
Міжнародний стандарт з 
управління якістю (ISQM) 1, 
управління якістю для фірм, що
проводять аудит або огляд
фінансової звітності або інші
завдання з надання гарантії або
пов’язаних послуг

Частина про Виконання завдання



2Статус документа: Публічно© 2022 ПрАТ «КПМГ Аудит», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України,  член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
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Ціль 1

Команди на проекті розуміють і виконують свої обов’язки пов’язані з аудитом, 

оглядом або іншим завданням із надання впевненості або супутніх послуг, 

включаючи, якщо це застосовано, загальну відповідальність партнерів із завдання 

за управління та досягнення якості завдання, а також їх достатню та належну 

участь протягом усього завдання.

Ціль 2

Команди на проекті аудиту, огляду чи іншого надання впевненості або супутніх 

послуг виявляють належне професійне судження та, якщо це стосується типу 

завдання, професійний скептицизм.

Ціль 3

Документація завдань з аудиту, огляду чи іншого надання впевненості чи супутніх 

послуг збирається належним чином протягом відповідного періоду часу після 

фіналізації звітів відповідно до закону, нормативних актів, відповідних етичних 

вимог або професійних стандартів.

Приклади можливих цілей
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Приклади можливих цілей (продовження)

Ціль 4

Документація щодо аудиту, огляду чи іншого надання впевненості чи супутніх із 

завданням послуг, а також пов’язана конфіденційна інформація, належним чином 

захищена та, якщо це застосовно, зберігається та підтримується для задоволення 

потреб аудиторської фірми та третіх сторін за дотриманням законодавтсва, 

нормативних актів, відповідних етичних вимог або інших професійних стандартів.

Ціль 5

Проводяться консультації зі складних або спірних питань у рамках аудиту, огляду чи 

інших завдань із надання впевненості чи супутніх послуг, а узгоджені висновки по 

консультації виконуються.

Ціль 6

Розбіжності в думках у проектній команді з аудиту або між командою аудиту та 

спеціалістом із перевірки якості, який працює над завданнями з аудиту, або 

особами, які виконують діяльність у системі якості управління, доводяться до 

відома фірми та вирішуються.
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Приклади можливих цілей (продовження)

Ціль 7

Аудиторська фірма встановлює політику або процедури, які стосуються перевірки 

якості завдань відповідно до Міжнародного стандарту з управління якістю 2, і 

виконуює перевірку якості для наступних завдань:

(i) Аудит фінансової звітності зареєстрованих на біржі організацій;

(ii) Аудит або інші завдання, для яких перевірка якості вимагається законом або 

нормативним актом; і

(iii) Аудит або інші завдання, для яких фірма визначає, що перевірка якості є 

відповідною реакцією на один або більше ризиків якості.

Ціль 8

Характер, час і обсяг керівництва та нагляду за аудиторськими, оглядовими або 

іншими аудиторськими групами з надання впевненості або супутніх послуг, а також 

перевірка виконаної роботи відповідають характеру та обставинам завдань і 

ресурсам, призначеним або наданим групам із завдань. Це включає в себе те, що 

робота, яка виконується менш досвідченими членами групи із завдання, керується, 

контролюється та переглядається більш досвідченими членами групи.
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Приклади напрямків, по яким можна працювати під час 
аналізу вимог по Виконанню Завданню

Друга Лінія Оборони Додатковий контроль по перевірці якості Консультації

Управління Проектами ІТ рішення по документації аудиту

1 2 3

4 5
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Приклади ризиків якості, що стосуються вищезазначених цілей якості

ID ризику 

якості

Прив’язка до 

цілей якості
Опис ризику якості

Ризик 1

Ціль 1

(Команди на проекті 

розуміють і виконують свої 

обов’язки пов’язані з аудитом, 

загальну відповідальність 

партнерів із завдання за 

управління та досягнення 

якості завдання, а також їх 

достатню та належну участь 

протягом усього завдання.)

Члени команди із завдання, включаючи партнерів, не беруть 

достатньої, своєчасної та належної участі на кожному відповідному 

етапі завдання.

Ризик 2

Ціль 5

(Проводяться консультації зі 

складних або спірних питань у 

рамках аудиту)

Залучені команди не проводять консультації зі складних або спірних 

питань.

Ризик 3

Ціль 5

(Проводяться консультації зі 

складних або спірних питань у 

рамках аудиту)

Консультації, проведені зі складних або спірних питань, не приводять 

до відповідного висновку.

Ризик 4

Ціль 5

(Проводяться консультації зі 

складних або спірних питань у 

рамках аудиту)

Висновки, зроблені за результатами консультацій, не виконуються 

належним чином.

Ризик 5

Ціль 2

(Команди на проекті аудиту 

виявляють належне 

професійне судження та, якщо 

це стосується типу завдання, 

професійний скептицизм)

Під час виконання завдань, залучені команди не використовують 

професійні судження та скептицизм, коли це можливо.
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Приклади ризиків якості, що стосуються вищезазначених цілей якості
(продовження)

ID ризику 

якості

Прив’язка до 

цілей якості
Опис ризику якості

Ризик 6

Ціль 6

(Розбіжності в думках у 

проектній команді з аудиту 

або між командою аудиту та 

спеціалістом із перевірки 

якості доводяться до відома 

фірми та вирішуються)

Розбіжності в думках, які виникають: 

- всередині команди із завдання,

- між командою із завдання та спеціалістом з перевірки якості, який 

працює над завданнями з аудиту, огляду чи іншого надання 

впевненості чи супутніх послуг,

- між командою із завдання та особами, які виконують діяльність у 

системі управління якістю фірми, 

не є вирішеними належним чином.

Ризик 7

Ціль 7

(Аудиторська фірма 

встановлює політику або 

процедури, які стосуються 

перевірки якості завдань 

відповідно до Міжнародного

стандарту з управління якістю

2)

Аудиторська фірма не визначає належним чином і не призначає осіб 

(рецензентів) перевірки якості проекту.

Ризик 8 Ціль 7
Перевірки якості проектів не проводяться для завдань, для яких вони 

потрібні.
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ID ризику 

якості

Прив’язка до 

цілей якості
Опис ризику якості

Ризик 9

Ціль 8

(Характер, час і обсяг 

керівництва та нагляду за 

аудиторськими групами, а 

також перевірка виконаної 

роботи відповідають 

характеру та обставинам 

завдань і ресурсам, 

призначеним або наданим 

групам із завдань. Це включає 

в себе те, що робота, яка 

виконується менш 

досвідченими членами групи із 

завдання, керується, 

контролюється та 

переглядається більш 

досвідченими членами групи)

Члени групи із завдання не отримують належного керівництва та 

контролю, а робота не перевіряється більш досвідченими членами 

групи.

Ризик 10

Ціль 1

(Команди на проекті 

розуміють і виконують свої 

обов’язки пов’язані з аудитом)

Аудиторські групи не планують і не виконують завдання відповідно до 

професійних стандартів і застосовних правових і нормативних вимог.

Ризик 11

Ціль 3

(Документація завдань з 

аудиту збирається належним 

чином протягом відповідного 

періоду часу після фіналізації

звітів відповідно до закону, 

нормативних актів, 

відповідних етичних вимог або 

професійних стандартів)

Команди із завдань вносять зміни до аудиторської документації, які не 

відповідають вимогам відповідних законів, нормативних актів та/або 

професійних стандартів, або після дати звіту про завдання.

Ціль 4

Приклади ризиків якості, що стосуються вищезазначених цілей якості
(продовження)
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Приклади заходів реагування для протидії ризикам якості, що стосуються ризиків якості, залежно від 

результатів оцінки ризиків якості

Підпроцес ID ризиків якості Номер контролю
Приклад заходу регулювання (Приклад 

контролю)

Додатковий 

контроль по 

перевірці 

якості

Ризик 10

Перевірка якості проекту не 

проводяться для завдань, для 

яких вони потрібні.

Контроль 1 Партнер щорічно переглядає та затверджує критерії відбору фірм-

учасниць для завдань, що вимагають перевірки якості проекту, що, 

як мінімум, включає мінімальні базові критерії, згадані в Політиці 

«Огляд якості проекту», та будь-які інші додаткові критерії 

аудиторської фірми, необхідні для дотримання зовнішніх правил. 

Це повідомляється групам із залучення.

Друга лінія 

оборони

Ризик 5

Команди із залучення не 

використовують професійне 

судження та скептичне 

мислення, коли це можливо, під 

час виконання завдань.

Контроль 2 Аудиторська фірма прописує критерії для відбору та алокації на 

програму другої лінії оборони:

A – для проектів, які підпадатимуть під цю програму

B – для працівників, що будуть виконувати дану перевірку в рамках 

другої лінії оборони
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Приклади заходів реагування для протидії ризикам якості, що стосуються ризиків якості, залежно від 

результатів оцінки ризиків якості

Підпроцес ID ризиків якості Ризики якості
Приклад заходу регулювання (Приклад 

контролю)

Консультації Ризик 2

Команди із залучення не 

проводять консультацій зі 

складних або спірних питань.

Контроль 3 Екран в ІТ програмі по документації аудиту спонукає аудиторську 

групу підтвердити всі офіційні консультації, які підпадають під 

обов’язкову вимогу щодо консультації, або ті, що передані до 

консультації департаменту професійної якості, або командою із 

завдань, були проведені. Цей екран потребує підтвердження 

перевірки менеджера і партнера.

Управління 

проєктами

Ризик 1

Члени команди із завдання, 

включаючи партнерів, не беруть 

достатньої, своєчасної та 

належної участі в кожному 

відповідному етапі завдання.

Контроль 4 Партнер із завдання/керівник завдання переглядає та затверджує 

план ресурсів на рівні завдання, оцінюючи, чи: 

A - Заплановані години для кожної з ключових ролей є 

відповідними. 

B - Збільшення/зменшення загальної кількості годин порівняно з 

фактичними годинами попереднього року є виправданим, або для 

нових завдань план ресурсів є розумним.

KCw Ризик 10

Аудиторські групи не планують і 

не виконують завдання 

відповідно до професійних 

стандартів і застосовних 

правових і нормативних вимог.

Контроль 5 ІТ програма для аудиторської документації створена таким чином, 

щоб видавати лише ті питання для документації, які вимагаються 

чинними професійними стандартами та нормативними вимогами.


