питання, які призвели до відставки, в тому числі результати 

будь-яких консультацій, висновків та основи для цих висновків. 

Якщо є професійна, нормативна або правова вимога, яка змушує фірма продовжувати завдання, 

причини для продовження повинні бути задокументовані, в тому числі розгляд консультацій з 

юрисконсультом.  
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4. Людські ресурси 

Фірма визнає важливість та авторитет HR в усіх кадрових питаннях. HR несе відповідальність 

за:  

• Забезпечення політик людських ресурсів;  

• Виявлення необхідних змін  у політиці в результаті трудового законодавства і нормативів, та 

щоб  залишатися конкурентоспроможними на ринку; 

• Надання рекомендацій та консультацій з питань, пов'язаних з людськими ресурсами; 

• Забезпечення виконання системи оцінки діяльності працівників; 

• За запитом  рекомендувати конкретні заходи або процедури, відповідні обставини (тобто 

дисципліни, наймання); 

• Планування внутрішнього професійного розвитку; 

• Ведення особових справ (в тому числі щорічних декларацій незалежності, підтвердження 

конфіденційності та звітів про безперервне підвищення кваліфікації); та  

• Розробка та проведення орієнтаційного навчання.  

4.1 Набір та утримання  

КП та HR зобов’язані оцінювати вимоги до професійних послуг, щоб забезпечити, що вони мають 

потенціал та компетенцію, необхідні для задоволення потреб клієнтів. Це зазвичай буде включати 

докладні очікування вимог до завдань протягом кожного календарного періоду з метою 

визначення  пікових періодів та потенційного дефіциту ресурсів.  

HR використовує процеси поточного розгляду заявок, інтерв’ю та документування щодо найму.  

HR розглядатиме наступні пункти, коли ОВ шукає кандидатів на працевлаштування: 

• Підтвердження академічної та професійної освіти і перевірка рекомендацій;  

• З’ясування пропусків в часі в резюме кандидатів;  

• Розгляд даних перевірок кредитних історій та криміналістичного обліку;  

• Роз’яснення кандидатам вимог фірми підтверджувати в письмовому вигляді  щорічно та для 

кожного завдання з надання впевненості, чи  є вони незалежними та вільними від конфлікту 

інтересів; та  

• Інформування кандидатів про вимогу підписати декларацію про розуміння та дотримання 

політики фірми щодо конфіденційності. 

За бажанням вставте сюди додаткову політику ОВ або процедури найму. Для рекомендацій 

звертайтеся до Розділу 4.2 Керівництва. 

Фірма вимагає забезпечити всьому новому персоналу орієнтаційну інформацію відразу після 

прийому на роботу. Орієнтаційні матеріали включають повну копію політик і процедур фірми. 

Випробувальний термін [вказати тривалість періоду] поширюється на всіх нових 

співробітників.  
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Фірма веде роботу з виявлення можливостей кар’єрного росту свого персоналу з тим, щоб 

зберегти компетентних співробітників та забезпечити фірмі стійке постійне зростання.  

Фірма періодично переглядає ефективність програми набору персоналу разом з оцінкою своїх 

поточних потреб в ресурсах, щоб встановити, чи необхідні зміни в програмі.  

4.2 Постійний професійний розвиток  

Партнери і персонал мають відповідати мінімальним вимогам постійного професійного розвитку, 

як визначено [вкажіть вимоги місцевого законодавства або професійної організації] відповідно 

до Міжнародного стандарту освіти МФБ (МСО) 7, Безперервний професійний розвиток: Програма 

безперервного навчання та безперервного розвитку професійної компетентності, який 

передбачає, що організації – члени МФБ втілюють вимогу постійного професійного розвитку 

(ППР) як невід’ємного компоненту постійного членства професійного бухгалтера, та МСО 8, 

Вимоги до компетенції для професійних аудиторів, який передбачає вимоги до компетентності 

фахівців з аудиту, та який організаціям – членам МФБ необхідно запровадити шляхом політик та 

процедур, які виконують члени. Додаткові вимоги щодо безперервного професійного розвитку 

можуть встановлюватися професійними організаціями або регулюючими органами в різних 

юрисдикціях).  

Відвідування зовнішніх курсів професійного розвитку має бути погоджено з  HR.  

Партнери та персонал несуть відповідальність за підтримання обліку їх власного професійного 

розвитку (та, колинеобхідно, дотримання керівних вказівок фірми). КП або HR збирає та 

перевіряє ці записи щорічно для кожного партнера або члена персоналу.  

4.3 Призначення груп з завдання  

Через свої політики і процедури фірма забезпечує призначення відповідного персоналу 

(індивідуально та колективно) на кожне завдання.  Обов’язки партнера з завдання чітко визначені 

в цьому посібнику та шаблонах завдань, що надаються фірмою. Партнер з завдання  з 

консультацією із КП, планує призначення партнерів та персоналу. Партнер з завдання також 

відповідає за забезпечення того, що призначені особи та група з завдання в цілому мають потрібні 

знання, щоб виконати завдання відповідно до професійних стандартів та системи контролю якості 

фірми.  

Особа та функції партнера з завдання будуть повідомлятися управлінському персоналу клієнта та 

іншим особам, відповідальним за управління суб’єктом.  

Фірма несе відповідальність за забезпечення того, щоб партнер з завдання, призначений на кожне 

завдання з надання впевненості, мав необхідну компетенцію та достатньо часу, щоб взяти на себе 

загальну відповідальність за виконання завдання відповідно до професійних стандартів та 

застосовних регуляторних і законодавчих вимог.    

Партнер з завдання також плануватме можливості наставництва для молодшого та старшого 

персоналу для керівництва розвитком менш досвідчених працівників.  

При визначенні відповідного персоналу для призначення на завдання  особлива  увага 

приділятиметься  безперервності відносин з клієнтом, урівноваженій з вимогами ротації, щоб 

забезпечити адекватне укомплектування та можливості групи з завдання.  

КП несе кінцеву відповідальність і повноваження за питання планування всіх завдань та буде 

кінцевим арбітром щодо конфліктів людських та інших ресурсів.  
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4.4 Забезпечення виконання політик контролю якості (Дисципліна)  

Система контролю якості фірми вимагає більш ніж ефективного моніторингу. Процес 

забезпечення виконання є надзвичайно важливим і включає наслідки та коригувальні процедури за 

недотримання, зневагу, відсутність належного ставлення і уваги, зловживання та обхід.  

Загальну відповідальність за дисциплінарний процес фірми несе КП. Виправні заходи 

визначаються та управляються через консультативний процес, а не авторитарним способом. 

Коригуючі заходи, що приймаються, залежатимуть від обставин.  

Серйозні, навмисн, та неодноразові порушення або ігнорування політик фірми та професійних 

правил не допускається. Відповідні кроки мають бути зроблені для виправлення поведінки 

співробітника або припинення відносин особи з фірмою.  

Коригувальні дії, що вживаються фірмою, залежатимуть від обставин. Такі заходи можуть 

включати, але не обмежуватися:  

• Бесіда з причетною особою (особами), щоб встановити факти та обговорити причини та 

рішення;  

• Проведення наступних інтерв’ю для того, щоб впевнитися, що дотримання було покращено або 

попередити причетних працівників, що у противному випадку будуть вжиті більш суворі заходи  

щодо виправлення становища для захисту інтересів клієнтів та фірми, такі як: 

..Догана (усна або письмова); 

..Обов’язкова вимога завершити визначене підвищення кваліфікації;  

..Запис до особової справи;  

..Призупинення роботи; 

..Припинення трудових відносин;  

..Офіційне повідомлення дисциплінарному комітету професійного об’єднання. 

За бажанням  вставте додаткову політику або процедури, які будуть наслідком дисципліни. За 

інструкціями зверніться до Розділу 4.5 Керівництва. 

4.5 Винагорода за дотримання 

Дотримання політик фірми враховуватиметься в конкретній та загальній оцінці роботи окремих 

працівників на постійній основі та в регулярному процесі службової атестації.  

Рисам, визначеним в оцінці ефективності роботи та встановленні рівнів винагороди, премій, 

просування, розвитку кар’єри та повноважень в рамках фірми, буде призначена відповідна вага.  

Службова атестація, що проводиться на періодичній основі, включатиме форму та зміст, як 

визначено політикою фірми. 

Вставте зразок фірмової Форми службової атестації. 
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5. Виконання завдання  

За допомогою встановлених політик і процедур та своєї системи контролю якості фірма вимагає, 

щоб завдання виконувалися відповідно до професійних стандартів та застосовних нормативних та 

правових вимог 

Загальні системи фірми призначені забезпечити обґрунтовану впевненість, що персонал адекватно 

і правильно запланований, за ним здійснюється нагляд та перевірка, та що звіти з завдання 

відповідають обставинам.  

Щоб полегшити персоналу виконувати завдання послідовно та відповідно до професійних 

стандартів та нормативно-правових вимог, фірма забезпечує зразки шаблонів робочих 

документів для документування процесу завдання для клієнтів. Ці шаблони оновлюються по мірі 

необхідності відображення будь-яких змін в професійних стандартах. Персонал використовує ці 

шаблони для документування ключових фактів, ризиків та оцінок, пов’язаних з прийняттям або 

продовженням кожного завдання. Персонал заохочується використовувати професійне судження 

при модифікації цих шаблонів, щоб забезпечити відповідне документування таких питань та 

оцінку кожного завдання відповідно до професійних стандартів та політик фірми.   

Також наявні інструменти для дослідження та довідкові матеріали; система контролю якості, 

що встановлена в цьому посібнику; відповідне стандартне програмне забезпечення та 

обладнання, в тому числі безпека доступу до даних і систем та керівництва; навчання  та 

політики і програми освіти, включаючи підтримку дотримання вимог до підвищення кваліфікації 

[вставте відповідну юрисдикцію].  

При виконанні будь-якого завдання, від всього персоналу вимагається: 

• Дотримуватися і виконувати політики фірми щодо планування, нагляду та перевірки;  

• Використовувати (змінюючи за потреби) шаблони фірми для підготовки файлу, документування 

та листування, а також програмне забезпечення, дослідницькі інструменти та процедури 

підпису і випуску, застосовні для завдання;  

• Дотримуватися і виконувати політики фірми щодо етики;  

• Виконувати свою роботу відповідно до професійних та фірмових стандартів з належною 

дбайливістю та увагою;  

• Документувати свою роботу, аналізи, консультації та висновки достатнім та відповідним 

чином;  

• Виконувати свою роботу об’єктивно та з відповідною незалежністю, своєчасно та ефективно і  

документувати роботу організованим, систематичним, повним та чітким способом;  

• Переконатися, що всі робочі документи, файли документів та меморандуми були підписані, 

мали належні перехресні посилання та датовані, з відповідним консультуванням зі складних або 

спірних питань;  

• Переконатися, що відповідні повідомлення клієнта, заяви, огляди та обов’язки чітко визначені 

та задокументовані; та   

• Переконатися, що звіт з завдання відображає виконану роботу та призначену мету, та 

випущений незабаром після завершення робіт.   
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5.1 Роль партнера з завдання  

Партнер з завдання несе відповідальність за підпис звіту з завдання. Як керівник групи з завдання 

ця особа несе відповідальність за:  

• Загальну якість кожного завдання, на яке він призначений керівником;  

• Формування висновку щодо дотримання вимог незалежності від клієнта, і при цьому отримання 

інформації, необхідної для виявлення загроз незалежності, вжиття заходів для усунення таких 

загроз або зменшення їх до прийнятного рівня шляхом застосування відповідних запобіжних 

заходів, та забезпечення виконання відповідної документації;  

• Забезпечення того, що відповідні процедури стосовно прийняття та продовження відносин з 

клієнтом були виконані, та висновки, зроблені у зв’язку з цим, є відповідними та були 

задокументованими;  

• Негайне повідомлення фірмі будь-якої отриманої інформації, яка могла б спричинити відмову від 

завдання, будучи відомою раніше, так щоб фірма та партнер з завдання могли вжити необхідні 

заходи;  

• Забезпечення, що група з завдання колективно має належну компетенцію та можливості для 

виконання завдання  відповідно до професійних стандартів та застосовних законодавчих і 

нормативних вимог;  

• Здійснення нагляду та/або виконання завдання відповідно до професійних стандартів та 

нормативно-правових вимог, та забезпечення, що підготовлений звіт з завдання відповідає 

обставинам;  

• Повідомлення ключовим членам управління клієнтом та найвищому керівництву своєї особи та 

ролі як керівника завдання;  

• Забезпечення шляхом перевірки документації завдання та обговорення з групою з завдання, що 

були отримані достатні відповідні докази, щоб підтримати досягнуті висновки та звіт з завдання, 

що буде виданим;  

• Прийняття на себе відповідальності за групу з завдання шляхом проведення відповідних 

консультацій (як внутрішніх, так і зовнішніх) зі складних або спірних питань; та  

• Визначення, коли повинен бути призначеним ОКЯ відповідно до професійних стандартів та 

політики фірми; обговорення важливих питань, що виникають протягом завдання та виявлені під 

час  огляду  контролю якості завдання з ОКЯ; та не датування звіту до завершення огляду.  

5.2 Консультації 

Фірма заохочує  консультації між групою з завдання та, для суттєвих питань, з іншими особами  

та, з дозволу, поза фірми. Внутрішні консультації використовують колективний досвід і знання 

фірми (або доступні фірмі) щоб зменшити ризик помилки та покращити якість виконання 

завдання. Консультативне середовище покращує процес навчання та розвитку партнерів та 

персоналу і додає сили сукупній базі знань фірми, системі контролю якості, та професійним 

можливостям.  

Для будь-яких значних, складних або спірних питань, виявлених протягом планування або 

виконання завдання, партнер з завдання повинен проводити консультації з іншими партнерами і 

персоналом, хто має відповідний досвід, знання, компетенцію та повноваження. Якщо можливо, 
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всі професіонали в фірмі повинні допомагати один одному в вирішенні та висновках  таких 

проблемних питань 

Фірма забезпечуватиме наявність достатньо обізнаного персоналу та фінансові й інформаційні 

ресурси, щоб зробити можливим відповідні внутрішні або зовнішні консультації.  

Коли проводиться внутрішня консультація, і питання визначається як суттєве, член групи з 

завдання повинен задокументувати консультацію та результат. Коли необхідна зовнішня 

консультація і партнер з завдання або КП дозволяють її, ситуація має бути офіційно 

задокументованою. Висновки або позиція зовнішнього фахівця мають бути задокументованими 

досить докладно, щоб надати можливість читачам файлу зрозуміти повний масштаб характеру 

консультації, кваліфікацію та відповідні навички зовнішнього експерта та напрямок 

рекомендованих дій. 

Зовнішньому експерту повинні бути надані всі доречні факти, щоб він був в змозі надати 

поінформовану пораду. При зверненні за порадою  не є прийнятним утримання фактів або 

прямого потоку інформації, щоб отримати бажаний результат. Зовнішній експерт повинен бути 

незалежним від клієнта, вільним від конфлікту інтересу та підтримувати високий рівень 

об’єктивності.  

Порада зовнішнього експерта буде зазвичай реалізована як рішення або частина рішення спірного 

питання. Якщо порада не реалізована або суттєво відрізняється від висновку, повинно бути 

задокументовано пояснення причин і розглянутих альтернатив, з (або посиланням) записом 

консультації, зробленим партнером з завдання.  

Якщо проведено більш ніж одну консультацію, резюме загальних дискусій та діапазон думок або 

варіантів повинні бути додані в робочі документи. Остаточна позиція та причини для цього 

також повинні бути задокументовані.  

Для всіх зовнішніх консультацій  повинні бути дотримані вимоги таємниці та конфіденційності 

клієнта. Може бути необхідним звернутися за юридичною консультацією з цих та інших питань 

стосовно етики, професійної поведінки, або нормативних та правових питань.  

5.3 Розбіжності у думках 

Фірма та її партнери і персонал повинні здійснювати будь-які кроки, необхідні відповідно до 

стандартів фірми та професійних стандартів, щоб відповідно виявити, розглянути, 

задокументувати та вирішити розбіжності у думках, що можуть виникнути за найрізноманітніших 

обставин. 

Всі партнери та персонал повинні намагатися бути об’єктивними, сумлінними, неупередженими 

та розсудливими в розгляді, сприянні або досягненні своєчасного та неконфліктного вирішення 

будь-яких суперечок або розбіжностей у думках.  

Будь-хто з учасників спору або розбіжності у поглядах повинен намагатися вирішити питання 

своєчасно, професійно, шанобливо і чемно шляхом обговорення, дослідження та консультацій з 

іншими особами.  

Якщо питання не може бути вирішене або є невпевненість щодо заходів, що повинні бути вжиті, 

сторони мають передати питання більш старшому за посадою члену групи з завдання або 

партнеру з завдання.  

Якщо питання стосується конкретної сфери професійного нагляду або практики управління 

фірмою, він має бути переданим партнеру, відповідальному за цю сферу, переважно партнером з 
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завдання. Партнер з завдання розглядатиме питання та вирішуватиме шляхом консультацій з 

іншими сторонами, як розв’язати питання. Цей партнер повинен поінформувати сторони про 

рішення та його причини.  

Якщо спір або розбіжність у думках залишається, або одна або більше причетних осіб не 

задоволені рішенням(и) партнера, особа (особи) повинні розглянути, чи є питання достатньо 

важливим для контролю якості або може мати достатній вплив, щоб бути підставою для 

передання партнеру з завдання або КП.  

Всі партнери і працівники перебувають під захистом від будь-якої форми утискання, обмеження 

кар’єри, або покарання за доведення до відома правомірних та важливих питань, в дусі доброї 

волі та з справжніх інтересів суспільства, клієнта, фірми або колег.   

Партнери та персонал повинні розуміти, що передача питання за межі групи з завдання або 

рівня партнера з завдання є серйозною справою та не повинна бути зведеною до мінімуму 

оскільки вона, ймовірно, потребує для розгляду значного часу партнера. Звернення за допомогою 

може бути усним, якщо питання дуже важливе або конфіденційне (хоча практика усного 

звернення не рекомендується), то письмовим.  

КП буде розглядати питання та, якщо воно буде визнано суттєвим та з врахуванням суті справи, 

проводитиме консультації з іншими партнерами та поінформує зацікавлених сторін про рішення 

фірми. В усіх випадках, характер, масштаб та висновки за наслідками консультацій, проведених 

протягом завдання, повинні бути документально оформленими.   

Якщо особа все ще не задоволена рішенням питання, а немає можливості подальшого звернення в 

межах фірми, особі може бути необхідним розглянути суттєвість питання,  разом з її або його 

професійними обов’язками та посадою або продовженням роботи в фірмі. 

Спори або розбіжності у поглядах повинні бути належним чином документально оформлені. В 

усіх випадках звіт з завдання не буде датованим, доки питання не буде вирішеним. 

Письмова угода про партнерство повинна встановлювати політики вирішення спорів та 

припинення партнерства, щоб слідувати їм, коли розбіжності виявляються занадто складними 

для вирішення  спору по-дружньому.  

5.4 Огляд контролю якості завдання (ОКЯЗ)  

Всі зобов’язання повинні оцінюватися з урахуванням встановлених фірмою критеріїв (дивись 

нижче), щоб визначити, чи повинен бути виконаним ОКЯЗ. Ця оцінка повинна виконуватися в 

випадку відносин з новим клієнтом до прийняття завдання, та у випадку постійного клієнта, на 

етапі планування завдання.  

Політика фірми повинна вимагати вирішення всіх питань, що поставлені ОКЯ, задовільним для 

нього або неї чином до дати звіту з завдання.  

ОКЯЗ вимагається до датування будь-якого аудиторського звіту з фінансової звітності 

лістингових підприємств. За будь-яких інших обставин, коли виконується ОКЯЗ, звіт з завдання 

не повинен датуватися до завершення ОКЯЗ.  

Критерії  необхідності ОКЯЗ  

Виконання огляду контролю якості може бути розглянутим для завдань до датування звіту з 

завдання, коли:  
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• Це є частиною набору запобіжних заходів, застосованих коли партнер з завдання має суттєву 

та повторювану загрозу незалежності внаслідок тривалих близьких особистих відносин або 

тісних ділових відносин з клієнтом, яка у минулому зменшувалася до прийнятного рівня за 

допомогою інших запобіжних заходів;  

• Виявлена загроза незалежності за участю партнера з завдання повторюється та вважається 

значною, але використання ОКЯЗ може обґрунтовано зменшити ці загрози до прийнятного рівня;  

• Предмет завдання відноситься до організацій, що є важливими для окремих громад або для 

необмеженого кола осіб;  

• Велика кількість пасивних акціонерів, власників еквівалентних одиниць власності, партнерів, 

бізнес-партнерів, вигодонабувачів  або інших подібних сторін отримують та покладаються на 

звіт з завдання;  

• Є суттєвий ідентифікований ризик, пов'язаний з рішенням прийняття або продовження 

завдання; 

• Є сумніви щодо здатності суб’єкта продовжувати безперервну діяльність та потенційний 

вплив на сторонніх користувачів (крім управлінського персоналу) є значним;  

• Суттєві наслідки та ризики для користувачів спричиняють нові та дуже складні спеціалізовані 

операції, такі як похідні фінансові інструменти та хеджування, компенсації на основі акцій, 

незвичайні фінансові інструменти, широке використання оцінок керівництвом, та судження, що 

потенційно мають суттєвий вплив на сторонніх користувачів;  

• Суб’єкт є великим приватним підприємством (або групою пов’язаних підприємств під 

відповідальністю одного партнера з завдання);  

та 

• Загальний гонорар, сплачений клієнтом, представляє значну частку для ОВ (наприклад, більше 

ніж 10 – 15%).  

Крім того, можуть бути чинники, які спонукають до виконання огляду контролю якості 

завдання після того, як завдання вже почалося. Вони можуть включати ситуації, коли:  

• Ризик завдання збільшився протягом завдання, наприклад, коли клієнт стає центром 

поглинання;  

• Серед членів групи з завдання є занепокоєння, що звіт може бути невідповідний обставинам;  

• Виявлені нові та значні користувачі фінансової  звітності;  

• Клієнт є об’єктом значного судового спору, який не був представленим протягом процесу 

прийняття завдання;  

• Суттєвість і розташування виправлених та невиправлених викривлень, виявлених протягом 

завдання, викликає занепокоєння; 

• Були розбіжності з управлінським персоналом з суттєвих питань бухгалтерського обліку або 

обмеження обсягу аудиту; та  

• Були обмеження обсягу.  
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Надайте перелік інших критеріїв, встановлених політикою ОВ. Кожен ОВ повинен встановити 

власні критерії. Для інформації зерніться до Розділу 5.6 Керівництва.  

5.4.1 Характер, час та обсяг огляду контролю якості завдання  

Партнер з завдання повинен розглянути файл та будь-які виявлені питання до повного ОКЯЗ. 

Рішення провести ОКЯЗ, навіть якщо завдання відповідає критеріям, та обсяг ОКЗЯ залежатиме 

від складності завдання та пов’язаних ризиків. ОКЯЗ не зменшує відповідальності партнера з 

завдання за завдання. 

ОКЯЗ повинен включати, як мінімум:  

• Обговорення суттєвих питань з партнером з завдання;  

• Огляд фінансової звітності або іншої тематичної інформації та пропонованого звіту;; 

• Розгляд  відповідності пропонованого звіту обставинам; та 

• Огляд окремих робочих документів файлу документації стосовно суттєвих суджень, зроблених 

групою з завдання, та висновків, яких вона досягла. 

Фірма повинна зобов’язати ОКЯ використовувати стандартизовані контрольні списки з метою 

виконання огляду та надання відповідної документації такого огляду. 

Для лістингових підприємств (та інших організацій, якщо включено в політику фірми) ОКЯЗ 

також зобов’язаний розглянути:  

• Оцінку групою з завдання незалежності фірми по відношенню до конкретного завдання;  

• Чи відбулися відповідні консультації з питань, пов’язаних з розбіжностями у думках або інших 

складних або спірних питань, та висновки, що випливають з цих консультацій; та  

• Чи відображає документація, відібрана для огляду, роботу, виконану у зв’язку з значними 

судженнями, та чи підтверджує вона досягнуті висновки.  

ОКЯ має бути залученим на початку процесу завдання, щоб забезпечити своєчасний розгляд будь-

яких суттєвих питань, що можуть виникнути протягом завдання. Необхідно обміркувати 

виконання частини огляду протягом просування завдання. 

Для невеликих завдань або завдань з меншим ризиком та складністю необхідно щонайменше 

порадитися з ОКЯ одразу після завершення планування, щоб надати достатньо часу для 

узгодження підходу до завдання відповідно до оцінок та рекомендацій ОКЯ.  

Партнер з завдання повинен надати мінімум [вставте кількість днів відповідно до політики 

фірми] робочих днів з дати випуску для первинного розгляду, з двома з цих днів, відведених для 

остаточного завершення огляду.  

Час, що надається для більш великих і складних завдань, природно, має бути значно тривалішим. 

Звіт з завдання не повинен бути датованим до завершення огляду контролю якості завдання.  

5.4.2 Оглядач контролю якості завдання (ОКЯ) 

Фірма несе відповідальність за встановлення критеріїв для призначення ОКЯ, визначення їх 

придатності. 
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Фірма призначає КП виконувати ці обов’язки, в тому числі визначення відповідальності партнерів 

і працівників за ОКЯЗ та визначення завдань, на які вони можуть бути призначені.  

ОКЯ повинен бути об’єктивним, незалежним та мати достатню підготовку, досвід, технічні 

знання та повноваження, а також час для виконання цієї ролі. Характерні риси, зазвичай, -  

якості кандидатів, що підходять для виконання цієї ролі, включають найвищі технічні знання 

поточних стандартів бухгалтерського обліку та надання впевненості і великий досвід, який 

може бути застосованим на високому рівні.  

ОКЯ не може бути членом групи з завдання та не може, прямо або непрямо, перевіряти власну 

роботу, або приймати важливі рішення стосовно виконання завдання.  

Консультації між кваліфікованими професіоналами, які виконують функцію ОКЯЗ, 

заохочуються, та не є чимось незвичайним для групи з завдання консультуватися з ОКЯ 

протягом завдання. Це, як правило, не компрометує об’єктивність ОКЯ доти, доки партнер з 

завдання (а не ОКЯ) приймає кінцеві рішення та питання не є надмірно суттєвими. Цей процес 

може допомогти уникненню розбіжностей у поглядах в кінці завдання.  

Якщо об’єктивність ОКЯ підпадає під загрозу внаслідок консультацій з окремих питань, фірма 

повинна призначити альтернативного ОКЯ.  
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6. Моніторинг  

Політики та процедури контролю якості є ключовою частиною системи внутрішнього контролю 

фірми. Моніторинг полягає в основному у розумінні цієї системи контролю та визначенні – за 

допомогою інтерв’ю, наскрізних тестів та інспекційної перевірки файлів – чи ефективно, та в якій 

мірі, ця система функціонує. Це також включає розробку рекомендацій щодо вдосконалення 

системи, особливо, якщо виявлені недоліки або змінилися професійні стандарти і практика.  

Фірма покладається на кожного партнера та члена персоналу на всіх рівнях, щоб неформально 

контролювати та забезпечувати якість, етику та професійні і фірмові стандарти. Цей моніторинг є 

притаманним кожному аспекту професійної діяльності.  

Партнери та співробітники, які за посадою приймають рішення або здійснюють нагляд за роботою 

інших, мають більш високий рівень відповідальності.  

Фірма також буде розглядати будь-які відгуки, отримані від перевірки практики [вставте 

найменування відповідної професійної асоціації або інституту] та режиму ліцензування. Проте 

це не замінює власної внутрішньої програми моніторингу фірми.   

Запобіжні заходи, що діють як механізми моніторингу для фірми, включають:  

• Внутрішні та зовнішні програми освіти й підготовки;  

• Вимоги, щоб партнери і співробітники знали, розуміли та виконували політики і процедури 

фірми для перевірки завдання, оглядів контролю якості та затвердження керівника завдання;  

• Політику, що наказує партнерам і персоналу не розголошувати будь-яку інформацію щодо 

фінансової звітності будь-якого  типу доти, доки не підписані всі необхідні офіційні 

затвердження;  

• Стандартну систему фірми з  контролю завершення завдання та випуску, в якій визначені 

необхідні погодження та підписи за типами завдань, функціями та відповідальними особами;  

• Інструкції партнеру з завдання та ОКЯ постійно перевіряти доречні санкції;  

та 

• Інструкції всім партнерам і персоналу повідомляти відповідному старшому персоналу фірми 

випадки, коли вони спостерігають значні або неодноразові дрібні порушення політик чи 

протоколів фірми.  

Фірма повинна бути уважною до необхідності перевіряти систему контролю якості на постійну 

ефективність в світлі останніх змін та тестувати заходи контролю періодично за допомогою 

формального моніторингу на рівні файлів завдань, щоб впевнитися, що засоби контролю 

працюють ефективно, а не обходяться навмисно або застосовуються менш ретельно, ніж 

планувалося.  

Рішення укласти контракт з незалежною стороною або створити внутрішню систему 

моніторингу, та її коло повноважень, буде залежати від рівнів ресурсів фірми на момент 

інспектування та її  здатності виконувати програму ефективно. Це визначення буде прийматися 

на кожному циклі перевірки КП, через консультації з усіма партнерами. 
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6.1 Програма моніторингу 

Відповідальність за моніторинг застосування політик та процедур контролю якості є 

відокремленою від загальної відповідальності за контроль якості. Метою програми моніторингу є 

сприяння фірмі в отриманні обґрунтованої впевненості, що його політики та процедури щодо 

системи контролю якості є доречними, адекватними та функціонують ефективно. Програма також 

призначена допомогти забезпечити дотримання вимог практики та регуляторних перевірок. 

Система призначена для забезпечення фірмі обґрунтованої впевненості, що значні та стійкі 

порушення політики та контролю якості видаються малоймовірними або не залишаються 

непоміченими. Ті, хто бере участь у групі з завдання або виконує функцію ОКЯ, не можуть бути 

обраними діяти як монітор того ж файлу. 

Всі партнери та персонал зобов’язані співпрацювати з монітором, визнаючи що ця особа є 

важливою частиною системи контролю якості.  Підтримка партнерами і керівниками процесу 

та підсилення зауважень і висновків монітора має особливе значення. Незгоди, невиконання або 

ігнорування результатів моніторингу повинні вирішуватися за допомогою фірмового процесу 

розв’язання спорів.  

Фірма повинна виконувати контрольні перевірки окремих завдань, які можуть обиратися без 

попереднього повідомлення групи з завдання. Хоча бажано вибирати одне або більше виконаних 

та випущених завдань, для кожного партнера при кожному інспектуванні, фірма може вибрати 

перевірку кількох завдань щорічно з метою забезпечення, щоб файли кожного партнера були 

вибраними принаймні на циклічній основі.  

6.2 Інспекційні процедури  

Моніторинг системи контролю якості фірми буде виконуватися на періодичній основі. Вибір 

окремих завдань для перевірки буде здійснюватися щорічно так, щоб файли кожного партнера 

перевірялися на циклічній основі.  

Інспекційний цикл буде охоплювати трирічний період.   

При плануванні перевірки монітор розглядатиме результати попереднього моніторингу, характер і 

ступінь повноважень, наданих окремим партнерам і персоналу, характер і складність практики 

фірми  та специфічні ризики, пов’язані з клієнтом фірми.  

Фірма буде доручати монітору підготувати відповідну документацію з перевірок, яка включатиме:  

• Оцінку дотримання професійних стандартів та застосовних нормативних і законодавчих вимог;  

• Результати оцінки елементів системи контролю якості;  

• Оцінку, чи має фірма належним чином застосовані політики і процедури контролю якості;  

• Оцінку відповідності обставинам звіту з завдання; 

• Виявлення будь-яких недоліків, їх вплив, та рішення, чи потрібні подальші заходи, докладний 

опис цих заходів;  

• Резюме результатів та висновків (наданих фірмі), з рекомендаціями щодо коригуючих  дій або 

необхідних змін.  
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Партнери з завдань будуть зустрічатися (разом з іншим відповідним персоналом), щоб розглянути 

звіт та прийняти рішення щодо коригувальних дій та/або змін до системи, функцій і обов’язків, 

дисциплінарних заходів, визнання та інших визначених питань.   

Всі партнери і персонал будуть забезпечені інформацією з результатів процесу моніторингу 

щорічно, включно з детальним описом процесу моніторингу та його висновками щодо загального 

виконання та ефективності фірми. 

6.3 Звіт за результатами моніторингу  

Після виконання щорічної оцінки системи контролю якості, монітор повинен доповісти про 

результати КП  партнерам з завдання та іншому відповідному персоналу. Звіт повинен включати 

детальний опис виконаних процедур та висновків, зроблених за результатами перевірки.  Якщо 

констатовані систематичні, повторювані або суттєві недоліки, звіт повинен також включати 

заходи щодо їх вирішення. 

Фірма буде доручати монітору підготувати звіт, який, щонайменше,  включатиме :  

• Опис виконаних процедур моніторингу;  

• Висновки за результатами процедур моніторингу; та 

• Коли доречно, опис системних, повторюваних або інших суттєвих недоліків та заходів, 

рекомендованих для усунення цих недоліків.  

Вставте зразок Звіту особи, що виконує моніторинг 

6.4 Оцінка, повідомлення та усунення недоліків  

Фірма повинна розглянути всі недоліки, виявлені та повідомлені монітором. Фірма повинна 

розглянути,чи вказують ці недоліки на структурні вади у системі контролю якості чи 

демонструють недотримання окремим партнером або персоналом.  

Структурні вади, на які вказують недоліки, можуть вимагати змін в системі контролю якості або 

документації. Монітор повинен передати ці зміни на розгляд партнерам та співробітнику, 

відповідальному за контроль якості або систему документації, щоб могли бути зроблені 

виправлення.  

Фірма повинна ретельно розглянути суттєві недоліки та дотримуватися професійних стандартів і  

нормативно-правових вимог, якщо виявиться, що вона видала  невідповідний звіт з завдання або 

що предмет завдання містить викривлення чи  неточності. За таких обставин фірма також 

розглядатиме отримання юридичної консультації. 

Якщо виявлені недоліки є системними чи неодноразовими, буде вжито негайні коригувальні 

заходи. В більшості випадків недоліки, що стосуються незалежності та конфлікту інтересів, 

вимагатимуть негайних коригуючих дій. 

HR повинен виконати огляд виявлених недоліків, щоб визначити, чи можуть курси або додаткове 

навчання ефективно вирішити деякі питання, пов’язані з недоліками. 
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6.4.1 Недотримання 

Недотримання системи контролю якості фірми є серйозним питанням, особливо якщо партнер 

або член персоналу навмисно відмовляється виконувати політику фірми.  

У зв’язку з тим, що система контролю якості запроваджена з метою захисту суспільних 

інтересів, фірма розглядатиме навмисне недотримання прозоро і суворо. Навмисне 

недотримання буде вирішуватися кількома способами, в тому числі через затвердження плану 

для підвищення показників діяльності; виконання перевірок та перегляд можливостей для 

просування і збільшення зарплати; та зрештою, припинення трудових відносин.  

За деяких обставин може бути необхідним запровадиження тимчасового нагляду за партнерами 

або працівниками, які мають проблеми з виконанням системи контролю якості. Це може 

включати вимогу перевірки виконаної роботи іншим партнером, або виконання оцінки монітором 

роботи до випуску звіту з завдання. В якості альтернативи фірма може обмежити типи 

роботи, що можуть виконувати ці партнери або працівники, наприклад, обмеження участі в 

завданнях для великих суб’єктів на тимчасовій або постійній основі. 

6.5 Скарги та заяви  

Фірма визнає повноваження КП в усіх питаннях скарг та заяв.  

Скарги та заяви – зокрема, стосовно неналежного виконання роботи для клієнта, або інших 

порушень професійних чи юридичних обов’язків працівником по відношенню один до одного або 

клієнтів – є серйозним питанням. КП повинен приділяти серйозну увагу повідомленню страхової 

компанії фірми та/або пошуку юридичної консультації. Якщо є будь-яка невизначеність, він або 

вона повинен проконсультуватися з іншими довіреними професійними колегами.  

На будь-яку скаргу, отриману від клієнта або третіх осіб, буде надана негайна відповідь з 

підтвердженням того, що питання в даний час розглядається, і що відповідь буде надана після 

проведення належного розслідування.  

Фірма підтримує певну політику з супутніми процедурами, що визначає процедури, яких слід 

дотримуватися, якщо виникає скарга або заява.  

Результати цього процесу будуть оформлюватися документально разом з відповіддю.  

Розслідування таких питань буде призначено КП та може бути делеговано компетентним, 

досвідченим партнерам або працівникам, які не є учасником заяви або скарги. 

Процес передбачає, що всі працівники мають право ставити проблемні питання без побоювання 

утисків.  

Вставте додаткову політику або процедури фірми, які можуть описувати процес, якого слід 

дотримуватися за таких обставин. Для довідки звертайтеся до Розділу 6.6 Керівництва. 
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7. Документація 

7.1 Документація політик та процедур фірми   

Фірма підтримує політики і процедури, які визначають рівень та обсяг документації, що 

вимагається в усіх завданнях та для загального використання фірмою (як встановлено в фірмових 

посібниках/шаблонах завдань). Вона також підтримує політики та процедури, які вимагають 

відповідного документування з метою надання доказів функціонування кожного елементу своєї 

системи контролю якості.  

Ці політики забезпечують, що документація є достатньою та відповідною для надання доказів:  

• Дотримання кожного елементу системи контролю якості фірми; та  

• Підтримки кожного підготовленого звіту з завдання, відповідно до професійних стандартів, 

стандартів фірми та нормативно-правових вимог, разом з доказами, що ОКЯЗ був завершений не 

пізніше дати звіту (якщо прийнятне).  

7.2 Документація завдання  

Політикою фірми є те, що документація з завдання повинна включати:  

• Контрольний перелік або меморандум з планування завдання;  

• Виявлені питання щодо етичних норм (в тому числі підтвердження відповідності);  

• Дотримання вимог незалежності та документацію будь-яких обговорень стосовно цих питань; 

• Висновки, досягнуті стосовно прийняття та продовження відносин з клієнтом;  

• Процедури, виконані для оцінки ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки на рівні фінансової звітності та рівні твердження; 

• Характер, час та обсяг процедур, виконаних у відповідь на оцінені ризики, включно з 

результатами та висновками;  

• Характер, масштаб та висновки з консультацій;  

• Всі повідомлення, випущені та отримані;  

• Результати ОКЯЗ, який повинен бути завершено на або до дати звіту;   

• Підтвердження, що не існують невирішені питання, які могли б призвести до того, що оглядач 

вважає, що суттєві судження, зроблені, та висновки, досягнуті, були невідповідними;  

• Висновок, що достатні, відповідні аудиторські докази були зібрані й оцінені, та 

підтверджують звіт, що було видано; та  

• Закриття файлу, включаючи відповідний підпис.  

Вставте додаткові мінімальні вимоги до документації завдання за бажанням. Для довідки 

зверніться до Розділу 7.3 Керівництва.  

Політика фірми вимагає, щоб остаточне складання файлу з завдання було завершено протягом 

[встановіть кількість днів].  
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Якщо випускається два або більше звітів для однієї інформації, що є предметом завдання, політика 

фірми повинна вказувати, що терміни для складання файлу з завдання мають бути такими, щоб 

кожен звіт розглядався як окреме завдання.  

Документація будь-якого роду повинна зберігатися протягом періоду, не менше ніж [встановіть 

період зберігання, як правило, не менше п’яти років з дати звіту аудитора, або, якщо пізніше, 

дати звіту аудитора групи], щоб дозволити тим, хто проводить процедури моніторингу, оцінити 

ступінь дотримання фірмою своєї системи внутрішнього контролю, а також потреб фірми 

відповідно до професійних стандартів, законів або нормативів.   

7.3 Документація огляду контролю якості завдання  

Кожний партнер або працівник, який виконує функції ОКЯ, повинен заповнювати 

стандартизований контрольний перелік ОКЯЗ з метою забезпечення документації, що огляд був 

виконаним. Це має включати підтвердження та підтверджуючі докази або перехресні посилання на 

них, які стверджують що: 

• Відповідно кваліфіковані партнери та персонал виконали процедури, необхідні для ОКЯЗ;  

• Огляд було завершено на або до дати звіту з завдання;  

• Немає невирішених питань, на які б звернув  увагу ОКЯ та змусили б його або її вважати, що 

значні судження, зроблені групою з завдання, та досягнуті висновки були невідповідними.   

7.4 Доступ до файлів та збереження   

Фірма запроваджує політики та процедури, призначені для забезпечення конфіденційності, 

надійного зберігання, цілісності, доступності та відновлюваності документації з завдання.  

Ці політики включають розгляд різних вимог до зберігання відповідно до законів та нормативів, 

для забезпечення того, що документація з завдання зберігається протягом періоду, достатнього для 

задоволення потреб фірми.  

Всі робочі документи, звіти та інші документи, підготовлені фірмою, в тому числі робочі 

документи, підготовлені клієнтом, є конфіденційними та повинні бути захищеними від 

несанкціонованого доступу.  

Партнер з завдання або КП повинен затверджувати всі зовнішні запити на розгляд  робочих 

документів та будь-яке надання документів не повинен відбуватися до отримання цього дозволу.  

Робочі документи не будуть надані третім особам за виключенням випадків, коли:  

• Клієнт у письмовій формі уповноважив розкриття інформації;  

• Існує професійний обов’язок розкрити інформацію;  

• Розкриття вимагається юридичним або судовим процесом; або  

• Розкриття вимагається законом або нормативним актом.  

Якщо не заборонено законом, фірма зобов’язана інформувати та отримувати письмовий дозвіл 

від клієнта, перш ніж надати робочі документи для ознайомлення. Дозвільний лист повинен бути 

отриманий, коли є запит на розгляд файлів від потенційного покупця, інвестора або кредитора. 
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Якщо клієнт не дозволяє розкриття інформації, потрібно звернутися за консультацією до 

юриста.  

У випадку судового розгляду або потенційного судового розгляду, або у випадку нормативних або 

адміністративних проваджень, робочі документи не повинні надаватися без отримання згоди 

юрисконсульта фірми.   

Політика фірми встановлює кількість років, яка буде застосовуватися для кожного з наступних 

типів файлів: 

Постійні файли [кількість років] 

Податкові файли [кількість років] 

Фінансова звітність та звіти [кількість років] 

Щорічні або періодичні робочі документи [кількість років] 

Листування [кількість років] 

Мінімальний період зберігання для робочих документів колишнього клієнта має бути [кількість 

років]. 

Буде підтримуватися відкритий для доступу, постійний облік всіх файлів, що зберігаються за 

межами офісу, та кожний контейнер для зберігання буде відповідним чином маркований для 

спрощення ідентифікації та пошуку. Партнер, відповідальний за організацію діловодства, 

повинен затверджувати будь-яке знищення файлів та вести постійний облік всіх матеріалів, що 

були знищені.  
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