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Нові міжнародні стандарти із 
моніторингу якості - МСУЯ 1 і 2

‣МСУЯ 1 і 2 замінює МСКЯ1 і набирають чинності з 15 грудня 2022 
року

‣МСУЯ 1 удосконалює МСКЯ1, додаючи 2 нових «напрямки»

‣МСУЯ 2 уточнює та посилює вимоги до більш надійної перевірки
якості виконання завдань (раніше входила до МСКЯ1)

EU-FAAR



МСКЯ1 – шість напрямків

‣Обов'язки керівництва

‣ Етичні вимоги

‣ Прийняття завдання і продовження співпраці (з клієнтом)

‣ Людські ресурси

‣ Виконання завдання

‣Моніторинг

‣ Плюс документація за всіма напрямками



МСУЯ1 – вісім напрямків

‣Оцінка ризику для встановлення цілей якості

‣Обов'язки керівництва

‣Етичні вимоги

‣Прийняття завдання і продовження співпраці (з клієнтом)

‣Людські ресурси

‣Виконання завдання

‣ Інформація та комунікація

‣Моніторинг



МСУЯ1

• Не революція! Використання здорового глузду, як у МСКЯ1 і МСA

• Новий ключовий термін – Система управління якістю, СУЯ

• Існують необхідні процеси у сферах оцінки ризиків та моніторингу

• АЛЕ... Вимога МСУЯ 1 не потрібна, якщо вона не має відношення до 

фірми через характер та обставини фірми чи її завдань.



МСУЯ1

• МСУЯ1 надає набагато більше вказівок щодо того, як створити загальну систему та 
як контролювати її ефективність. Раніше вони були обмежено висвітлені в МСКЯ1 в 
розділі «Лідерство».

• Новий напрямок «Інформація» стосується отримання та передачі інформації
всередині фірми та зовнішнім сторонам.

• Раніше була вимога щодо щорічного моніторингу системи за МСКЯ1. Ця вимога
розширена в МСУЯ1 і пов’язана з новим напрямком - оцінкою ризиків.

• Зона моніторингу МСУЯ1 потребує спеціального постійного моніторингу SOQM в 
цілому з ефективним відновленням

• Напрямок «Моніторинг» за МСУЯ1 вимагає спеціально створеного постійного

моніторингу СУЯ в цілому з ефективним відновленням



МСУЯ 2

МСУЯ 2 спрямований на:

• Розширити обсяг завдань, які підлягають перевірці якості виконання 

завдань (крім аудитів фінансової звітності лістингових компаній)

• Посилити критерії прийнятності особи, яка має бути призначена у якості 

відповідального за перевірку контролю якості завдання

• Підвищити відповідальність особи, що відповідає за перевірку контролю 

якості завдання, щодо виконання (включаючи характер, строки та обсяг

процедур) та документації з перевірки контролю якості завдання. 
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