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Елемент «Людські ресурси»

МСКЯ 1 вимагає від аудиторських фірм

впровадити політику та процедури, які б

надали їй обґрунтованої впевненості у тому,

що фірма має достатньо персоналу, здібності,

компетентність та відданість етичним

принципам якого дають змогу надавати

аудиторські послуги згідно з професійними

стандартами, законодавчими і нормативними

вимогами, і дають можливість фірмі надавати

висновки (звіти), що відповідають умовам

завдання.

Людський капітал, як вид ресурсу компанії,
включає її працівників та їхній досвід,
судження, інтелект, взаємозв’язок і розуміння,
тобто ті характеристики працівника, які можуть
додати економічної цінності компанії.
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Питання людських ресурсів стосовно політик і процедур фірми включають 

такі питання, як :

❑ Набір нового персоналу.

❑ Оцінка результатів роботи.

❑ Можливості включно з часом на виконання завдання.

❑ Компетентність.

❑ Розвиток кар’єри.

❑ Просування службі.

❑ Компенсації.

❑ Оцінка потреб у персоналі.
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❖ Оцінка потреб у персоналі

скільки працівників та якої кваліфікації і на якому місці

які вимоги до тих чи інших категорій працівників

як буде проводитись забезпечення персоналу

як буде використовуватись персонал

які будуть затрати на заплановані кадрові заходи

- мати здатність передбачити проблеми, що 

виникають через можливий надлишок чи 

нестачу персоналу

- щонайкраще використати потенціал свого 

персоналу

- отримати і утримати працівників потрібної 

якості та у потрібній кількості
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❖ Набір нового персоналу

Набір починається з визначення цілей найму та вимог до 

кандидатів. 

Визначається  особиста характеристика кандидата, його здібності до 

виконання тих чи інших функцій, тип поведінки і соціальна роль. 

Досягнення цілей найму забезпечується через визначення 

зовнішніх і внутрішніх джерел потенційних працівників.
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❖ Набір нового персоналу

▪ професійні (успішне виконання професійних обов'язків, структура професійних

знань, умінь і навичок, професійний досвід людини, рівень кваліфікації);

▪ особистісно-ділові (організованість, відповідальність, самооцінка, ініціативність,

ефективність діяльності);

▪ морально - психологічні (надійність, чесність, лояльність, нервово-психічна

стійкість, прагнення до саморозвитку, інтелект);

▪ інтегральні (стан здоров'я, загальна культура, авторитет в колективі,

презентабельність).

Основні критерії відбору в резерв 

кадрів (приклад):
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❖ Навчання та підвищення компетентності персоналу

 

 

 

 

 

 

Компоненти 

компетентності

За міжнародними соціологічними прогнозами, ключовими
базовими навичками людини ближчим часом, які доцільно
розвивати вже зараз, стануть:
✓ вміння працювати з великим обсягом інформації;

✓ комунікативні навички у тому числі навички використання

невербальної комунікації;

✓ креативність;

✓ здатність до перенавчання та розвиток здібностей.
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❖ Навчання та підвищення компетентності персоналу

Шляхи розвитку компетентності, 

запропоновані МСКЯ 1:

• професійною освітою;

• постійним удосконаленням професійних знань,

включаючи професійну підготовку;

• досвідом роботи;

• наставництвом більш досвідченого персоналу,

наприклад інших членів команди із завдання;

• навчанням з питань незалежності персоналу, від якого

вимагається бути незалежним.
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❖ Навчання та підвищення компетентності персоналу

Форми професійного розвитку працівників
(приклад)

ПОЗА РОБОЧИМ МІСЦЕМ

 копіювання - працівник навчається, імітуючи дії 

спеціаліста, до якого він прикріплений; 

 наставництво – цілеспрямована передача 

професійного досвіду (допомога підказки, поради); 

 інструктаж – демонстрація та роз’яснення роботи 

безпосередньо на робочих місцях; 

 делегування – передача співробітнику обмеженої 

кількості завдань з повноваженнями прийняття 

рішень; 

 ротація - переведення на нову роботу чи посаду для 

отримання додаткової професійної кваліфікації; 

 метод ускладнюючих завдань;

 баддінг - неформальне наставництво; працівника 

включають в процес діяльності іншої людини. При 

цьому відбувається взаємне навчання.

 ділові ігри (моделювання процесу діяльності); 

 навчальні ситуації - реальна або придумана ситуація 

з питаннями для аналізу; 

 моделювання - відтворення реальних умов праці; 

 тренінг сенситивності- з метою підвищення рівня 

саморозуміння і розуміння інших, розвитку ряду 

поведінкових навичок; 

 метод «Кола ідей» - орієнтоване на формування вмінь 

працювати в команді, обґрунтовувати власну думку; 

 самостійне навчання; 

 метод кейс-стадіз - метод конкретних ситуацій, 

головне завдання якого - розвинути вміння аналізувати 

нерафіновані завдання, виробляти самостійні рішення;

 лекція - дозволяє донести до співробітників великий 

обсяг інформації в обмежений за часом термін.
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❖ Можливості включно з часом на виконання завдання або аналіз

завантаженості

МСКЯ 1 пропонує  
аудиторським фірмам 

створити систему 
моніторингу завантаження 
роботою та доступності 

партнерів із завдання.

Завдяки своїй політиці та процедурам щодо людських ресурсів фірма

забезпечує залучення на кожне завдання відповідних партнерів та персоналу,

які мають необхідні знання, щоб виконати завдання відповідно до професійних

стандартів та власної системи контролю якості.



Фірма повинна встановити такі політики і процедури, які вимагають:
(a) повідомлення імені та ролі партнера із завдання ключовим
особам управлінського персоналу клієнта і тим, кого наділено найвищими
повноваженнями;
(b) відповідної компетентності, здібностей і повноважень
партнера із завдання, необхідних для виконання ним своєї ролі;
(c) чіткого визначення відповідальності партнера із завдання
та повідомлення йому цієї інформації.

Фірма повинна встановити політики і процедури для призначення персоналу, який має
необхідну компетентність та здібності для того, щоб:
(a) виконати завдання відповідно до професійних стандартів та застосовних
законодавчих і нормативних вимог; та
(b) дати змогу фірмі чи партнерам із завдань надати звіти, що відповідають обставинам
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❖ Можливості включно з часом на виконання завдання або аналіз

завантаженості
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❖ Оцінка результатів роботи

Мета оцінки персоналу -

зрозуміти, хто із співробітників

вміє тільки красиво говорити, а

хто - «красиво» працювати.

Іінтерпретція принципу Парето
в площині оцінки персоналу: 
в будь-якій компанії 80% роботи 
роблять 20% ефективних 
співробітників.
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❖ Оцінка результатів роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виміряти результати роботи 
співробітників 

виміряти рівень професійної 
компетентності співробітників 

визначити їх потенціал у розрізі 
стратегічних завдань компанії 

визначити мотивацію співробітників 

фундаментом для побудови 
точної програми навчання та 

розвитку 
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❖ Оцінка результатів роботи

Показник

Оцінка

погано опосередковано гарно дуже гарно

Результативність роботи
Коментар:

Знання по профілю посади
Коментар:

Відношення до роботи, 

працездатність Коментар:

Ініціативність, творчі здібності
Коментар:

Дисциплінованість, керованість
Коментар:

Відношення з зовнішніми та 

внутрішніми клієнтами Коментар:

Відношення в колективі
Коментар:

Лояльність до компанії
Коментар:

Навички по профілю посади
Коментар:
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❖ Оцінка результатів роботи Комплексна  оцінка персоналу

Процедури оцінки Параметри оцінки

Оцінка професійної компетентності:

- розробка професійних завдань;

- виконання завдань персоналом, що

оцінюється;

- оцінка робіт експертною групою;

- обробка та узагальнення результатів.

Параметри, що оцінюються: - повнота розкриття

питання; - чіткість, структурованість відповідей; - знання

нормативної бази.

Оцінка управлінської компетентності керівників і фахівців:

- розробка завдання, яке відображає

організаційні аспекти діяльності керівників;

- виконання завдань у формі публічного

виступу;

- оцінка експертами виступів;

- обробка та узагальнення результатів оцінки

управлінської компетентності.

Оцінюється рівень орієнтування працівника в

організаційних аспектах діяльності, а також уміння

говорити виразно, чітко, переконливо, ефективно

використовувати не тільки вербальні, але й невербальні

засоби, здатність зберігати емоційну стійкість в

напружених ситуаціях.

Параметри, що оцінюються: - знання загальних

принципів організації діяльності; - повнота розкриття

питання; чіткість, структурованість відповіді; - уміння

говорити легко, виразно, зрозуміло для оточуючих.

Оцінка особистісних якостей і потенційних можливостей персоналу:

Співробітник оцінюється своїм керівником,

своїми колегами і своїми підлеглими.

Параметри, що оцінюються: працездатність;

продуктивність; здатність до аналітичної діяльності;

емоційна стійкість; схильність до лідерства; здатність до

взаємодії; відповідальність.



Компетенція
Самооцінка  співробітника Оцінка  керівника

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Уміння планувати роботу

Економічні знання

Професійні знання

Організаторські здібності

...
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❖ Оцінка результатів роботи

Фрагмент форми оцінки за компетенціями

Де,
1 - не має знань, навичок;
2 - має елементарні знання, навички;
3 - демонструє недостатні знання, навички;
4 - має достатні знання, навички для даної роботи;
5 – рівень знань і навичок перевершує необхідні для 
даної роботи.
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❖ Оцінка результатів роботи

На структуру процесу оцінювання результатів роботи

вплине також і розмір та обставини аудиторської фірми.
Малі фірми звісно можуть (і це не суперечить МСКЯ 1)
використовувати менш формалізовані методи

оцінювання результатів роботи свого персоналу.

Правила зворотнього зв'язку за результатами оцінки персоналу: 

- бути конкретним та уникати необґрунтованих узагальнень і

прогнозів;

- бути об'єктивним і говорите факти;

- бути виваженим;

- бути зрозумілим;

- бути узгодженим;

- бути орієнтованим на розвиток і план дій.
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❖ Компенсації або визначення заробітної плати і розробка

мотиваційних схем стимулювання персоналу

«Тільки два стимули примушують працювати людей: 

спрага заробітної плати і острах її втратити.» 

Генрі Форд.

Сучасний підхід до управління людськими ресурсами:

❖ індивідуальний підхід до всіх працівників;

❖ суміщення інтересів компанії та працівника;

❖ усвідомлення проблем кваліфікованого персоналу на ринку праці;

❖ розуміння, що кваліфікований персонал не є «безкоштовним капіталом» -

кваліфікація потребує гідної оплати.
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❖ Компенсації або визначення заробітної плати і розробка

мотиваційних схем стимулювання персоналу

Ключовим напрямом кадрової політики 

будь-якого підприємства, включно з 

аудиторськими фірмами, є мотивація 

персоналу

Щоб мати стимулюючий характер, винагорода працівника повинна

включати в себе дві складові:

- фіксовану – це складові винагороди, які складаються з основної й

додаткової заробітної плати відповідно до укладених з працівниками

трудових договорів (контрактів); та

- змінну – яка є складовою винагороди, що розраховується на основі

критеріїв оцінки ефективності (заохочувальні та компенсаційні виплати,

як фактори визнання індивідуальних або колективних досягнень).
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❖ Компенсації або визначення заробітної плати і розробка

мотиваційних схем стимулювання персоналу

Критерії  ефективності системи мотивації:

■ чітко поставлені, досяжні цілі і завдання для кожного 

співробітника компанії;

■ зрозумілий механізм оцінки діяльності і результатів 

співробітників, прив'язаний до певної періодичності 

залежно від посади;

■ простота і прозорість в розрахунках системи мотивації.

Система штрафів, як форма мотивації, має на меті 
вчинення психологічного впливу: «Грай по правилам, аби 
відчувати себе комфортно».
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❖ Розвиток кар’єри та просування по службі

Кар’єра - це суб’єктивні власні судження працівника щодо свого 

трудового майбутнього, очікуваних  шляхів самовираження і 

задоволення працею.

вертикальна – працівник піднімається на вищу сходинку структурної

ієрархії;

горизонтальна – працівник переміщується в іншу функціональну

сферу діяльності або виконує певну службову роль на сходинці,

що не закріплена формально в організаційній структурі;

доцентрова – неформальна кар’єра, яка означає набуття працівником

авторитету і поваги серед колег і керівників.

Види кар’єри за напрямками :
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❖ Розвиток кар’єри та просування по службі
займати посаду, що 
відповідає самооцінці або 
посилює можливості 
особистості

працювати за професією 
або діяльністю, яка 
приносить внутрішнє 
задоволення

займати посаду, яка 
дозволяє досягти певного 
ступеня незалежності

займати посаду з більш 
високою заробітною 
платою

мати роботу, яка дає 
можливість  активного 
навчання

Цілі кар’єри (приклад)



Елемент «Виконання завдання»

МСКЯ 1 вимагає від аудиторських фірм встановити такі політику й процедури 

контролю якості виконання завдання, які охоплять всі етапи планування й 

виконання завдання .

Політика й 
процедури 

щодо:

документування

виконання 

консультування
перевірки 

контролю якості

розбіжності у 
думках



Елемент «Виконання завдання»

❖ Виконання

Фірма повинна встановити такі політики і процедури, які б

надали їй достатню впевненість, що завдання виконуються

відповідно до професійних стандартів та застосовних законодавчих і

нормативних вимог, а сама фірма чи партнер із завдання нададуть

звіт, що відповідає обставинам.

Такі політики і процедури повинні включати:

(a) Питання для забезпечення незмінно високого рівня якості

виконання завдання;

(b) відповідальність за нагляд; та

(c) відповідальність за перевірку роботи.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Виконання

(a) питання, важливі для забезпечення незмінно високого

рівня якості виконання завдання

Через встановлені політики та процедури своєї системи

контролю якості аудиторська фірма вимагає, щоб завдання

виконувалося відповідно до професійних стандартів та вимог

застосовних нормативно-правових актів.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Виконання

(a) питання, важливі для забезпечення незмінно високого

рівня якості виконання завдання

Політики фірми щодо виконання завдання повинні будуватися на тому, що, виконуючи 

будь-яке завдання, партнери та персонал фірми повинен:

• дотримуватися твердої політики фірми щодо планування, нагляду та перевірки;

• використовувати (та при необхідності модифікувати відповідним чином)

шаблони фірми для підготовки документації і листування, програмне забезпечення

тощо;

• дотримуватися етичної політики;

• виконувати свою роботу за професійними стандартами та стандартами фірми;

• достатньо та належним чином документувати виконану роботу;

• своєчасно та ефективно завершувати свою роботу;

• забезпечувати щоб всі робочі документи, комплекти документів були підписані і

датовані та мали відповідні перехресні посилання;

• забезпечувати документування відповідних комунікацій з клієнтом;

• забезпечувати, щоб звіт за результатами виконаної роботи відображав

встановлену мету та видавався незабаром після завершення виконання роботи.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Виконання

(a) питання, важливі для забезпечення незмінно високого

рівня якості виконання завдання

Ключові аспекти, які впливають на якість аудиту:

✓ Адаптація методології аудиту до нових стандартів аудиту та результатів

внутрішніх оглядів контролю якості й зовнішніх перевірок.

✓ Заохочення методологією аудиту членів команди із завдання до

застосування професійного скептицизму та застосування відповідного

професійного судження.

✓ Методологічна вимога ефективного нагляду та перевірки аудиторської

роботи.

✓ Методологічна вимога ведення відповідної аудиторської документації.

✓ Встановлення суворих процедур контролю якості з моніторингом якості

аудиту та виконанням відповідних дій, які логічно випливають з цього.

✓ За потреби виконання ефективних оглядів контролю якості завдання.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Виконання

(b) відповідальність за нагляд за виконанням завдання

Нагляд за виконанням завдання включає:

• відстеження прогресу виконання завдання;

• оцінку компетентності та здібностей окремих членів команди із завдання

(чи достатньо часу, чи розуміють інструкції, чи відповідає робота

плану);

• розгляд значних питань, які виникли під час виконання завдання; та

• виявлення питань, щодо яких потрібні консультації чи розгляд їх більш

досвідченими членами команди під час виконання завдання.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Виконання

(c) відповідальність за перевірку роботи

Політики та процедури повинні гарантувати, що партнер із

завдання виконає своєчасно перевірки:

- критичних сфер судження, особливо тих, що стосуються

складних або суперечливих питань;

- значних ризиків та будь-яких інших областей, які він вважає

важливими на відповідних етапах завдання.

Перевірка роботи полягає в розгляді того, ЧИ:
• було виконано роботу відповідно до професійних стандартів і застосовних

законодавчих та нормативних вимог;

• порушувалися значні питання для подальшого розгляду;

• проводилися відповідні консультації та як задокументовані й впроваджені

висновки;

• існує потреба перегляду характеру, часу виконання й обсягу виконаної роботи;

• підтверджує виконана робота досягнуті висновки та чи вони задокументовані;

• достатні й прийнятні отримані докази для підтвердження звіту;

• досягнуто цілей процедур цього завдання.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Консультування

Фірма повинна встановити такі політики і процедури, які б надали їй достатню

впевненість у тому, що:

(a) мають місце відповідні консультації із складних чи спірних питань;

(b) наявні достатні ресурси для проведення відповідних консультацій;

(c) характер, обсяг консультацій і досягнуті на їх основі висновки

документуються та узгоджуються як особою, якій була потрібна консультація, так і

особою, що надавала таку консультацію; та

(d) висновки, що є результатом консультацій, впроваджено.

Внаслідок недостатніх внутрішніх ресурсів Фірма, що

потребує зовнішніх консультацій, може скористатися

послугами з консультування, які надають:

• інші фірми;

• професійні чи регуляторні організації; або

• комерційні організації, що надають відповідні послуги з

контролю якості.

Особливі 

положення, що 

стосуються малих 

фірм



Елемент «Виконання завдання»

❖ Консультування

Приклад питань, щодо потребують консультацій 

з кваліфікованими спеціалістами фірми 

(або, де це доцільно, зовні):

• питання, що стосуються безперервності діяльності;

• підозри або виявлення шахрайства або інших порушень;

• питання щодо чесності управлінського персоналу;

• питання, що тягнуть модифікації думки у звіті аудитора;

• значні, складні та / або нові підходи до обліку чи аудиту;

• проблеми в галузі;

• зміна ключових членів управління тощо.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Перевірка контролю якості завдання

Фірма повинна встановити політики і процедури, що вимагають

перевірку контролю якості завдання, для певних завдань, який

передбачає об’єктивну оцінку значних суджень, зроблених командою

із завдання, та висновків, яких дійшли під час формулювання звіту.

Такі політики та процедури повинні:

(a) вимагати перевірки контролю якості завдання для всіх

аудитів фінансової звітності суб’єктів господарювання,

цінні папери яких допущені до організованих торгів;

(b) встановлювати критерії оцінки для решти аудитів, 

оглядів історичної фінансової інформації, інших завдань з 

надання впевненості і супутніх послуг для визначення 

необхідності проведення перевірки контролю якості 

виконання завдання; 

(c) вимагати проведення перевірки контролю якості всіх 

завдань, якщо це потрібно, які відповідають установленим 

критеріям.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Перевірка контролю якості завдання

Фірма повинна встановити політики і процедури, які визначають 

характер, час виконання та обсяг перевірки контролю якості виконання 

завдання. 

Фірма повинна встановити політики і процедури, які

вимагають, щоб перевірка контролю якості завдання

включала:

(a) обговорення значущих питань з партнером із

завдання;

(b) перегляд фінансової звітності або іншої інформації

щодо предмета завдання та запропонованого звіту;

(c) перевірку відібраної документації із завдання, яка

стосується значних суджень, зроблених командою із

завдання, та висновків, яких вона дійшла;

(d) оцінку висновків, яких дійшли, при формулюванні 

звіту та розгляд того, чи запропонований звіт є 

доречним.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Перевірка контролю якості завдання

Що стосується аудитів фінансової звітності суб’єктів господарювання, цінні папери

яких допущені до організованих торгів, фірма повинна встановити політики і

процедури, які вимагають, щоб перевірка контролю якості завдання включала також

розгляд:

(a) оцінки командою із завдання незалежності фірми стосовно завдання;

(b) того, чи відбулися відповідні консультації з питань, які стосуються розбіжностей

у думках, або з інших складних чи спірних питань;

(c) чи відображає відібрана для перевірки документація роботу, виконану по

відношенню до значних суджень, та чи підтверджує вона висновки, яких дійшли.

Фірма повинна встановити політики і процедури для розгляду

призначення відповідальних за перевірку контролю якості завдання та

визначення їх належної відповідності вимогам на основі:

(a) технічної кваліфікації, необхідного досвіду і повноважень;

(b) рівня, до якого відповідальних за перевірку контролю якості завдання

можна залучати до консультацій із завдання без порушення їх

об’єктивності.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Перевірка контролю якості завдання

Фірма повинна встановити такі політики і процедури, які б 

забезпечили об’єктивність відповідального за перевірку контролю 

якості завдання. 

Політики і процедури фірми повинні передбачати заміну 

відповідального за перевірку контролю якості завдання, якщо його 

здатність провести об’єктивну перевірку може поставитися під сумнів.

Фірма повинна встановити такі політики і процедури документування перевірки

контролю якості завдання, які б вимагали документування того, що:

(a) процедури, передбачені політиками фірми щодо перевірки контролю якості

виконання завдання, дійсно було виконано;

(b) перевірку контролю якості завдання було проведено до дати або на дату

надання звіту; та

(c) відповідальному за перевірку контролю якості завдання невідомо про

існування будь-яких невирішених питань, які змусили б його вважати, що значні

судження, зроблені командою із завдання, та висновки, яких вона дійшла, не є

прийнятними.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Розбіжності у думках

Відповідно до МСКЯ 1 Фірма повинна встановити

політики і процедури щодо розгляду та вирішення

питань розбіжності у думках членів команди із

завдання, осіб, з якими проводилися консультації, та,

якщо це потрібно, між партнером із завдання та

відповідальним за перевірку контролю якості завдання.

Приклад обставин, що викликають розбіжності у думках:

• тлумачення та застосування МСФЗ;

• питання етики;

• економічна суть транзакції або серії транзакцій або рівень деталізації,

необхідний у документації для файлів з завдання;

• процес огляду завдання та контролю якості;

• зміна та опір змінам у практиці, політиці та структурах фірми;

• придатність та компетенція персоналу, що виконує завдання.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Розбіжності у думках

Кроки для управління розбіжностями у

думках (приклад):

• врахування всіх релевантних фактів та причин

розбіжності у думках;

• врахування всіх доступних матеріалів

дослідження;

• врахування поглядів старших партнерів та

персоналу в межах фірми;

• посередництво між сторонами, щоб визначити,

чи можна досягти узгодження.

Політики і процедури фірми щодо розбіжності у думках повинні

вимагати, щоб:

(a) досягнуті висновки було задокументовано і впроваджено;

(b) звіт не було датовано доти, поки питання не буде вирішено.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Документування
Фірма повинна встановити політики і процедури 

своєчасного завершення формування остаточних файлів із 

завдання.

Фірма повинна встановити політики і процедури для 

забезпечення конфіденційності, безпечного зберігання, 

цілісності, доступності та відновлюваності документації із 

завдання.

Заходи контролю для попередження несанкціонованих змін у документації із
завдання чи її втрати, можуть включати заходи, що:
• дадуть змогу визначити, коли та хто створював, вносив зміни в документацію із
завдання чи перевіряв її;
• захистять цілісність інформації на всіх стадіях виконання завдання, особливо у
випадках, коли обмін інформацією між членами команди із завдання або її передача
третім сторонам ведеться через Інтернет;
• не дадуть можливості вносити несанкціоновані зміни в документацію із завдання;
та
• уможливлять отримання доступу до документації із завдання лише членам
команди із завдання та іншим сторонам, яким у разі потреби надається таке право,
для відповідного виконання своїх обов’язків.



Елемент «Виконання завдання»

❖ Документування

Фірма повинна встановити політики і процедури 

зберігання документації із завдання протягом 

достатнього періоду, що відповідає потребам самої 

фірми або вимогам законодавчих чи нормативних 

актів.

Заходи контролю для збереження конфіденційності, безпечного зберігання,

цілісності, доступності та відновлення документації із завдання, можуть

включати таке:

• Використання пароля членами команди із завдання.

• Впровадження процедур резервного копіювання документації.

• Впровадження процедур відповідного розподілу документації із

завдання між членами команди на початку, її обробки в процесі

виконання та упорядкування наприкінці.

• Впровадження процедур обмеження доступу до документації.



Елемент «Моніторинг»

Метою моніторингу є оцінювання:

- чи дотримується аудиторська фірма

професійних стандартів, вимог законодавчих і

нормативних актів;

- чи вірно розроблена та ефективно впроваджена

аудиторською фірмою система контролю якості

аудиторських послуг;

- чи вірно застосовуються персоналом фірми

політики та процедури контролю якості фірми.



Елемент «Моніторинг»

Під час розробки власної системи контролю якості аудиторська фірма

повинна встановити вимоги:

1) щодо процесу моніторингу системи контролю якості та процесу перевірки

завершених завдань;

2) до особи, що здійснює моніторинг;

3) щодо порядку інформування відповідного персоналу аудиторської фірми про 

недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості;

4) щодо порядку впровадження змін у політику та процедури контролю якості і 

поліпшень системи контролю якості за наслідками моніторингу;

5) до оцінювання впливу недоліків, виявлених в результаті моніторингу, та вжиття 

відповідних коригувальних дій відносно окремого завдання або співробітника;

6) щодо застосування дисціплінарних дій до тих співробітників, хто не 

дотримується політики та процедур фірми.



Елемент «Моніторинг»

Особливі положення, 

що стосуються малих

фірм

Фірма може використовувати тих самих осіб, які

використовуються для виконання функції огляду контролю

якості завдання, за умови, що особа, яка здійснює перевірку

файлів для цілей моніторингу, не була в команді завдання та

не виконувала огляд контролю якості цього завдання.

Фірма повинна встановити такий процес моніторингу, який би надав
їй достатню впевненість у тому, що її політики і процедури системи
контролю якості доречні, адекватні та працюють ефективно. 

Такий процес повинен:
(a) включати постійний розгляд та оцінку системи контролю якості
фірми включно з періодичним інспектуванням мінімум одного
завершеного завдання на кожного партнера із завдання;
(b) покладати відповідальність за моніторинг на партнера, партнерів чи
інших осіб, що мають достатній та відповідний досвід і повноваження,
які дають їм можливість прийняти таку відповідальність; та
(c) вимагати, щоб особи, які беруть участь у виконанні завдання чи
перевірці контролю якості завдання, не брали участі в інспектуванні
завдань



Елемент «Моніторинг»

Фірма повинна розробити політику та процедури, які дозволять їй

усунути всі недоліки, які виявляє програма моніторингу (за винятком

тих, що є явно дрібні або несуттєві).

Політика фірми має передбачати  розгляд, 

чи

- вказують ці недоліки на системні недоліки 

в системі контролю якості; 

або 

- демонструють невідповідність 

конкретного партнера чи співробітника.

Рекомендації щодо дій, спрямованих на виправлення виявлених недоліків,

повинні включати таке:

(a) запровадження відповідних дій для усунення недоліків щодо окремого

завдання або окремого співробітника;

(b) інформування осіб, які відповідають за підготовку та професійний розвиток

персоналу, щодо виявлених недоліків;

(c) внесення змін у політики і процедури контролю якості; та

(d) дисциплінарні дії стосовно осіб, які не дотрималися політик і процедур

фірми, особливо тих осіб, хто робить це неодноразово.



Елемент «Моніторинг»

Фірма повинна встановити політики і процедури щодо розгляду ситуацій, коли

результати моніторингу вказують на те, що звіт може виявитись неналежним

або що під час виконання завдання деякі процедури не було виконано.

Такі політики і процедури повинні вимагати, щоб 

фірма визначала, які подальші заходи потрібні 

для дотримання вимог відповідних професійних 

стандартів, вимог застосовних законодавчих і 

нормативних актів, і розглядала, чи слід отримати 

юридичну консультацію.

Принаймні раз на рік фірма повинна повідомляти результати моніторингу її 

системи контролю якості.
Повідомлена інформація повинна включати:

(a) опис виконаних процедур моніторингу;

(b) висновки, зроблені на основі процедур 

моніторингу;

(c) опис, де це прийнятно, системних, повторюваних 

або інших значних недоліків та заходів, вжитих для 

усунення або виправлення цих недоліків.



Скарги та звинувачення

Фірма повинна встановити політики і процедури,

які б надавали їй достатню впевненість у тому, що

вона належним чином реагує на:

(a) скарги і звинувачення, що робота, виконана

фірмою, не відповідає професійним стандартам та

застосовним вимогам законодавчих і нормативних

актів; та

(b) звинувачення у недотриманні вимог системи

контролю якості фірми.



Документація системи контролю якості

МСКЯ 1 вимагає встановити політики і процедури,

що вимагають наявності відповідної документації,

яка б надавала докази функціонування кожного

елемента її системи контролю якості.

Вимоги мають бути розроблені 

як до документації, що складається на 

рівні виконання завдання, 

так і до системи контролю якості фірми. 

«Все просто. Ви створюєте систему, коли 
документуєте - тобто викладаєте в письмовому 

вигляді - те, що треба зробити вашому підприємству.»
Ден Кеннеді. Автор книги 

«Безжальний менеджмент та ефективність людських ресурсів»



Вимоги Закону № 2258, які також впливають

на зміст політик та процедур системи

контролю якості, в даному матеріалі не

розглядалися через брак часу.

Аудиторським фірмам, що надають

послуги з обов'язкового аудиту фінансової

звітності, потрібно переглянути власні

політики та процедури та доповнити їх з

урахуванням вимог Закону № 2258.
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Дякую за увагу

Якщо ваша система обслуговування 

клієнтів не ідеальна, в цьому винні саме ви!

Ден Кеннеді


