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Встановлення цілей 

якості

Бажані результати щодо 

компонентів системи 

управління якістю, які 

повинні бути досягнуті 

Фірмою, задля досягнення 

цілі системи управління 

якістю в цілому.

.

Ідентифікація та 

оцінка ризиків якості

Виявлення та розуміння 

факторів та умов, які 

можуть завадити 

реалізації конкретних 

цілей якості та оцінка 

значущості їх впливу. 

Розробка та 

впровадження 

заходів реагування

Політики та процедури, 

які усувають ризики 

або зменшують їх до 

прийнятного рівня.

Перегляд

Ідентифікація 

інформації, що вказує 

на необхідність 

додати/змінити цілі 

якості, ризики якості або 

заходи реагування. 

Процес оцінки ризиків у системі 
управління якістю

B
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Процес, якого повинна 

дотримуватися фірма 

при впровадженні 

ризик-орієнтованого 

підходу до управління 

якістю.

Процес оцінки ризиків є 

новим для СУЯ, 

постійним та 

повторюваним
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Управління та керівництво

02
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Відповідні етичні вимоги

Прийняття та продовження відносин з 

клієнтами і конкретних завдань

Виконання завдання

Ресурси

Інформація і комунікації

Процес оцінки 
ризиків якості

Процес 
моніторингу та 
виправлення

Взаємодія процесу оцінки ризиків з іншими компонентами 
системі управління якістю
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Що таке ризик в області якості?

• Може існувати багато ризиків, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей якості. Не всі 

ризики вважаються ризиками якості в МСУЯ 1.

• Є недоцільним або не практичним ідентифікувати та оцінювати кожен можливий ризик, а також 

розробляти та впроваджувати заходи реагування на кожен ризик. Необхідно зосередити увагу 

на ризиках, які мають найбільший вплив на досягнення цілей якості. 

• Визначення ризику якості в МСУЯ 1 включає поріг того, які ризики вважаються ризиком для 

якості. Ризик кваліфікується як ризик якості, якщо він відповідає обом критеріям у визначенні:

• Фірма використовує професійне судження, визначаючи, чи відповідає ризик пороговому 

значенню, встановленому у визначенні ризиків для якості.

має розумну ймовірність виникнення окремо або в поєднанні з іншими 

ризиками якості може негативно 

вплинути на досягнення цілей однієї 

або кількох цілей якості.
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Цілі якості і ризики

Як взаємодіє процес оцінки ризиків з цілями якості?

• Цілі якості, які повинні бути досягнуті фірмою, встановлюються щодо 
кожного компонента системи управління якістю. Цілі викладені у МСУЯ 
1. Фірма може встановлювати додаткові цілі та під-цілі.  

• Для кожної цілі в області якості - ідентифікуються і оцінюються ризики її 
не досягнення.

• Незалежно від того, чи має фірма під-цілі, поріг для визначення 
ризиків якості знаходиться на рівні цілей якості. Можуть існувати 
обставини, коли ризик має розумну ймовірність негативно вплинути на 
досягнення під-цілі, але не має розумної можливості негативно вплинути 
на досягнення цілі якості, у такому випадку ризик не вважатиметься 
ризиком якості.
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Розробка процесу 
оцінки ризиків фірми

• Те, як фірма встановлює цілі щодо якості, ідентифікує та оцінює 

ризики якості, а також розробляє та впроваджує заходи 

реагування, залежить від фірми. 

• На процес впливають характер і обставини фірми, включно з 

тим, як фірма структурована та організована.

• В цьому процесі Фірма повинна дотримуватися кожної вимоги 

МСУЯ 1, за винятком випадків, коли вимога є незастосовною 

для фірми через характер і обставини фірми або її завдань.
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Ідентифікація і оцінювання ризиків якості

Отримати уявлення та 

розуміти умови, події, 

обставини, дії або 

бездіяльність, які можуть 

негативно вплинути на 

досягнення цілей в 

області якості 

Ідентифікація та оцінка ризику якості Оцінені ризики якості

Ризик = як умови, події, 

обставини, дії або 

бездіяльність можуть 

негативно вплинути на 

досягнення цілей в області 

якості

Розглянути, який ризик має розумну 

ймовірність (ідентифікація):

• виникнути

• окремо або в поєднанні з іншими

ризиками негативно вплинути на

досягнення цілей якості.

Оцінка - це розглянуті 

події та їх вплив на 

досягнення цілей в 

області якості

Взяти до уваги, як і в якій мірі умови 

події, обставини, дії або 

бездіяльність можуть негативно 

вплинути на досягнення цілей якості 

(оцінка)

На слайді зображено процес, якого повинна дотримуватися фірма при виявленні та оцінці ризиків якості.  Процес спочатку зосереджується на розумінні різних 

умов, подій, обставин, дій або бездіяльності, пов’язаних з фірмою та її зобов’язаннями, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей якості, після чого 

оцінюється ймовірність виникнення та ступінь впливу ризиків якості на осягнення цілей. 
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Джерела інформації для виявлення і 
оцінювання ризиків в області якості

• Результати процесу моніторингу та виправлення, проведеного фірмою в частині розробки 

коригувальні дій для ліквідації ідентифікованих недоліків.

• Інформація від мережі або постачальників послуг, включаючи вимоги до мережі, а також 

інформація про результати з моніторингу, проведеного мережею у фірмі. 

• Інша внутрішня та/або і зовнішня інформація , яка може мати відношення до процесу оцінки 

ризиків фірми, наприклад,

 скарги і звинувачення у недотриманні професійних стандартів

 результати зовнішніх перевірок;
 інформація від регулюючих органів про суб'єкти, для яких фірма виконує завдання;

 зміни в компонентах системи управління якістю;

 законодавчі та нормативні акт, власні стратегічні плани фірми, інші джерела.



9

Фактори ідентифікації і оцінки ризиків

• Розмір фірми, географічне розміщення фірми та її підрозділів, структура 
фірми, наявність відокремлених підрозділів, видів діяльності, характеристики 
та наявність ресурсів фірми.

Складність і особливості 
функціонування фірми

• Рішення щодо фінансових та операційних питань, включаючи стратегічні цілі 
фірми, способи управління фінансовими ресурсами, зростання частки ринку 
фірми, галузеву спеціалізацію чи пропозиції нових послуг.

Стратегічні та операційні 
рішення та дії, бізнес-процеси 
та бізнес-модель фірми

Характер та стиль управління 
керівництва фірми

• Склад керівництва фірми та термін його перебування, як розподіляються 
повноваження між керівниками або як керівники мотивують та заохочує 
персонал.

Ресурси фірми, включаючи 
ресурси, що надаються 
постачальниками послуг

• Загальна інформація про персонал фірми та структуру персоналу, використання технології та 

те, як ця технологія отримана, розроблена та підтримується, а також наявність та розподіл 

фінансових ресурсів. Стосовно постачальників послуг, характер ресурсів, що надаються 

постачальниками послуг, як і в якій мірі вони будуть використовуватися фірмою, а також 

загальні характеристики постачальників послуг, які використовуються фірмою.
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Фактори ідентифікації і оцінки ризиків

• Нормативні акти, які безпосередньо стосуються фірми, професійні стандарти, інші стандарти 
чи нормативні акти, що впливають на виконання завдань фірмою (наприклад, МСФЗ, 
НП(С)БО), економічна стабільність, соціальні фактори або сприйняття громадськістю 
аудиторських фірм (наприклад, загальна відсутність довіри через повторювані невдачі аудиту).

Законодавство, нормативні 
акти, професійні стандарти, 
середовище, в якому працює 
фірма

• Характер мережі, спосіб організації мережі та загальний рівень якості вимог до 
мережі або наданих мережевих послуг

Характер і обсяг мережевих 
вимог і мережевих послуг, якщо 
такі є

Типи завдань, виконуваних 
фірмою, і звіти, які повинні 
бути випущені

•Які завдання виконує фірма:

•Аудити фінансових звітів, консолідованих фінансових звітів, або огляди проміжних фінансових звітів. 

• Інші завдання з надання впевненості або супутні послуги, а також типи предметів, для яких виконуються 
такі завдання (наприклад, звіти про парникові гази, засоби контролю в обслуговуючих організаціях тощо). 

•Як звіти, які видає фірма, можуть використовуватися користувачами.

Типи суб’єктів господарювання, 
щодо яких виконуються 
завданнями

• Галузі, в яких працюють суб’єкти господарювання, та характер їхнього бізнесу, їх розмір і 

складність, характер корпоративних прав суб’єктів господарювання (наприклад, закрите 

розміщення акцій чи зареєстрований на біржі), або розмір чи характер стейкхолдерів суб'єктів 

господарювання.
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Приклади впливу 
факторів 

Фірма має декілька 

напрямів діяльності: 

аудит, консалтинг, 

бухгалтерський 

облік

Відсутній ефективний процес зворотного 

зв’язку, який надає можливість персоналу 

доносити розбіжності у поглядах, 

пов’язаних із управлінням, до відома 

фірми.

Відсутність можливостей кар’єрного 

зростання, що ускладнює процес 

утримання персоналу. 

Фірма має просту 

структуру, кінцева 

відповідальність і 

підзвітність покладені 

на одного керівника, 

який щоденно 

взаємодіє з 

персоналом

Ризик якості для відповідних 

етичних вимог, оскільки 

постачальник послуг має 

доступ до конфіденційної 

інформації клієнтів.

Фірма залучає 

постачальника 

послуг для 

управління IT-

середовищем 

фірми 

Стратегія зростання фірми є 

успішною – є нові клієнти / нові 

типи завдань – але кадрова 

стратегія не відповідає ситуації, 

що призводить до розриву між 

потрібною та наявною 

компетентністю персоналу.

Фірма ставить за 

мету суттєве 

зростання за 

рахунок нових видів 

послуг та охоплення 

нових галузей 

Не всі напрями фірми однаково 

охоплені культурою якості. 

Відповідальність щодо якості на рівні 

фірмі може відрізнятися в різних 

сферах надання послуг, тобто бажана 

культура якості не є постійно 

вбудованою в кожний напрямок послуг.
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Приклади впливу 
факторів 

Через глобальну 

пандемію команди із 

завдання змушені 

працювати 

віддалено

Фірма неналежним чином 

приймає клієнтів або 

конкретні завдання, 

враховуючи, що фірма має 

надлишок персоналу.

Внаслідок нових 

правил ротації 

фірма втрачає 

певну кількість 

клієнтів 

Фірма не має належних 

інтелектуальних ресурсів для 

підтримки цих завдань, команди із 

завдання використовують 

інтелектуальні ресурси, які не 

враховують вимоги законодавства та 

нормативні вимоги, пов’язані з 

діяльністю банків

Фірма має значну 

кількість клієнтів в 

банківському секторі, 

але не має достатньо 

персоналу з 

відповідною 

кваліфікацією чи 

досвідом

Недостатність компетентності  

персоналу для правильного 

використання технологій. Фірма 

інвестує в нові технології, але 

персонал не має компетентності 

для її правильного використання

Інформація не буде передана 

командам із завдань, які 

працюють віддалено, у 

правильній формі чи способом, 

щоб дати їм змогу зрозуміти та 

виконати точно свої обов’язки під 

час виконання завдання.

Фірма активно

впроваджує

нові програмні

продукти
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Документування процесу оцінки ризиків

• Від фірми не вимагається документувати розгляд кожної 
умови, події, обставини, дії чи бездіяльності, які можуть 
призвести до ризику якості.

• Документація процесу оцінки ризиків якості може включати 
опис самого ризику, причини його виникнення, тобто 
розглядати появу ризику та вплив на досягнення цілей якості. 

• Проте може бути доцільним на етапі впровадження МСУЯ 1 
задокументувати процес та аналіз для встановлення цілей 
якості, ідентифікації та оцінки ризиків якості та розробки 
відповідей на такі ризики, щоб зафіксувати історію основи для 
рішень, прийнятих фірмою щодо її СУЯ. 
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Один з прикладів оформлення 
вивчення факторів
Умови, події, обставини, 

дії або бездіяльність, які 

можуть негативно 

вплинути на досягнення 

цілей в області якості

Ідентифікований 

ризик якості

Опис ризику Оцінка 

ризиків 

1 – високий

2 - середній

3 - низький

Цілі якості, досягненню яких 

перешкоджає 

ідентифікований ризик ризик

Компонент "УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО"

Фірма має декілька напрямів 

діяльності: аудит, консалтинг, 

бухгалтерський облік

Не всі напрями фірми 

однаково охоплені 

культурою якості.

Відповідальність щодо якості на 

рівні фірмі може відрізнятися в 

різних сферах надання послуг, 

тобто бажана культура якості не є 

постійно вбудованою в кожний 

напрямок послуг.

2

Фірма демонструє важливість якості 

через культуру, що існує у всій фірмі, 

яка визнає і зміцнює  роль фірми в 

служінні суспільним інтересам 

шляхом послідовного виконання 

завдань в області якості. 

Компонент «РЕСУРСИ»

Фірма активно впроваджує нові 

програмні продукти

Недостатність 

компетентності  

персоналу для 

правильного 

використання 

технологій

Фірма інвестує в нові технології, 

але персонал не має 

компетентності для її 

правильного використання

1 Технологічні ресурси. Відповідні 

технологічні ресурси, отримуються 

або створюються, впроваджуються та 

використовуються для забезпечення 

роботи системи управління якістю та 

виконання завдання

Оцінка ризиків якості не обов'язково повинна включати формальні рейтинги або бали, хоча фірмам не забороняється їх використовувати. Можливе 

застосування кольорових позначень.
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Заходи реагування (щодо СУЯ) 

Захід реагування -

це політика або процедури, розроблені і 

впроваджені фірмою для усунення 

одного або декількох ризиків якості. 

Як фірма розробляє та реалізує заходи 

реагування?

МСУЯ 1 вимагає від фірми розробити та впровадити 

заходи реагування, які належним чином усувають 

ризики якості. Для належного зменшення або 

усунення ризиків якості фірмі необхідно врахувати 

фактори ідентифікації та оцінки ризиків якості. А 

саме, чи є вони такими, що усуваються розробкою 

відповідних політик, чи проведенням робочої 

наради, чи є потребують вони додаткового 

фінансування, тощо.

Належним чином розроблені та впроваджені 

заходи реагування для усунення ризиків якості, 

зменшують ймовірність виникнення ризику 

якості, тим самим допомагаючи фірмі досягти 

цілей якості
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Фактори, які фірма може враховувати 
при розробці заходів реагування

Характер

• Як краще усунути ризик: 
через профілактичну чи 
контрольну функцію, чи 
поєднанням обох.

• Чи буде більш ефективним 
заходом залучення 
технології? 

• Які ресурси знадобляться 
для підтримки заходу, 
наприклад, спеціальні знання 
чи досвід, і яка інформація 
потрібна?

• Хто впроваджуватиме захід, 
наприклад, чи потрібно його 
реалізовувати на рівні 
завдання.

Час

• Як краще усунути ризик: 
шляхом заходу реагування, 
який є періодичною 
діяльністю чи постійною 
діяльністю?

• Якщо захід реагування є 
періодичною діяльністю, як 
часто вона має відбуватися 
для ефективного усунення 
ризику якості?

Масштаб

• Чи повинен захід реаування
застосовуватися до всіх 
напрямів діяльності, чи до 
всіх умов і подій, яких він  
стосується, чи лише до 
окремих умов та подій 
(наприклад, для всіх 
аудиторських завдань чи 
лише для певних 
аудиторських завдань).
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МСУЯ 1 про заходи реагування

Політики та/або процедури для:

i. ідентифікації, оцінювання та реагування на загрози дотриманню відповідних 

етичних вимог; 

ii. повідомлення інформації про будь-які порушення відповідних етичних вимог та 

своєчасне належне реагування на причини та наслідки порушень;

iii. отримання, розслідування та вирішення скарг і звинувачень про невиконання

роботи відповідно до професійних стандартів; 

iv. врахування обставин, коли 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;

v. повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями, при 

проведенні аудиту;

vi. перевірок якості завдань відповідно до МСУЯ 2.
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Приклади заходів реагування

Фірма має декілька 
напрямів 

діяльності: аудит, 
консалтинг, 

бухгалтерський 
облік

Не всі напрями фірми 
однаково охоплені 
культурою якості.

Навчання, при якому учасників 
інформують про культурні цінності 
фірми та очікувану поведінку стосовно 
якості, покриває всі види послуг.

Моніторинг стосується всіх видів 
послуг для періодичного оцінювання, 
чи досягались цілі культури фірми.

Фірма активно 
впроваджує нові 

програмні продукт

Недостатність 
компетентності  персоналу 

для правильного 
використання програмних 

продуктів

Фірма має програму розвитку «знавців 
технологій»

Одним з критеріїв вибору нової 
технології є перевага провайдерів, які 
надають високий рівень підтримки

Швидке зростання 
фірми, «приплив 

новачків» та 
залучених 

професіоналів

Нові або залучені працівники 
можуть не знати застосовні 

до них вимоги етики, або 
могли пропустити навчання з 

цього питання, проведені 
фірмою 

Комплект інструкцій для новачків 
містить інформацію щодо доступу до 
навчальних матеріалів та посібників 
фірми, її політики та процедур щодо 
етики та незалежності. 

Має бути тест, який всі повинні 
пройти до початку роботи над 
завданням клієнта

На схемі наведені умови та події, що спричиняють ризик, далі – ідентифікований ризик і заходи реагування, які зменшують або усувають ризик.
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Документування заходів реагування
Назва аудиторської фірми

Період

Виконавець Дата

Перевірено Дата

Резюме цілей, ризиків і заходів реагування
Цілі якості  (встановлені МСУЯ 1) Умови, події, 

обставини, дії або 

бездіяльність, які 

можуть негативно 

вплинути на 

досягнення цілей в 

області якості

Ідентифіковані ризики 

якості (кольором 

позначені рівні ризику: 

червоний - високий, 

жовтий - середній, 

зелений - низький)

Опис ризиків якості Заходи реагування (розроблені фірмою) Охоплені 

напрями 

послуг

Чи належним 

чином існуючі 

на фірмі 

політики та 

процедури 

контролю 

якості 

відповідають 

заходу 

реагування? 

Чи 

розроблено 

та 

впроваджен

о нову 

реакцію 

(або суттєву 

поправку до 

поточної 

політики) 

компонент "УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО"

Фірма демонструє важливість якості через 

культуру, що існує у всій фірмі, яка визнає і зміцнює  

роль фірми в служінні суспільним інтересам 

шляхом послідовного виконання завдань в області 

якості.

Фірма має декілька 

напрямів діяльності: 

аудит, консалтинг, 

бухгалтерський облік

Не всі напрями фірми 

однаково охоплені 

культурою якості

Відповідальність щодо 

якості на рівні фірмі може 

відрізнятися в різних сферах 

надання послуг, тобто 

бажана культура якості не є 

постійно вбудованою в 

кожний напрямок послуг.

Навчання, при якому учасників інформують про 

культурні цінності фірми та очікувану поведінку 

стосовно якості, має покривати всі види послуг 

(тобто не фокусуватись лише на аудиті)

всі так н/з

Моніторинг стосується всіх видів послуг для 

періодичного оцінювання, чи досягались цілі 

культури фірми 
всі ні так

компонент "ВІДПОВІДНІ ЕТИЧНІ ВИМОГИ" 

Фірма і її персонал виконують свої обов'язки 

відповідно до відповідних етичних вимог, яким 

підпорядковується фірма і завдання фірми.

Внаслідок нових правил 

ротації фірма втрачає 

певну кількість клієнтів і 

має надлишок 

персоналу.

Неналежне врахування 

вимог етики при прийнятті 

клієнтів

Спокуси обійти Кодекс етики 

(свідомі – тиск клієнтів щодо 

прийняття нового завдання 

або заохочення персоналу 

до отримання нової роботи 

без застосування процесів 

етики).

Фірма встановлює політику застосування стягнень 

та наслідків для осіб, які недотримуються політики 

щодо незалежності.
аудит ні ні

Навчання персоналу включає нагадування про 

застосування стягнень та наслідки для осіб, які 

недотримуються політики щодо незалежності.
аудит ні ні

Заяви про незалежність підписуються персоналом 

щонайменше раз на рік. Такі заяви вимагаються 

для кожного завдання з аудиту.
аудит так так

Програми роботи внутрішнього моніторингу фірми 

щодо виконання завдань включають процедури 

оцінки дотримання групами з завдання політики 

фірми щодо незалежності.

аудит ні так
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Дякую за увагу!

Очікую на запитання! 


