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системи 
управління 

якістю



6,2%
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Опитування стану запровадження МСУЯ 1 в Україні

З 17 листопада по 5 грудня ОСНАД проводив анонімне опитування керівників аудиторських фірм, які мають право на проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності, для визначення поточного стану впровадження нового стандарту управління якістю в 

Україні
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Поточний стан запровадження МСУЯ

71,9% аудиторських фірм все продовжували вивчати нові вимоги і намагалися зрозуміти різницю між МСКЯ та МСУЯ, або 

знаходилися на ранній стадії запровадження завершивши попередню оцінку впливу МСУЯ 1 на існуючу систему контролю якості  

6,2%
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Оцінка очікуваного впливу МСУЯ

Майже половина аудиторських фірм очікує середній вплив МСУЯ 1 на їх аудиторську практику, а кожна п'ята фірма не може 

оцінити ефект впливу на ї ї діяльність

6,2%
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Найбільші труднощі для застосування

6,2%

Розуміння вимог 

нового стандарту

Ідентифікація і 

оцінка ризиків

Розробка дій у 

відповідь на ризики

Залученість і 

підтримка 

керівництва

Достатність 

персоналу для 

запровадження 

стандарту

Необхідність змін в

IT середовищі

Достатність 

навчальних заходів і 

ресурсів

Відсутність 

перекладу 

стандарту

1 – дуже великі труднощі 2 – помірний рівень складності 3 – менш значні виклики

Найбільшою складністю для вчасного впровадження МСУЯ була відсутність перекладу стандарту державною мовою. В той же 
керівництво більшості аудиторських фірм інвестують (готові інвестувати) достатньо часу для підтримки процесу запровадження 
змін. 1/2 фірм відзначили певні труднощами з ідентифікацією і оцінкою ризиків якості, розробкою дій у відповідь (при цьому зі
значними труднощами  мала справу кожна третя фірма)   
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Де потрібна допомога?

Переважна більшість аудиторських фірм зазначила про необхідність практичних шаблонів, прикладів посібників з управління 
якістю (наприклад, для невеликої фірми із 2–5 партнерами). Також актуальними залишаються навчання з деяких компонентів 
МСУЯ, таких як аналіз основних причин, процес оцінки ризиків, моніторинг та оцінювання системи управління якістю фірми, 
наявність ілюстративних прикладів застосування МСУЯ 1. Це створює широкі можливості для професійних організацій щодо 
підтримки своїх членів
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Порівняння двох систем

Елементи системи контролю якості в МСКЯ 1 Компоненти системи управління якістю в МСУЯ 1

Відсутній Процес оцінки ризиків фірми New

Відповідальність керівництва за якість на фірмі Управління та керівництво

Відповідні етичні вимоги Відповідні етичні вимоги

Прийняття та продовження відносин з клієнтами і 

конкретних завдань

Прийняття та продовження відносин з 

клієнтами і конкретних завдань

Виконання завдання Виконання завдання

Людські ресурси Ресурси: людські, технологічні (New), 

інтелектуальні (New)

Відсутній Інформація та комунікація New

Моніторинг Процес моніторингу та виправлення
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Відмінності в застосуванні

Застосування МСКЯ 1 Застосування МСУЯ 1

Встановити 
цілі якості

Оцінити 
ризики 
якості

Розробити 
дії у 

відповідь

Інформація
про зміни

Моніторинг 
та 

виправлення

Отримати розуміння вимог МСКЯ

Розробити політики і процедури контролю якості

Застосувати професійне судження, виходячи з 

конкретних обставинах фірми та ї ї завдань, щодо 

впровадження вимог контролю якості

▪ Фокус на ризик-орієнтованому підході при розробці, впровадженні та використанні компонентів системи управління якістю

▪ Проактивний підхід − безперервний процес виявлення недоліків, виправлень і удосконалень системи управління якістю

▪ Перехід від лінійної розрізненої моделі до системи взаємопов'язаних компонентів, що працюють на постійній повторюваній основі

▪ Індивідуальна система, побудована з урахуванням масштабованості, що бере до уваги характер і обставини фірми і ї ї завдань
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Навчальні ресурси по застосуванню
Джерело Найменування Про що йде мова? Посилання

РМСАНВ Вступ до МСУЯ1 Інформаційний лист із оглядом МСУЯ1 IAASB ISQM 1 Fact Sheet

РМСАНВ
Керівництво з першого 

запровадження МСУЯ1

Посібник із впровадження для допомогти зацікавленим 
сторонам зрозуміти вимоги МСУЯ1

IAASB ISQM 1 Implementation Guide

РМСАНВ Вступ до МСУЯ2 Інформаційний лист із оглядом МСУЯ2 IAASB ISQM 2 Fact Sheet

РМСАНВ
Керівництво з першого 

запровадження МСУЯ2

Посібник із впровадження для допомогти зацікавленим 
сторонам зрозуміти вимоги МСУЯ2

IAASB CSQM 2 ImplementationGuide

РМСАНВ Вступ до МСА220 Інформаційний лист із оглядом МСА220 IAASB ISA 220 Fact Sheet

РМСАНВ
Керівництво з першого 

запровадження МСА220

Посібник із впровадження для допомогти зацікавленим 
сторонам зрозуміти вимоги МСА220

IAASB ISA 220 Implementation Guide

МФБ

Серія «Управління якістю: 

Впровадження меншими 

фірмами»

Перша публікація серії з трьох частин охоплює питання 

розробки плану впровадження, вступ до цілей якості, процес 

оцінки ризиків і розподіл ролей і обов'язків. Також включено 

корисні приклади порядку денного зустрічей з обговорення 

запровадження системи управління якістю, реєстру ризиків 

якості, які можна використовувати для впровадження в своїй 

практиці

INSTALLMENT ONE: It is time to get ready 

for the new quality management standards

МФБ/

РМСАНВ

Серія вебінарів з управління 
якістю

Серія з чотирьох вебінарів, присвячених дослідженню різних 

аспектів МСУЯ 1, включаючи процес оцінки ризиків, ресурси, 

моніторинг і виправлення та інші компоненти

IAASB Webinar Series

МФБ

Статті: Підготовка до нової 

серії стандартів управління 

якістю

Серія з трьох частин, у якій викладаються вимоги МСУЯ 1 з 

акцентом на масштабованість і ї ї значення для середніх та 

малих практик

Part 1: Quality Objectives and Quality

Risks

Part 2: Design and Implementation of 

Risk Responses

Part 3: Monitoring and SOQM Evaluation

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-Fact-Sheet.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-first-time-implementation-guide-quality-management_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-2-Fact-sheet.pdf
https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide
https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISA-220-Fact-Sheet.pdf
https://www.iaasb.org/publications/isa-220-first-time-implementation-guide
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/quality-management-series-small-firm-implementation-installment-one
https://www.iaasb.org/publications/quality-management-webinar-series
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-quality-objectives-and-quality-risks
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-quality-objectives-and-quality-risks
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-risk-responses
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-risk-responses
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-system-evaluation-and-monitoring
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-system-evaluation-and-monitoring
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Інші навчальні матеріали

▪ Матеріали у вільному доступі глобальних професійних організацій бухгалтерів:

o ICAEW

o CPA Canada та багатьох інших

▪ Оприлюднені матеріали круглих столів, семінарів, конференцій:

o АПУ

o ОСНАД

Практичні поради

▪ Переважна більшість матеріалів англійською мовою, проте 

o Youtube надає можливості автоматичного створення субтитрів значної кількості відеозаписів українською 
мовою

o Сучасні браузери, наприклад, Chrome, допоможуть перекласти вебсайти

https://www.icaew.com/technical/audit-and-assurance/audit/quality-management-in-audit-firms
https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/standards-other-than-cas/publications/quality-management-guidance-resources
https://www.apu.com.ua/2021/03/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
https://www.apob.org.ua/?m=202111


МСУЯ 1 містить окремі міркування в разі, якщо технологічні або інтелектуальні ресурси постачальників 

послуг використовуються в системі управління якістю фірми

12

Технологічні та інтелектуальні ресурси

Програмне забезпечення Методологічне забезпечення

Inflo – Quality Management System

(UK)

Mercia – Quality Management 

Manual (UK)

CaseWare – SQM Quality (ПАР) HAT – ISQM pack (UK)

Grant Thornton – qm.x (США) ISQM Toolkit (UK)

Esomus − ISQM Manager (Бельгія)

https://inflosoftware.com/en-gb/products/quality-management/
https://www.mercia-group.com/support-overview/support-listing/support-product?id=321292
https://www.mercia-group.com/support-overview/support-listing/support-product?id=321292
https://www.casewareafrica.com/sqm/
https://isqm.co.uk/
https://www.grantthornton.com/services/audit-services/qm-x
https://www.isqmtoolkit.com/
https://isqm-manager.com/index.php/en/the-isqm-manager-software/
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Наша діяльність – практичні інструменти

Завершується підготовка ілюстративного прикладу документації з оцінки ризиків якості, розробки заходів у відповідь, та оцінки

системи управління якості. Приклад має застосовуватися з урахуванням обставин аудиторської фірми
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Наша діяльність – практичні інструменти (2)
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Приклад плану впровадження
Етапи Дії

Розподіліть ролі і 

обов'язки

• визначте, хто нестиме:

o кінцеву відповідальність

o оперативну відповідальність

o будь-які інші обов'язкові ролі (наприклад, моніторингова діяльність, етичні питання)

• визначте команду з розробки та запровадження стандарту

• встановіть порядок комунікацій та підзвітності в проектній команді

• виділіть достатній час в своїх розкладах

Оцініть вимоги 

стандарту 

• прочитайте МСУЯ

• ознайомтесь з наявними навчальними ресурсами (наприклад, керівництва з застосування, вебінари, статті) 

Розробіть план 

управління проектом 

• встановіть загальний графік з розробки та запровадження СУЯ (план проекту)

• визначте основні етапи з розробки та запровадження СУЯ та очікувані результати на кожному етапі

Визначте технічні 

ресурси

• ознайомтеся з наявними технічними рішеннями з розробки, запровадження та функціонування СУЯ

• визначте інструменти/шаблони, які будуть використані в розробці, запровадженні та функціонуванні СУЯ 

Оцініть ризики та 

визначте дії у 

відповідь

• визначте політики і процедури процесу оцінювання ризиків, його частоти, застосування шкали ризиків (ймовірність та вплив), 

документування, задокументуйте прийняті рішення

• щодо кожного з 6 операційних компонентів з урахуванням обставин фірми та її завдань: 

o встановіть цілі якості 

o ідентифікуйте та оцініть ризики якості щодо кожної встановленої цілі 

o проведіть GAP-аналіз (аналіз розривів) існуючих відповідей на ризики (політик/процедур) для виявлення необхідних доповнень, 

удосконалень, поправок

o узгодьте існуючі політики і процедури з встановленими цілями і оціненими ризиками якості

o визначте дії у відповідь на підвищені ризики якості

o визначте в якій мірі необідні дії у відповідь щодо низьких ризиків

o розробіть і задокументуйте дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи політики і процедури  

• щодо компонентів, які є процесами, встановіть та задокументуйте відповідні політики і процедури
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Приклад плану впровадження (продовження)
Етапи Дії

Моніторинг і 

виправлення 

• призначте відповідального за процес моніторингу та виправлень

• визначте найбільш прийнятну діяльність з моніторингу до кожної цілі/ризику/відповіді

• розгляньте доцільність залучення постачальника послуг (професійні організації, аудиторські фірми тощо)

• визначте природу, час і обсяг моніторингової діяльності на основі: 

o причини оцінки ризиків якості 

o розроблених дій у відповідь на оцінені ризики 

o інша відповідна інформація 

• розробіть критерії для циклічного інспектування завершених завдань:

o критерії відбору завдань

o частота

o залученість партнерів

o об’єктивність та компетентність відповідальних осіб

• розробіть критерії оцінювання недоліків

• встановіть політики і процедури аналізу першопричин недоліків, дій у відповідь на недоліки (виправлення) та відповідальності ключового 

персоналу

• встановіть яким чином фірма реагує на виявлені недоліки, включаючи порядок комунікацій, заходи у відповідь та відповідальність

• розробіть формат документації з моніторингової діяльності 

Оцінка 

відповідальних осіб

• визначте критерії і періодичність оцінки осіб, відповідальних за систему управління якістю

Запровадьте нові 

політики і процедури

• проведіть ознайомлення персоналу з новою системою управління якістю, політиками і процедурами

• проведіть тренінги щодо переглянутих політик і процедур, запроваджених шаблонів та інструментарію

Оцініть зауваження 

та недоліки

• виконайте діяльність з моніторингу відповідно до встановленого плану та програми

• розгляньте іншу доступну інформацію, наприклад, результати зовнішніх перевірок

• оцініть файндинги та визначте, які з них є недоліками  

• оцінити серйозність кожного недоліку та чи є вони окремо або в сукупності всеохоплюючими

• визначте першопричину виникнення кожного недоліку 

Розробіть відповідь 

на недоліки 

• розробіть та впровадьте виправні дії 

• визначте та здійсніть заходи реагування на недоліки завершених завдань

Оцініть систему 

управління якістю 

вперше 

• розгляньте результати виправних дій

• дійдіть до висновку про те, чи надає система управління якість обґрунтовану впевненість у тому, що цілі системи управління якістю 

досягаються



Дякуємо!


