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Прийняття та продовження 
відносин з клієнтами і конкретних 
завдань:
• цілі якості, що стосуються прийняття і 

продовження відносин з клієнтами і 
конкретних завдань 

• приклади ризиків якості, що стосуються 
вищезазначених цілей якості

• приклади оцінки ризиків якості в залежності 
від характеру і обставини фірми і її завдань

• приклади заходів реагування для протидії 
ризикам якості, що стосуються ризиків якості, 
залежно від результатів оцінки ризиків якості

• визначені стандартом заходи реагування для 
протидії ризикам якості
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Фірма повинна встановити наступні цілі якості, які стосуються
прийняття і продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань:

(а) судження фірми про те, чи слід приймати або продовжувати відносини з клієнтом або конкретне завдання, є
доречними, спираючись на:

(i) інформацію про характер і умови завдання, а також про чесність і етичні цінності клієнта (включаючи
керівництво і, при необхідності, тих, кого наділено найвищими повноваженнями), достатню для
обґрунтування таких суджень; і

(ii) (ii) здатність фірми виконувати завдання відповідно до професійних стандартів і застосовних
правових і нормативних вимог.

(b) фінансові та операційні пріоритети фірми не призводять до появи неправильних суджень про те, чи
слід приймати або продовжувати відносини з клієнтом або конкретне завдання.
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Характер і обставини завдання, а також чесність і 
етичні цінності клієнта

Отримана інформація про характер і обставини завдання може включати:

● сфера діяльності суб’єкта господарювання, для якого виконується завдання, і 
відповідні регулятивні фактори;
● характер суб’єкта господарювання, наприклад, його діяльність, 
організаційна структура, власність і управління, його бізнес-модель і способи 
фінансування; і

● характер основного предмета перевірки і застосовні критерії, наприклад, у 
разі інтегрованої звітності:

○ основний предмет перевірки може включати соціальну, екологічну 
інформацію або інформацію про здоров'я та безпеку; і 
○ застосовними критеріями можуть бути показники оцінки, встановлені 
визнаним органом експертів.

Інформація, отримана для підтвердження суджень фірми про чесність і етичні 
цінності клієнта, може включати особи і ділову репутацію основних власників 
клієнта, ключових керівників і тих, кого наділено найвищими повноваженнями.
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Характер і обставини завдання, а також чесність і етичні цінності клієнта

Інформація, отримана в ході прийняття і продовження роботи фірмою, часто також може бути актуальною для 
команди із завдання при плануванні і виконанні завдання. Професійні стандарти можуть спеціально вимагати 
від команди із завдання отримання або розгляд такої інформації. Наприклад, згідно з МСА 220 (переглянутий)  , 
партнер із завдання враховує інформацію, отриману в процесі прийняття і продовження, при плануванні і 
виконанні аудиторського завдання.

Професійні стандарти або застосовні правові та нормативні вимоги можуть включати конкретні положення, 
які необхідно враховувати, перш ніж приймати або продовжувати відносини з клієнтом чи конкретне завдання, а 
також можуть вимагати, щоб фірма здійснила запит поточній або попередній фірмі при прийнятті завдання.
Наприклад, при зміні аудиторів, МСА 300  передбачає, щоб аудитор, до початку виконання першого завдання з 
аудиту, звернувся до попереднього аудитора згідно з відповідними етичними вимогами. 

Кодекс РМСЕБ також включає вимоги щодо врахування конфлікту інтересів при прийнятті або продовженні 
відносин з клієнтом або конкретного завдання і комунікації з поточною або попередньою фірмою при прийнятті 
завдання, яке є аудитом або перевіркою фінансової звітності.
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Здатність фірми виконати завдання

На здатність фірми виконувати завдання відповідно до 
професійних стандартів і застосовних правових і 
нормативних вимог може вплинути:

● наявність відповідних ресурсів для виконання 
завдання;
● наявність доступу до інформації для виконання 
завдання або до осіб, які надають таку інформацію; і
● здатність фірми та команди із завдання виконувати 
свої обов'язки щодо відповідних етичних вимог.
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Фінансові та операційні пріоритети фірми 

Фінансові пріоритети можуть бути зосереджені на прибутковості 
фірми, а гонорари, отримані за виконання завдань, впливають на 
фінансові ресурси фірми. 

Операційні пріоритети можуть включати стратегічні пріоритетні 
області, такі як зростання частки ринку фірми, галузева спеціалізація або 
нові пропозиції послуг. Можуть виникнути обставини, коли фірма 
задоволена гонораром за завдання, але фірмі не слід приймати або 
продовжувати виконання завдання або відносини з клієнтом (наприклад, 
коли клієнту не вистачає чесності та етичних цінностей).

Можуть бути й інші обставини, коли гонорар, встановлений за завдання, 
недостатній, враховуючи характер і обставини виконання завдання, і 
це може знизити здатність фірми виконувати завдання відповідно до 
професійних стандартів і застосовних правових і нормативних вимог. 
Кодекс РМСЕБ стосується гонорарів та інших видів винагород, 
включаючи обставини, які можуть створити загрозу дотримання 
основоположного принципу професійної компетентності та належної 
ретельності, якщо гонорар, встановлений за виконання завдання, 
занадто низький. 
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Фірма встановлює політики або процедури, що враховують 
обставини, коли: 

(i) після прийняття або продовження відносин з клієнтом або 
конкретного завдання фірмі стає відома інформація, яка 
змусила б її відмовитися від відносин з клієнтом або 
конкретного завдання, якби ця інформація була відома до 
прийняття або продовження відносин з клієнтом або конкретного 
завдання; або

(ii) фірма зобов'язана за законом або нормативними актами 
погодитись на відносини з клієнтом або конкретне завдання. 

…
За певних обставин юрисдикційне законодавство або нормативні акти 
можуть накладати на фірму зобов'язання прийняти або 
продовжувати співпрацю з клієнтом, або у випадку з державним 
сектором, фірма може бути призначена відповідно до 
законодавчих положень.

Визначені дії у відповідь
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та 
продовження відносин з клієнтами і конкретних 
завдань, їх оцінка та заходи реагування для протидії 
ризикам якості
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та продовження відносин з 
клієнтами і конкретних завдань та приклади заходів реагування 

Ризик якості Заходи реагування для протидії ризикам якості
На фірмі не розроблені /не впроваджені 
політики щодо процедури продовження 
завдання

За існуючими клієнтами фірма перед початком виконання нового 
завдання розглядає можливість продовження співпраці аналогічно до 
процедур прийому нового завдання

Інформація про характер та обставини 
завдання не отримана

немає

 Фірма має самостійно визначитися з переліком ризиків якості
 Фірма має оцінити ймовірність виникнення такого ризику (неможливо – можливо – ймовірно - дуже 

ймовірно - майже напевно)
 Фірма має оцінити вплив на компанію у разі виникнення ризику (немає – низький – середній – високий 

– неприйнятно високий)
 Фірма має визначитися із заходами реагування (з урахуванням підходу мережі), які вони мают бути 

(суттєві – обґрунтовані – часткові - немає), визначитися з частотою / інтенсивністю таких заходів з 
урахуванням того на що вони спрямовані (на запобігання ризику  (ймовірність) – на вплив на компанію 
– одночасно обидва аспекти)
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та продовження відносин з 
клієнтами і конкретних завдань та приклади заходів реагування 

Ризик якості Заходи реагування для протидії ризикам якості
Фірма не має необхідних 
ресурсів для виконання 
завдання

Фірма веде облік своїх ресурсів та їх наявності для прийняття завдань
В процедурі прийняття фірма оцінює:
Обставини виконання завдання та крайній строк подання звітності. 
Наявність осіб, що володіють відповідною компетенцією і можливостями, включаючи 
достатній час, для виконання завдання. Це включає в себе наявність:

- осіб, які візьмуть на себе загальну відповідальність за керівництво та контроль 
за виконанням завдання; 
- осіб, які володіють знаннями у відповідній галузі..; і
- осіб для виконання аудиторських процедур щодо фінансової інформації 

компонента з метою аудиту фінансової звітності групи.

Наявність експертів, якщо це необхідно.
Якщо потрібна перевірка якості завдання, чи наявна особа, яка відповідає вимогам 
належної відповідності, викладеним у МСУЯ 2.
Потреба в технологічних ресурсах, наприклад, в ІТ-додатках, які дозволяють команді із 
завдання виконувати процедури з даними суб’єкта господарювання.
Потреба в інтелектуальних ресурсах, наприклад, в методології, галузевих або 
тематичних посібниках або доступі до джерел інформації.
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та продовження відносин з 
клієнтами і конкретних завдань та приклади заходів реагування 

Ризик якості Заходи реагування для протидії ризикам якості
Гонорар, встановлений за виконання 
завдання, занадто низький або
невідповідність гонорару складності робіт 

В процедурі прийняття фірма планує робочий час, необхідний для якісного 
надання аудиторських послуг, та розраховує вартість відповідно до 
затверджених тарифних ставок фахівців

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 
1 Закону «Про публічні закупівлі» (далі 
— Закон) аномально низька ціна 
тендерної пропозиції — ціна / приведена 
ціна найбільш економічно вигідної 
пропозиції за результатами аукціону, яка 
є меншою на 40 або більше відсотків 
від середньоарифметичного значення 
ціни / приведеної ціни тендерних 
пропозицій інших учасників на 
початковому етапі аукціону, та / або є 
меншою на 30 або більше відсотків від 
наступної ціни / приведеної ціни 
тендерної пропозиції за результатами 
проведеного електронного аукціону.

ДЕРЖАВНЕ … МСФЗ 2022

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/zakon-ukrainy-pro-publichni-zakupivli/
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та продовження відносин з 
клієнтами і конкретних завдань та приклади заходів реагування 

Ризик якості Заходи реагування для протидії ризикам якості
Фірма немає процедур та не оцінює
ризики надання неаудиторських послуг
у т.ч. пов'язаними з САД особами при 
прийнятті та продовженні відносин з 
клієнтами і конкретних завдань 
(Закон від 21.12.2017 № 2258-VIII, 
норми набувають чинності з 
01.01.2023р.)

Визначити коло пов’язаних осіб з урахуванням критеріїв ПКУ
Впровадити єдині політики та процедури Прийняття та продовження відносин 
з клієнтами і конкретних завдань та KYC і т.д. 
Включити в Анкету KYC перелік всіх пов’язаних з САД осіб , звернутися із 
запитом до клієнта щодо співпраці 
Включити до контракту положення про те, що якщо конфлікт інтересів буде 
виявлено після початку аудиту та якщо такі загрози неможливо пом’якшити 
за допомогою захисних заходів, такий контракт має бути скасований і т.д.

Стаття 1. Визначення термінів..
17) пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності - фізична особа, юридична особа та/або утворення без статусу юридичної 
особи, пов’язані із суб’єктом аудиторської діяльності відносинами власності та/або контролем, та/або управлінням, що може 
впливати на умови або економічні результати його діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв, 
визначених Податковим кодексом України для пов’язаних осіб;
Стаття 6. Аудиторська діяльність…
4. Цим Законом встановлюються обмеження на одночасне надання суб’єктами аудиторської діяльності підприємствам, що 
становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та надання такими суб’єктами 
аудиторської діяльності та/або пов’язаними з ними особами таких неаудиторських послуг:…  1-1) надання консультаційних 
послуг з питань оподаткування, а також, у разі, коли допомога суб’єкта аудиторської діяльності не вимагається законодавством, 
послуг з визначення державних дотацій та податкових пільг;….
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та продовження відносин з 
клієнтами і конкретних завдань та приклади заходів реагування 

Ризик якості Заходи реагування для протидії ризикам якості
Фірма немає політик та не проводить 
належну перевірку при прийнятті та 
продовження відносин з клієнтами 
відповідно до вимог Закону №361

Розробка політик, програм, процедур у відповідності до вимог Закону 
№361
Впровадження ризик-орієнтованого підходу
Забезпечення необхідними людськими та технічними ресурсами і т.д. 

08.04.2022
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ РАДИ 
АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ЩОДО ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ОКРЕМІ 
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Джерело: 
https://vkursi.pro/russianbeneficiary#analysis
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Окремі приклади ризиків якості Прийняття та продовження відносин з 
клієнтами і конкретних завдань та приклади заходів реагування 

Ризик якості Заходи реагування для протидії ризикам якості

Фірмі стає відомою інформація 
після прийняття або продовження 
відносин з клієнтом або 
конкретного завдання, яка могла 
вплинути на рішення фірми 
прийняти або продовжити 
відносини з клієнтом або конкретне 
завдання

Проведення консультацій всередині фірми або з юрисконсультантом або 
департаментом з питань фінансового моніторингу
Розгляд питання про те, чи існує професійна, юридична або нормативна вимога 
до фірми для продовження співпраці

Обговорення з відповідним рівнем керівництва клієнта і з тими, кого наділено 
найвищими повноваженнями, або стороною, що дає завдання, дій, які фірма 
може вчинити на основі відповідних фактів і обставин

Коли буде визначено, що відмова від завдання є належною дією:
- Інформування керівництва клієнта та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, або сторони, що дає завдання, про це рішення і причини 
відмови.
- Розгляд питання про те, чи існує професійна, юридична або нормативна 
вимога до фірми повідомляти регулюючим органам про відмову від 
завдання або як від завдання, так і від відносин з клієнтом, разом з причинами 
відмови
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