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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Євроінтеграційний напрям розвитку та реформування 

економіки України зумовлює трансформацію суспільних відносин, імплементацію 

відповідних міжнародних вимог у національну систему законодавчого 

регулювання. Наслідками впровадження зарубіжного досвіду та глобалізаційних 

процесів у різні сфери діяльності суб’єктів господарювання є формування нових 

підходів і завдань у частині розкриття інформації про стан діяльності, 

забезпечення прозорості та достовірності даних з метою задоволення інтересів 

зацікавлених користувачів. Гармонізація національних облікових систем з 

європейськими директивами й регламентами зумовлює трансформацію методик та 

процедур розкриття та подання інформації у звітності підприємств, що призводить 

до необхідності удосконалення аудиту як інструменту підтвердження її 

достовірності. В умовах адаптації вітчизняного аудиту до викликів євроінтеграції 

аудиторська діяльність виступає інструментом усунення інформаційної асиметрії 

між різними групами стейкхолдерів. 

Структурні зрушення в економіці України, адаптація міжнародного досвіду та 

формування принципово оновленого механізму атестації аудиторів, процесу 

здійснення аудиторської діяльності та введення суспільного нагляду призводять 

до необхідності підвищення практичної орієнтації наукових напрацювань в 

умовах активної реалізації євроінтеграційних процесів. Гармонізація законодавчих 

вимог у частині здійснення аудиторської діяльності в Україні стала наслідком 

поступового зменшення кількості суб’єктів аудиторської діяльності  

(в 2019 році порівняно з 2015 роком кількість суб’єктів аудиторської діяльності 

зменшилася на 171 суб’єкт, або 15,97 %) та зростання загального обсягу наданих 

аудиторських послуг (в 2019 році порівняно з 2015 роком обсяг наданих 

аудиторських послуг зріс на 1109684,5 тис. грн, або 63,00 %) 1. Результативність 

функціонування вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності в умовах 

диспропорційного розвитку економіки безпосередньо залежить від дієвості 

управлінських рішень, які повинні ґрунтуватися на якісній та релевантній 

інформаційній базі. 

Зміна інституційного середовища функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності призводить до поступового оновлення парадигми аудиту, яка має 

відповідати сучасним європейським стандартам і умовам здійснення аудиторської 

діяльності розвинутих країн світу. Нагальним питанням дотепер залишається 

підвищення довіри до представників аудиторської професії, усвідомлення якості 

результатів їх роботи та важливої ролі у забезпеченні соціального захисту 

суспільства загалом. 

Вагомий внесок у розбудову сучасного аудиту зробили вітчизняні та 

зарубіжні вчені: Р. Адамс, О.Р. Антонюк, Е. Аренс, С.М. Бичкова, В.П. Бондар, 

А.М. Герасимович, Г.М. Давидов, І.М. Дмитренко, Н.І. Дорош, С.В. Івахненков, 

Т.О. Каменська, Н.В. Кім, М.Д. Корінько, А.С. Крутова, Л.П. Кулаковська, 

Д. Лоббек, О.Е. Лубенченко, В.В. Панков, О.А. Петрик, І.І. Пилипенко, 

                                                           
1 Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2019 році. URL: https://www.apu.com.ua 

https://www.apu.com.ua/
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Н.М. Проскуріна, О.Ю. Редько, Д. Робертсон, В.С. Рудницький, В.В. Рядська, 

Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.В. Скобара, Н.В. Фабісович, Л.В. Чижевська, 

Н.С. Шалімова, В.О. Шевчук та інші. Проте питання теорії та методології аудиту в 

контексті процесів євроінтеграції залишаються недостатньо дослідженими. 

Потребують подальшого наукового обґрунтування інституціональні основи 

розвитку аудиту з урахуванням глобальних трендів. Формування в професійному 

середовищі усвідомлення значущості аудиту в забезпеченні інтересів 

стейкхолдерів призводить до необхідності пошуку подальших напрямів розвитку 

методології аудиту та практичних аспектів оцінки стану, тенденцій розвитку та 

ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. Подальшого 

вивчення, наукового обґрунтування та удосконалення потребує застосування 

системного підходу до контролю якості аудиторських послуг з урахуванням 

вітчизняних реалій реформування аудиту. Сучасний стан економіки, рівень 

культурного та соціального розвитку суспільства, вимоги і спектри потреб 

суб’єктів аудиторської діяльності посилюють актуальність формування нової 

моделі професійної діяльності аудиторів в умовах адаптації України до 

євроінтеграційних процесів та міжнародних вимог, що і зумовило актуальність 

теми дисертаційної роботи, логіку її побудови, мету та завдання дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національної академії 

статистики, обліку та аудиту за темою «Обліково-аналітичне забезпечення та 

контроль діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0118U005283). У 

межах теми автором розроблено теоретичні положення та надано комплексні 

рекомендації з удосконалення теорії, організації й методології оцінки стану та 

ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності в умовах 

імплементації євроінтеграційних процесів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних, методологічних й організаційних положень аудиторської діяльності 

в контексті процесів євроінтеграції в Україні. 

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання: 

– розкрити сутність та виявити сучасні напрями розвитку інституту аудиту в 

Україні; 

– здійснити оцінку концентрації та квазіконкурентності ринку аудиторських 

послуг у період глобалізації; 

– виявити проблематику та напрями розвитку аудиту в Україні у контексті 

законодавчого реформування; 

– дослідити особливості імплементації європейських стандартів регулювання 

аудиторської діяльності у національну правову систему; 

– запропонувати рекомендації з удосконалення методичного та нормативного 

забезпечення процесу ціноутворення в аудиті; 

– визначити інституціональні аспекти розвитку регулювання аудиторської 

діяльності в контексті глобальних трендів; 

– сформувати організаційно-методологічні положення оцінки стану і 

тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг в Україні; 
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– уточнити теоретико-методологічні положення оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторських послуг; 

– дослідити контроль якості аудиторських послуг як засобу підвищення 

довіри користувачів до фінансової звітності; 

– опрацювати нормотворче таргетування контролю якості аудиторських 

послуг; 

– виявити особливості організації оцінки внутрішньої системи контролю 

якості аудиторських послуг в умовах застосування інформаційних технологій; 

– поглибити структурування системи професійної аудиторської діяльності; 

– виявити напрями конвергенції правового статусу та професійних 

компетентностей аудитора в умовах євроінтеграції; 

– проаналізувати сучасний стан та запропонувати шляхи удосконалення 

процедур дотримання професійної етики суб’єктами аудиторської діяльності в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є аудиторська діяльність як інструмент усунення 

інформаційної асиметрії між різними групами стейкхолдерів в умовах 

євроінтеграції. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

організаційних положень аудиторської діяльності в умовах імплементації 

євроінтеграційних процесів в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів у системі 

економічних наук. Вивчення сутності та сучасної парадигми розвитку інституту 

аудиту, виявлення основних проблем аудиторської діяльності в Україні в умовах 

євроінтеграції здійснено на основі використання методів теоретичного 

узагальнення, індукції, дедукції, групування та аналогії. Методи системного та 

статистичного аналізу, причинно-наслідкового зв’язку застосовані для здійснення 

критичної оцінки квазіконкурентності ринку аудиторських послуг. Для 

вироблення пропозицій із удосконалення нормативного регулювання аудиторської 

діяльності, розробки методичного забезпечення процесу ціноутворення в аудиті 

застосовано методи моделювання, аналогії, логічного узагальнення. Методи 

бібліометричного аналізу, формалізації, економіко-математичні методи 

застосовані при наданні пропозицій з розвитку методології оцінки стану та 

ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності в Україні. 

Використання групування, морфологічного аналізу, графічного методу 

забезпечило надання пропозицій із удосконалення системи контролю якості 

аудиторських послуг, подальшого розвитку аудиту як професійної діяльності. 

Інформаційною базою дослідження є наукові джерела (монографії, фахові 

наукові статті вітчизняних і зарубіжних учених із проблем аудиту та аудиторської 

діяльності; матеріали науково-практичних конференцій, статистичні дані 

Аудиторської палати України, інформаційні матеріали офіційних сайтів 

професійних організацій бухгалтерів та аудиторів України та світу); нормативні 

документи України та інших країн; дані внутрішніх регламентів аудиторських 

фірм України; довідково-інформаційні видання й оприлюднені фактологічні 
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матеріали міжнародних організацій та вітчизняних міністерств і відомств, 

інтернет-ресурси.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні та розвитку 

теоретико-методологічних і організаційних засад, розробці практичних рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення аудиторської діяльності в Україні в умовах 

євроінтеграції. Найбільш вагомими результатами, які характеризують наукову 

новизну та особистий внесок автора, є: 

вперше: 

– сформульовано концепцію розвитку аудиту в умовах застосування 

неоінституційної теорії та глобалізації економічних відносин на основі визначення 

сутності та змістовного наповнення основних складових інституту аудиту, 

наукового обґрунтування зміни напрямів розвитку аудиту під впливом 

євроінтеграційних процесів, що дозволяє встановити фундаментальні основи 

подальшого генезису та розбудови парадигми аудиту з урахуванням 

інформаційних інтересів та системи відносин стейкхолдерів; 

– науково обґрунтовано інституціональні аспекти та організаційно-методичні 

основи регулювання аудиторської діяльності через удосконалення 

інституціонального середовища в контексті глобальних трендів (утворення 

Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва професійних організацій 

аудиторів та бухгалтерів України, розробка відповідних регламентних документів), 

що забезпечує раціональний синтез державного регулювання, професійного нагляду 

та саморегулювання аудиторської професії; 

– розроблено теоретико-методологічні положення формування структурно-

логічної системи оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності, побудованої на основі обґрунтування напрямів використання понять 

«результативність» та «ефективність» в аудиторській діяльності, методичний 

інструментарій та показники оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності на макро-, мезо- та мікрорівнях, встановлено пріоритетні 

методи та принципи оцінки їх ефективності, що забезпечує всебічну оцінку рівня 

досягнення цільових параметрів та визначення резервів функціонування в умовах 

євроінтеграції; 

– запропоновано організаційно-методичні положення оцінки системи контролю 

якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності в умовах застосування 

інформаційних технологій (розробка інфраструктури автоматизованого 

інформаційного середовища системи контролю якості аудиторських послуг з 

використанням хмарних сервісів, формування документального забезпечення 

організації технології, управління та узагальнення результатів моніторингу контролю 

якості аудиторських послуг), що є передумовою налагодження дієвої, оперативної та 

комплексної системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг; 

удосконалено: 

– організаційно-методологічні положення оцінки стану і тенденцій розвитку 

аудиторських послуг в Україні шляхом уточнення їх класифікації, систематизації 

компонентів аудиторського ризику, що виникають за результатами надання супутніх 

та неаудиторських послуг, розробки процедури кількісної й якісної оцінки 
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ідентифікованих ризиків та їх документального забезпечення, а також визначення 

змісту та напрямів застосування відповідного методологічного інструментарію, що 

створює умови для якісного надання різних видів аудиторських послуг суб’єктами 

аудиторської діяльності з урахуванням законодавчих новацій; 

– методичні положення та нормативно-правове регулювання процедури 

ціноутворення в аудиті шляхом систематизації і врахування чинників, що 

впливають на визначення моделі ціноутворення (прямі та непрямі чинники; 

фактори, необхідні для врахування при наданні нерегулярних аудиторських 

послуг), а також на основі застосування витратного методу визначення ціни на 

аудиторські послуги з одночасним її коригуванням на параметричні та кількісні 

коефіцієнти, що сприяє розробці чітких механізмів встановлення цін на різні види 

аудиторських послуг; 

– організаційні положення системи контролю якості аудиторських послуг 

шляхом оновлення політик, процедур системи внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг та розробки внутрішніх узагальнюючих документів і 

регламентів (Протокол узгодження розбіжностей між висновками ключового 

партнера з аудиту та рецензента, Положення про систему стимулювання 

(заохочення) підвищення якості аудиторських послуг), що забезпечують 

фундаментальні основи для побудови дієвої системи контролю якості 

аудиторських послуг з урахуванням глобальних викликів та законодавчих змін; 

– напрями конвергенції правового статусу та професійних компетентностей 

аудитора в умовах євроінтеграційних процесів шляхом внутрішньофірмової 

стандартизації та регламентів (Порядок проходження стажування на суб’єктах 

аудиторської діяльності, Програма проходження стажування на суб’єктах 

аудиторської діяльності, внутрішньофірмовий стандарт «Ключові партнери з 

аудиту»), розширення переліку професійних компетенцій аудитора для 

забезпечення дієвості оновленої концепції атестації та безперервного 

професійного навчання аудиторів; 

дістали подальший розвиток: 

– оцінка концентрації ринку аудиторських послуг у період глобалізації на 

основі доведення існування ефекту Матвія й гіпотези квазіконкурентності ринку 

аудиторських послуг в Україні як вагомих індикаторів рівня конкуренції між 

суб’єктами аудиторської діяльності, що дозволило розширити інформаційне 

забезпечення для прийняття рішень щодо необхідності державного втручання та 

реформування ринку аудиту з метою підтримання вільної конкуренції як запоруки 

його ефективного функціонування; 

– обґрунтування та типологізація сучасних проблемних питань теоретичного 

та практичного спрямування, а також напрямів розвитку аудиторської діяльності в 

Україні у контексті нормативно-правового реформування й транснаціоналізації 

економічних відносин, що дозволило обґрунтувати доцільність інтегрованого 

поєднання ризик-орієнтованого та соціально-орієнтованого підходу до розвитку 

аудиторської діяльності в Україні; 

– нормативне забезпечення регулювання аудиторської діяльності шляхом 

розробки пропозицій із удосконалення норм Закону України «Про аудит 



6 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» на основі поглибленої 

імплементації європейських стандартів регулювання аудиторської діяльності та 

міжнародного досвіду, що забезпечить впорядкування та створення належного 

законодавчого базису функціонування суб’єктів аудиторської діяльності, для 

забезпечення довгострокової макроекономічної стабілізації в Україні; 

– наукова періодизація етапів розвитку й трансформації інституціонального 

середовища контролю якості аудиторських послуг (формування професії аудитора 

в Україні (1993–1999 рр.); запровадження початкових процедур контролю (2000–

2007); приведення нормативної бази аудиту до міжнародних вимог (2008–2017 

рр.); реформування системи контролю якості та імплементація міжнародного 

досвіду (2018-2019 рр.)) з метою підвищення довіри користувачів до фінансової 

звітності, що сприяє формуванню нового типу відносин між зацікавленими 

стейкхолдерами, формуванню їх інформаційної підтримки та захисту інтересів; 

– понятійно-термінологічний апарат шляхом уточнення трактування поняття 

«професійна аудиторська діяльність» (доведено, що це цілеспрямований процес 

надання аудиторських послуг, який полягає у квінтесенції професійної 

компетенції, професійних здібностей, етики й відповідальності аудитора, їх 

практичній реалізації з метою досягнення високого рівня професійної 

майстерності та довіри суспільства) та структурування системи професійної 

аудиторської діяльності як складної динамічної системи, що дозволило виявити 

елементи впливу євроінтеграційних процесів на поступову зміну цінностей в 

аудиторській професії у нашій державі; 

– концептуальні напрями розвитку професійної етики в аудиторській 

діяльності на основі наукового обґрунтування доцільності застосування науково-

теоретичного та прикладного підходів до розуміння змісту поняття «професійна 

етика аудитора», розробки організаційно-методичного забезпечення дотримання 

вимог професійної етики на загальнодержавному, міжособистісному та рівні 

суб’єкта аудиторської діяльності, що є основою неухильного дотримання вимог 

професійної етики як важливої передумови забезпечення довіри суспільства до 

результатів наданих аудиторських послуг. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами дослідження 

сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення теорії, методології та 

організації аудиторської діяльності в умовах євроінтеграції. Основні теоретичні, 

методологічні та прикладні положення дослідження доведені до рівня конкретних 

розробок, придатних для використання суб’єктами господарювання, органами 

влади, професійними організаціями та вищими навчальними закладами, зокрема: 

на загальнодержавному рівні: 
– методологія оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на макрорівні, мезорівні та мікрорівні (Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, довідка № 2432-02/217 від 

06.02.2020 р.). 

– пропозиції з розробки програм та удосконалення методичного забезпечення 

безперервного професійного навчання аудиторів в частині організаційно-

методичних засад та документування процесу стажування осіб, які мають намір 
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стати аудитором (ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України», довідка № 348 від 

07.02.2020 р.); 

на рівні окремих суб’єктів господарювання: 
– методика визначення вартості аудиторських послуг, що базується на основі 

врахування прямих та непрямих факторів ціноутворення для розрахунку відповідних 

коригувальних коефіцієнтів (ПП «Аудиторська фірма «Яніна»», довідка                      

№ 02/15/03/2018 від 15.03.2018 р.); 

– модель оцінки аудиторського ризику при наданні різних видів аудиторських 

та неаудиторських послуг, форма єдиного інтегрованого робочого документа з 

оцінки аудиторського ризику, з метою систематизації отриманих результатів та 

визначення загального рівня аудиторського ризику за різними видами 

аудиторських послуг (ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення»», довідка № 01-

20/12-18 від 20.12.2018 р.); 

– документальне забезпечення контролю якості аудиторських послуг 

(Протокол узгодження розбіжностей між висновками ключового партнера з 

аудиту та рецензента; Положення про систему стимулювання (заохочення) 

підвищення якості аудиторських послуг; робочі документи з питань моніторингу 

якості аудиторських послуг (Тест для перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг на відповідність професійним стандартам та законодавчим 

вимогам; Звіт про результати оцінки елементів системи контролю якості 

аудиторських послуг; Контрольний лист результатів перевірки та коригування 

системи контролю якості аудиторських послуг)) (ТОВ «Аудиторська фірма 

«Бухгалтер»», довідка № 12 від 06.02.2019 р.); 

– структура та змістовне наповнення корпоративного Кодексу професійної 

етики аудиторської фірми, внутрішньофірмовий стандарт суб’єкта аудиторської 

діяльності «Ключові партнери з аудиту», використання яких сприятиме 

впорядкуванню та регламентації єдиних вимог до ключових партнерів з аудиту та 

дотримання вимог етики (ТОВ «Аудиторська компанія «Міжнародні стандарти», 

довідка № МС/ІНФ/АД/19-2 від 11.06.2019 р.); 

на рівні навчальних закладів: 
– пропозиції з удосконалення структури та змісту навчальних дисциплін 

«Аудит», «Аудит в державному секторі економіки» впроваджені в навчальний 

процес Національної академії статистики, обліку та аудиту (довідка №1492/1 

від 10.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим 

дослідженням. Наукові розробки, висновки та пропозиції, які висвітлені в роботі, 

належать особисто автору та є результатом особистих напрацювань. Внесок 

автора у праці, що опубліковані у співавторстві, виокремлено у переліку 

публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені 

в дисертації, були висвітлені та обговорені й отримали позитивну оцінку на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.); «Розвиток системи обліку, аналізу 
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та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (м. Київ, 28 березня 2014 р.); 

«Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» (м. Київ,       

16 жовтня 2015 р.); «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 

методологія, організація» (м. Київ, 25 березня 2016 р.); «Стратегія розвитку 

України: економічний та гуманітарний виміри» (м. Київ, 17 жовтня 2016 р.); 

«Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, 

правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.); «Бізнес-

аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (м. Київ, 16 березня 

2017 р.); «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 

методологія, організація» (м. Київ, 24 березня 2017 р.); «Стратегія розвитку 

України: економічний та гуманітарний виміри» (м. Київ, 17 жовтня 2017 р.); 

«Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного 

процесу» (м. Ужгород, 5-6 жовтня 2018 року); «Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку» (м. Київ, 7 грудня 

2018 р.); «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація» (м. Київ, 21 березня 2019 р.); «Стратегія розвитку України: економічний 

та гуманітарний аспекти» (м. Київ, 16 жовтня 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 36 наукових праць 

загальним обсягом 44,85 друк. арк. (особисто автора – 42,48 друк. арк.), із яких:     

1 одноосібна монографія, 22 статті у наукових фахових виданнях (із них – 9 у 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, 11 – у 

наукових фахових виданнях України та 2 – у наукових виданнях інших держав) 

загальним обсягом 41,94 друк. арк. (особисто автора – 39,82 друк. арк.); 13 тез 

доповідей та матеріалів міжнародних і всеукраїнських наукових або науково-

практичних конференцій загальним обсягом 2,91 друк. арк. (особисто автора – 

2,66 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 

дисертації викладено на 392 сторінках друкованого тексту. Робота містить 64 таблиці 

на 67 сторінках, 30 рисунків на 30 сторінках, 15 додатків на 86 сторінках. Список 

використаних джерел нараховує 358 назв та розміщений на 39 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, відображено зв’язок 

роботи з науковими планами та темами, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, методи та інформаційну базу дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, ступінь їх апробації та висвітлення в 

публікаціях, наведено інформацію про структуру дисертації.  

Перший розділ «Теоретичні основи розвитку аудиторської діяльності в 

умовах імплементації євроінтеграційних процесів» присвячено дослідженню 

проблемних питань щодо визначення економічної сутності інституту аудиту та 

сучасної його парадигми, здійснено оцінку концентрації та квазіконкурентності 

ринку аудиторських послуг у період глобалізації, досліджено проблематику та 

напрями розвитку аудиту в Україні у контексті законодавчого реформування. 
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Ускладнення суспільно-економічних відносин, здійснення заходів із 

удосконалення нормативного регулювання аудиторської діяльності в частині 

гармонізації національного законодавства з європейськими та світовими вимогами 

призводять до поступової зміни інституційного середовища. Застосування 

інституціонального підходу в аудиті дозволяє оцінити сучасний стан і визначити 

перспективи його розвитку з позицій взаємодії базових економічних інститутів, 

які формуються під впливом економічного середовища та євроінтеграційних 

процесів. Дослідження аудиту як одного з елементів цілісної та складної 

інституційної системи країни сприяє систематизації сукупності чинників впливу 

на генезис аудиторської діяльності. 

Особливості розвитку аудиту як спеціального інституту пов’язані з 

формуванням відповідного категорійно-понятійного апарату, що є основою 

чіткого визначення економічної сутності різних понять. Доведено, що поняття 

«інститут аудиту» необхідно розуміти як систему соціально-економічних 

відносин, що формується як сукупність формальних та неформальних норм у 

сфері аудиту як науки та практики (професійної діяльності; напряму підготовки 

фахівців; наукової діяльності), які реалізуються з урахуванням відповідного рівня 

інституційного середовища для підвищення довіри до фінансової звітності 

суб’єктів господарювання. З огляду на те, що інститут аудиту характеризується 

певною структурою, за результатами дослідження виокремлено основні його 

складові, які визначають можливості й обмеження суб’єктів ринку аудиторських 

послуг (рис. 1). 

Встановлення нових нормативно-правових засад аудиторської діяльності 

зумовлює формування оновленого законодавчого середовища її провадження, а 

також призводить до диференціації аудиторських послуг з урахуванням інтересів 

замовників та стейкхолдерів. Характерними ознаками розвитку інституціональної 

концепції аудиту є значне розширення міжпредметних зв’язків та синтез різних 

наук, що призводить до виникнення різних видів аудиту (аудит якості, 

екологічний аудит, кадровий аудит, податковий аудит тощо) та їх впливу на різні 

сфери діяльності суб’єктів господарювання та функціонування інститутів у 

суспільстві загалом. Як наслідок, розширюється перелік об’єктів перевірки та 

виникають нові види ризиків у процесі здійснення аудиторської діяльності. 

Аудитори функціонують в умовах глобалізації економічних відносин та їх 

концентрації, яка проявляється в розвитку процесів монополізації та конкуренції. 

Це стає перепоною для розвитку вільної конкуренції, що призводить до 

виникнення негативних явищ, які безпосередньо впливають на стан ринкової 

економіки в країні. Концентрація ринку аудиторських послуг в Україні та 

відсутність єдиних механізмів забезпечення вільної конкуренції між суб’єктами 

аудиторської діяльності поступово призвели до виникнення ефекту Матвія (стан 

ринку, при якому економічні агенти з найбільшими доходами продовжують 

збільшувати власну присутність на ринку, а суб’єкти з найменшими доходами, 

навпаки, продовжують втрачати свої доходи та частку ринку). 
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ІНСТИТУТ АУДИТУ 
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Концепція розвитку інституту аудиту 

побудова ефективної системи задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів, 

яка ґрунтується на принципах створення достовірної інформаційної бази та довіри 

до представників аудиторської професії 

 
Рис. 1. Основні складові та концепція розвитку інституту аудиту 

Підвищення рівня концентрації на ринку аудиту може стати чинником 

зниження якості аудиторських послуг. Посилення вимог до суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють аудит суб’єктів суспільного інтересу, присутність на 

ринку компаній «Великої четвірки» призводить до безальтернативного 

квазіконкурентного напряму розвитку ринку аудиту. Нині цей напрям розвитку 

проявляється у концентрації аудиторських послуг у межах великих міжнародних 

аудиторських фірм, які забезпечують потреби в аудиті звітності великих суб’єктів 

господарювання України. При цьому паралельно функціонує конкурентний 

сегмент ринку аудиту, сформований з українських суб’єктів аудиторської 

діяльності, які задовольняють потреби в аудиті менших за розмірами підприємств. 

Подальша зміна конкурентного середовища в аудиті нерозривно пов’язана з 

вирішенням важливих завдань, спрямованих на підтримку, стимулювання та 

постійне відтворення конкуренції між суб’єктами аудиторської діяльності. 

Держава також має активізувати свою роль, створюючи якісно нові умови для 

сприяння та розвитку вільної конкуренції між суб’єктами аудиторських послуг. 

Завдання держави у забезпеченні вільної конкуренції полягає у створенні умов для 

стабільного розвитку великих, середніх і малих суб’єктів аудиторської діяльності, 

сприянні вільному руху капіталів і формуванні конкурентної культури. 

Євроінтеграційні прагнення України в частині реформування законодавства 

та механізму реалізації аудиторської діяльності призвели до часткового вирішення 

проблемних питань, накопичених протягом тривалого періоду часу. Аудиторська 
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діяльність на сьогодні перебуває на стадії перезавантаження та зміни напрямів її 

подальшого розвитку. Уточнення законодавчого підґрунтя провадження 

аудиторської діяльності в Україні з урахуванням кращого міжнародного досвіду 

позитивно позначається на зростанні інвестиційної привабливості економіки 

України, довіри до аудиторської професії, видозміні концепції контролю якості 

аудиторських послуг. 

На сучасному етапі еволюції аудиту посилюється його соціальне значення, 

що проявляється у відповідальності аудиторських фірм за результати наданих 

аудиторських послуг та висловлення аудиторської думки. Негативний вплив 

зовнішнього економічного середовища на діяльність суб’єктів господарювання, 

інфляційні процеси, нестабільна політична ситуація та розвиток економіки в 

умовах війни – всі ці фактори призводять до збитковості та банкрутства 

підприємств, неможливості подальшого безперервного розвитку. Проте в практиці 

вітчизняного аудиту негативні аудиторські висновки практично відсутні, що 

зумовлює виникнення інформаційної асиметрії.  

Реформування аудиторської діяльності з урахуванням європейського досвіду 

відповідає прагненням і вимогам суспільства в частині надання якісних 

аудиторських послуг та підвищення відповідальності суб’єктів аудиторської 

діяльності. Подальшим напрямом удосконалення аудиту в Україні вбачаємо 

інтегроване поєднання ризик-орієнтованого та соціально-орієнтованого підходу 

(рис. 2).  
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інтересів та уникнення інформаційної асиметрії 

Здійснення аудиторських процедур на основі оцінювання 
ризиків викривлення бухгалтерської інформації 

Оцінка ризику суттєвого викривлення фінансової 
звітності, що виникає внаслідок обмежень, властивих 

системі внутрішнього контролю клієнта 

Процес аудиторського підтвердження достовірності 

фінансової звітності підприємства на основі перевірки 

облікової інформації підприємства 

 
Рис. 2. Еволюція підходів до розвитку аудиту 

Завдяки зміні вимог суспільства до аудиторської діяльності та 

відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності аудит поступово стає засобом 

інформаційної взаємодії різних груп стейкхолдерів. Разом з тим, наявність 
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багатьох проблемних питань розвитку аудиту призводить до порушення 

раціональності зазначеної взаємодії. З огляду на сучасні економіко-соціальні зміни 

на ринку аудиту залишається низка проблемних питань щодо ринку аудиторських 

послуг в Україні, які згруповано та систематизовано за теоретичним (розбіжності 

між категоріальним апаратом і класифікацією різних видів аудиторських послуг; 

відсутність методології оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності; звужене розуміння соціально-орієнтованого підходу до 

розвитку аудиторської діяльності; низький рівень розробки підзаконних актів для 

врегулювання процесів атестації та безперервного навчання аудиторів) та 

практичним напрямами (не відповідність системи контролю якості аудиторських 

послуг міжнародним вимогам; відсутність чіткої моделі ціноутворення в аудиті, 

розширення видів ризиків аудиторської діяльності; низький рівень 

комп’ютеризації процесу надання аудиторських послуг; проблеми забезпечення 

високопрофесійними кадрами, відсутність належної довіри з боку суспільства). 

Закладений в Україні європейський фундамент нової системи регулювання 

аудиторської діяльності може забезпечити довіру до вітчизняного аудиту на 

міжнародному рівні лише за умови розроблення заходів із системного вирішення 

наявних проблем теоретичного та практичного характеру. 

Другий розділ «Реформування системи регулювання аудиторської 

діяльності в контексті глобальних трендів» присвячено вивченню особливостей 

імплементації європейських стандартів регулювання аудиторської діяльності у 

національну правову систему, дослідженню розвитку методичного та нормативного 

забезпечення ціноутворення в аудиті, вивченню інституціональних аспектів 

удосконалення регулювання аудиторської діяльності в контексті глобальних трендів. 

Євроінтеграційний напрям розвитку України передбачає поступову 

гармонізацію національної правової системи із законодавчою базою держав 

Європейського Союзу. Подальші реформи з метою імплементації європейського 

досвіду відбуваються також у сфері дерегуляції аудиторської діяльності в Україні 

та ґрунтуються на впровадженні вимог Директив Європейського Парламенту та 

Ради Європейського Союзу на рівні національного законодавства. Наразі в Україні 

відбувається адаптація аудиторської діяльності до потреб ринкової економіки та 

визначення майбутніх тенденцій її розвитку з урахуванням вимог Європейського 

Союзу та міжнародного досвіду. 

Євроінтеграційні тенденції в економіці України призводять до поступового 

підвищення інвестиційної привабливості країни, реорганізації в сфері 

аудиторської діяльності, до уніфікації регулювання ринку аудиторських послуг 

відповідно до міжнародних законодавчих норм. Прийняття Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ознаменувало початок 

нового етапу розвитку аудиту, який ґрунтується на імплементації системи 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, забезпечення прозорості ведення 

аудиторського бізнесу. 

Незважаючи на явні переваги нормативного реформування аудиту в Україні, 

за результатами критичної оцінки чинного законодавства систематизовані 
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недоліки, які є певною перепоною на шляху подальшого розвитку аудиторської 

діяльності в Україні, зокрема: 

– наявність колізій у термінологічному апараті Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» та глосарію Міжнародних 

стандартів аудиту, Директив ЄС;  

– фінансування системи суспільного нагляду та її незалежність;  

– недосконалість законодавчого регулювання питання якості аудиту суб’єктів 

фондового ринку України;  

– відсутність підзаконних актів, які передбачені вимогами Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;  

– відсутність законодавчого закріплення та врегулювання питання 

ціноутворення в аудиті;  

– наявність колізійних норм та порушення вимог Цивільного кодексу України 

в частині встановлення відповідальності суб’єктів аудиторської відповідальності.  

З метою усунення зазначених недоліків розроблені пропозиції щодо зміни 

положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» та викладення окремих норм в уточненій редакції, впровадження яких 

сприятиме підвищенню якості аудиторських послуг та формуванню чіткого 

механізму формування цін на них, побудові оновленого алгоритму співпраці та 

взаємодії регуляторів та стейкхолдерів. 

Ціна на аудиторські послуги є економічним індикатором діяльності суб’єктів 

аудиторської діяльності, показником рівня ризику та конкуренції, засобом оцінки 

споживчої спроможності суспільства та інструментом управління конкуренцією. 

Однак відсутність встановленого діапазону цін на аудиторські послуги 

унеможливлює створення єдиної методології процесу ціноутворення в аудиті. 

Нелінійність цін на аудиторські послуги в Україні є наслідком слабкої стійкості 

ринку аудиту та наявності недовіри з боку зацікавлених сторін. У зв’язку з цим 

ціни на аудиторські послуги встановлюються шляхом узгодження на договірних 

засадах між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником (договірна ціна) або 

при участі у публічних закупівлях.  

Аналіз статистичних даних дозволив дійти висновку, що моделі 

ціноутворення на аудиторські послуги в розвинених країнах переважно екзогенні 

та базуються на оцінці аудиторського ризику. Вразливість ринків та не завжди 

етична поведінка клієнтів робить моделі ціноутворення на аудиторські послуги 

більш ендогенними в країнах, що розвиваються. На основі вивчення міжнародного 

досвіду ціноутворення в аудиті виокремлено дві моделі ціноутворення 

ендогенного та екзогенного типу, які нині застосовуються в міжнародній практиці, 

а також систематизовано фактори ціноутворення в аудиті. Результати аналізу 

зазначених моделей ціноутворення дозволили довести доцільність застосування 

витратного методу визначення ціни на аудиторські послуги з одночасним її 

коригуванням на параметричні та кількісні коефіцієнти, що сприятиме формуванню 

оптимального співвідношення «ціна-якість» аудиторських послуг, та розробити 

відповідне методичне забезпечення процедури ціноутворення на аудиторські 

послуги (рис. 3).  
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 1 етап 

Оцінка чинників, які впливають на ціноутворення аудиторських послуг 

2 етап 

Розрахунок коефіцієнтів та показників, які впливають на коригування ціни 

3 етап 

Вибір методу ціноутворення аудиторських послуг 

4 етап 

Розрахунок планових показників оплати праці, соціальних відрахувань та 

кількості годин, необхідних для надання аудиторської послуги 

5 етап 

Розрахунок вартості аудиторської послуги за формулою 

 


ПРІВЄСВхIхКхКхKЗПВАП iарпртр

n

i

i )(
1

, де 

іЗП  – заробітна плата і-го працівника, який залучений до надання 

аудиторських послуг; трК  – коефіцієнт трудомісткості; прК  – коефіцієнт 

професіоналізму; арК  – коефіцієнт аудиторського ризику; іІ  – індекс 

інфляції; ЄСВ – сума відрахувань на соціальні заходи (єдиний соціальний 

внесок); ІВ – інші витрати (амортизація, матеріальні витрати та інші витрати); 

Р – рівень рентабельності; П – обов’язкові податки (наприклад, ПДВ, єдиний 

податок) 

 
Рис. 3. Методичне забезпечення процедури ціноутворення в аудиті 

 

Включення до витратного методу формування ціни на аудиторські послуги 

параметричних, кількісних коефіцієнтів сприятиме формуванню оптимального 

співвідношення «ціна-якість» аудиторських послуг. Використання ефективного 

інформаційного забезпечення процедури ціноутворення аудиторських послуг 

сприятиме: чіткому розрахунку окупності витрат; встановленню ціни на рівні, що 

забезпечує відповідну величину прибутку з урахуванням параметрів попиту. 

Врегулювання порядку ціноутворення на аудиторські послуги на законодавчому 

рівні уможливить проведення порівняльного аналізу середніх цін на тотожні види 

аудиторських послуг, наданих різними суб’єктами аудиторської діяльності. 

Глобалізація та євроорієнтований напрям реформування аудиту в Україні 

зумовлюють нові виклики у частині розподілу повноважень та впливу 

стейкхолдерів на порядок надання аудиторських послуг та здійснення 

аудиторської діяльності в країні. Забезпечення гармонійного розвитку 
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законодавчого регулювання та практичного здійснення аудиторської діяльності є 

можливим при чіткому визначенні місця, ролі та функцій професійних організацій 

аудиторів і бухгалтерів у структурі взаємовідносин із забезпечення атестації 

аудиторів, безперервного професійного навчання та здійснення суспільного 

нагляду за станом і розвитком аудиторської діяльності. 

Законодавче реформування аудиторської діяльності в Україні значно 

підвищило роль громадських організацій аудиторів та бухгалтерів у частині їх 

участі в контролі якості аудиторських послуг, процесів безперервного навчання 

аудиторів та атестації осіб, які мають намір стати аудиторами. У світлі 

законодавчих новацій та євроінтеграції професійні організації аудиторів і 

бухгалтерів України виступають невід’ємним елементом саморегулювання та 

професійного розвитку представників аудиторської професії. Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» чітко  

передбачені права та повноваження професійних організацій аудиторів і 

бухгалтерів як суб’єктів саморегулювання розвитку аудиторської професії та 

суспільного нагляду. 

Аналіз врегульованих на законодавчому рівні повноважень професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів свідчить про підвищення їх ролі та участі у 

професійному навчанні та забезпеченні якісним кадровим потенціалом суб’єктів 

аудиторської діяльності. Значна кількість професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів в Україні, відсутність чітко розробленого та врегульованого механізму 

проведення безперервного професійного навчання аудиторів, надання широких 

можливостей професійним організаціям у сфері розроблення програм підвищення 

кваліфікації аудиторів без належного контролю їх якості та актуальності в умовах 

сьогодення в подальшому може призвести до виникнення конфліктних ситуацій, 

пов’язаних із різними підходами до вирішення зазначених питань. У зв’язку з цим 

поєднання державного регулювання та нагляду професійних організацій аудиторів 

і бухгалтерів потребує визначення чіткого алгоритму інституціональної взаємодії 

в процесі гармонізації розвитку аудиту. 

Як засвідчує зарубіжний досвід регулювання аудиторської діяльності, 

максимально ефективна робота професійних організацій аудиторів України, 

формування єдності напрямів реформування розвитку професії аудитора має 

ґрунтуватися на налагодженій координації співробітництва всіх учасників. З 

метою об’єднання зусиль і діяльності професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України запропоновано створити Координаційну раду з питань їх 

взаємодії та співробітництва (рис. 4). Для формування інституційних засад 

ефективної діяльності запропонованої ради визначені основні її завдання, 

розроблено Положення про Координаційну раду з питань взаємодії та 

співробітництва професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України, 

визначено місце запропонованої інституції в структурі регулювання  

аудиторської діяльності. 



16 

 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

Міністерство фінансів України 

нагляд за діяльністю Інспекції із забезпечення 

якості; 

прийняття рішень про застосування стягнень 

до аудиторів, аудиторських фірм; 

нагляд за діяльністю Аудиторської палати 

України тощо 

забезпечення координації дій професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів України, 

пов’язаних з реалізацією і виконанням вимог 

Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність»  

Рада нагляду за аудиторською 

діяльністю 

Інспекція із забезпечення якості 

проведення перевірок з контролю якості; 

здійснення регулярного моніторингу змін 

на ринку аудиторських послуг (ризики, що 

виникають внаслідок значної кількості 

недоліків у роботі суб’єктів аудиторської 

діяльності; рівень концентрації на ринку); 

забезпечення організаційно-технічного та 

методичного забезпечення діяльності Ради 

нагляду; 

затвердження щорічних планів-графіків 

проведення перевірок з контролю якості; 

ухвалення звітів за результатами перевірок 

з контролю якості тощо 

Координаційна рада з питань взаємодії 
та співробітництва професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів 
України 

реєстрація аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

контроль за безперервним навчанням 

аудиторів, якістю аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності, крім аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний 

інтерес; 

здійснення дисциплінарних проваджень 

щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності тощо 

Аудиторська палата України 

Примітка:                     Компетентнісно-етичне регулювання аудиторської діяльності 

                                         Професійне самоврядування аудиторів 
 

 
Рис. 4. Запропонована модель компетентнісно-етичного регулювання та 

самоврядування аудиторської діяльності в Україні 
Координаційна рада з питань взаємодії та співробітництва професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів України повинна забезпечити компетентнісно-

етичне регулювання аудиторської діяльності в Україні та стати додатковою 

підтримкою реформи аудиту, що усуне неузгодженість дій центральних і місцевих 

органів виконавчої влади в частині організації взаємодії професійних організацій, 

налагодить їх взаємодію з органами місцевого самоврядування, забезпечить 

вирішення нагальних питань впровадження системи безперервного навчання 

аудиторів. 

Третій розділ «Методологічні основи оцінки стану та ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності» присвячений питанням оцінки 

стану аудиторської діяльності в Україні, а також поглибленню та розвитку 

методологічних положень визначення ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності в умовах євроінтеграції. 

Удосконалення та зміна правового регулювання організації та ведення 

бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, формування нових вимог 

до розкриття нефінансової інформації про стан діяльності суб’єктів 

господарювання, посилення норм і встановлення обмежень щодо надання 
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аудиторських послуг суб’єктами аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, зумовлюють розширення видів та обсягів аудиторських 

послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності. Безсистемне наведення 

переліку видових груп аудиторських послуг без належної характеристики їх 

змісту, розширення видів аудиторських послуг, врегульованих на законодавчому 

рівні, недостатня повнота й неузгодженість декларованих науковцями типологій 

послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, призводить до 

необхідності удосконалення класифікації аудиторських послуг. З метою 

формування цілісного уявлення про складний, багатоаспектний характер 

аудиторських послуг як економічної категорії систематизовано обґрунтовану та 

уточнену класифікацію аудиторських послуг з виокремленням таких 

класифікаційних ознак: за нормативним регулюванням; за економічним змістом; 

за видами ризиків, що впливають на результати наданих послуг; за наявністю 

законодавчих обмежень; за спорідненістю; за видами споживачів послуг; за 

сумісністю. Запропонована класифікація аудиторських послуг дозволяє 

систематизувати наявні знання про економічний зміст цього виду послуг, що 

надаються суб’єктами аудиторської діяльності, а також усунути однобічність, 

недостатність повноти й неузгодженість існуючих класифікацій. Чітке 

розмежування видів аудиторських послуг сприятиме розвитку організаційно-

методичних засад їх надання, підвищенню професійної компетенції аудиторів з 

урахуванням специфіки та багатовекторності реалізації напрямів аудиторської 

діяльності. 

Ускладнення предметного спрямування перевірок, розширення видів послуг, 

які надаються суб’єктами аудиторської діяльності, необхідність врахування 

якісних критеріїв при оцінці аудиторського ризику зумовлюють розширення видів 

ризиків, які слід виокремлювати та оцінювати в процесі аудиту й при наданні 

супутніх та неаудиторських послуг. Врахування специфіки надання різних типів 

аудиторських послуг дозволило виокремити компоненти аудиторського ризику, 

які слід оцінювати. Доведено, що при оцінці аудиторського ризику при виконанні 

супутніх аудиторських і неаудиторських послуг доцільно використовувати як 

кількісні, так і якісні методи оцінювання. При розрахунку кількісного значення 

аудиторського ризику слід визначати добуток числових значень кожного окремого 

компонента аудиторського ризику. Якісну оцінку складових аудиторського ризику 

рекомендовано здійснювати на основі застосування методу експертних оцінок і 

тестування. Для забезпечення належного документування результатів оцінки 

аудиторського ризику при наданні різних видів аудиторських послуг розроблено 

єдиний інтегрований робочий документ з оцінки аудиторського ризику. 

Невирішеність проблемних питань і недостатність методологічних розробок 

щодо оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг вимагає більш глибокого та 

детального їх вивчення, формування відповідних наукових засад їх оцінки, що 

ґрунтується на методології, яка має поєднувати теорію, методи, принципи та 

правила дослідження. Автором запропоновано при оцінці тенденцій розвитку 

аудиторських послуг використовувати загальнонаукові, економіко-статистичні та 
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евристичні методи, а також систематизовані принципи оцінки тенденцій розвитку 

аудиторських послуг й функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. 

Несприятливі економічні умови функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності, регіональний диспаритет цін на аудиторські послуги, недосконалість 

законодавчого забезпечення здійснення аудиторської діяльності підвищують 

актуальність наукового обґрунтування методологічних засад оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. На основі вивчення 

категорійно-понятійного апарату доведено, що «результативність діяльності 

суб’єкта аудиторської діяльності» слід розглядати як міру досягнення поставлених 

цілей функціонування, реалізації обраної стратегії розвитку суб’єктом 

аудиторської діяльності. «Ефективність діяльності суб’єкта аудиторської 

діяльності» полягає в оцінці співвідношення обсягу використаних ресурсів при 

наданні аудиторських послуг та обсягу досягнутих результатів від їх надання. Така 

оцінка повинна здійснюватися на макрорівні (оцінка ефективності діяльності 

суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиту в цілому), мезорівні (оцінка 

ефективності та результативності діяльності на рівні суб’єкта аудиторської 

діяльності), мікрорівні (оцінка ефективності та результативності діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності на рівні користувачів фінансової звітності). Автором 

обґрунтовано принципи оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності, використання яких сприяє впровадженню єдиних вимог до методичного 

забезпечення та процедур оцінки результатів діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності. Формування відповідного механізму оцінки базується на використанні 

певних методів оцінки. За результатами дослідження здійснено систематизацію 

формалізованих та неформалізованих методів, використання яких дозволяє 

отримати достовірні результати оцінки ефективності та результативності 

діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. 

Запропонована структурно-логічна система оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності базується на запропонованих 

показниках на макрорівні (рентабельність аудиторської діяльності; темп зростання 

аудиторської діяльності; коефіцієнт інтенсивності конкуренції (відносної 

концентрації), коефіцієнт якості аудиторських послуг; інтегральний показник 

оцінки ефективності аудиторської діяльності), застосування яких дозволяє 

здійснити комплексну оцінку ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності з урахуванням впливу кількісних та якісних чинників 

розвитку ринку аудиторських послуг, що відображають багатоаспектність його 

розвитку. 

Оцінка ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на 

мезорівні дозволяє ідентифікувати проблемні питання забезпечення стабільності 

діяльності аудиторських фірм на основі раціонального використання наявного 

ресурсного потенціалу, підвищення рівня ефективності їх діяльності через 

мінімізацію негативного впливу внутрішніх економічних умов діяльності. З метою 

оцінки ефективності ринку аудиторських послуг на мезорівні розроблено 

комплекс загальноекономічних показників (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Показники оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на мезорівні 
Показник Алгоритм розрахунку Характеристика показника 

1 2 3 

Рентабельність 

діяльності 

аудиторської 

фірми 

%100
В

Д
Rсад ,  

де Д  – доход за звітний період, отриманий 

суб’єктом аудиторської діяльності;  
В – загальна сума витрат суб’єкта 

аудиторської діяльності за звітний період 

Обсяг доходу, отриманого 

суб’єктом аудиторської 

діяльності на 1 грн витрат, 

понесених на здійснення 

діяльності 

Коефіцієнт 

ринкової 

переваги 



n

i

i

n

Q

Q
K

1

,  

де Q – обсяг аудиторських послуг, наданих 

суб’єктом аудиторської діяльності; 

Qi – обсяг аудиторських послуг, наданих      

і-м конкурентом 

Показує питому вагу (частку 

ринку), яку займає суб’єкт 

аудиторської діяльності на 

ринку за обсягом наданих 

послуг 

Загальний індекс 

продуктивності 

праці 




11

10

qt

qt
I t ,  

де t0, t1 – середні витрати робочого часу на 

проект в суб’єкті аудиторської діяльності у 

базисному і поточному періодах;  

q1 – обсяг аудиторських послуг, наданих 

суб’єктом аудиторської діяльності у 

поточному періоді 

Показує, у скільки разів 

збільшився (зменшився) в 

середньому загальний рівень 

трудомісткості в суб’єкті 

аудиторської діяльності у 

звітний період порівняно з 

базисним 

Індекс обороту 

аудиторських 

послуг 
баз

об
Q

Q
I 1 ,  

де 1Q  – обсяг аудиторських послуг, 

наданих аудиторською фірмою у звітному 

періоді;  

базQ
 – обсяг аудиторських послуг, 

наданих аудиторською фірмою у 

базисному періоді 

Показує динаміку споживчого 

попиту на послуги 

аудиторської фірми. Чим 

вище цей показник, тим більш 

конкурентоспроможною є 

аудиторська фірма 

Інтегральний 

показник 

результативності 

діяльності 

аудиторської 

фірми 

обtnсадeа IIKRI  ,  

де caдR  – рентабельність діяльності 

аудиторської фірми; nК
 – коефіцієнт 

ринкової переваги; tI
 – загальний індекс 

продуктивності праці; обI
 – індекс обороту 

аудиторських послуг 

Показує загальний рівень 

результативності діяльності 

аудиторської фірми з 

урахуванням впливу цінових, 

трудових, витратних 

показників 

Ефективність функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на мікрорівні 

повинна оцінюватися крізь призму визначення результатів надання аудиторських 

послуг та підвищення рівня довіри клієнтів та користувачів інформації. 

Запропоновані показники оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності на мікрорівні наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Показники оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на мікрорівні 
Показник Алгоритм розрахунку Прагматична цінність 

1 2 3 

Коефіцієнт 

результативності 

надання 

аудиторських 

послуг 

ап

рап
В

НВШ
K

 
 ,  

де Ш – сума штрафних санкцій,  

нарахування яких вдалось уникнути в 

результаті виправлення помилок за 

наслідками надання аудиторських 

послуг; 

НВ – сума непродуктивних витрат 

підприємства (замовника послуг); 

апВ  – вартість наданих аудиторських 

послуг 

Дозволяє оцінити економічний 

ефект від усунення недоліків, 

виявлених за результатами  

аудиту, та уникнення нарахування 

штрафних санкцій, 

непродуктивних витрат. Показує 

ступінь задоволення потреб 

споживачів, тобто відповідність 

отриманого результату надання 

аудиторських послуг очікуваному 

Рівень довіри 

до результатів 

роботи суб’єкта 

аудиторської 

діяльності 

Визначається шляхом анкетування, 

опитування споживачів аудиторських 

послуг 

Дозволяє здійснювати моніторинг 

та оцінку рівня довіри споживачів 

послуг та користувачів фінансової 

звітності до діяльності аудиторів та 

професії в цілому 

Використання розробленого методичного забезпечення оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на макро-, мезо- та мікрорівні 

сприятиме моделюванню подальшого розвитку діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності, інтегруванню фінансових, кількісних, параметричних показників при 

оцінці ефективності та результативності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на різних рівнях. 

Четвертий розділ «Система контролю якості аудиторських послуг: теорія 

та практика» містить опис контролю якості аудиторських послуг як засобу 

підвищення довіри користувачів до фінансової звітності, дослідження 

взаємозв’язку системи контролю якості аудиторських послуг та нормотворчого 

таргетування, а також вивчення організації внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій. 

Зростання попиту з боку користувачів до якості та змісту аудиторських звітів 

(як результату надання аудиторських послуг), а також посилення конкуренції та 

консолідації в аудиторській галузі сприяли істотній модернізації системи 

регулювання здійснення контролю якості в аудиті. Аналіз історичних етапів 

розвитку контролю якості аудиторських послуг виявив поступовий, але 

прагматичний рух до формування ефективної превентивно-орієнтованої системи 

нагляду, запровадження в Україні кращих світових практик і форм нагляду. 

Подолати кризу недовіри до аудиторської професії та аудиторських звітів можна 

шляхом зміни застарілих стереотипів про низьку якість аудиторських послуг в 

Україні. Враховуючи євроінтеграційні чинники, формування суспільного нагляду 

за аудиторською професією, уточнення змісту та вимог до структури 

аудиторського звіту на законодавчому рівні, необхідно розробити комплекс 

заходів з удосконалення системи контролю якості за аудиторською діяльністю, що 
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в подальшому призведе до суспільного переосмислення значення аудиту в частині 

задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів. Діяльність суб’єктів 

аудиторської діяльності повинна бути спрямована на формування достовірної, 

перевіреної інформаційної бази про стан діяльності підприємства, що забезпечить 

прямопропорційне зростання якості аудиторських послуг та підвищення довіри 

суспільства, інвесторів.  

Доповнення формального контролю якості наданих аудиторських послуг 

інструментами підвищення якості професійної освіти, посилення етичних засад 

бізнесу, а також розвиток добровільних ініціатив сприятимуть поступовому 

зростанню якості аудиту з урахуванням важливих глобальних трендів, що 

змінюють моделі бізнесу та ставлення до них споживачів. З метою забезпечення 

комплексності та повноти дослідження організаційно-методичного забезпечення 

внутрішнього контролю якості аудиторських послуг розроблено пропозиції з 

удосконалення політик та процедур контролю якості для приведення їх у 

відповідність до вимог оновленого законодавства, враховуючи перманентні зміни 

системи контролю якості аудиторських послуг залежно від рівня суспільних 

відносин та господарської практики країни і необхідність формування 

ефективного правового забезпечення функціонування внутрішньої системи 

контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності. 

Забезпечення якості аудиторських послуг крізь призму законодавчого 

регулювання повинно сформувати передумови для надання гарантій та впевненості 

суспільству та органам суспільного нагляду і професійного самоврядування у тому, 

що аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності при наданні послуг дотримуються 

встановлених стандартів аудиту та етичних норм. Доведено, що якість аудиторських 

послуг повинна забезпечуватися через систему стимулювання аудиторів до 

сумлінного виконання професійних обов’язків у частині забезпечення якості наданих 

послуг. 

В аудиторській фірмі повинна функціонувати дієва система стимулювання 

працівників через доплати, надбавки, премії, компенсації при досягненні 

аудитором чітко визначених результатів і показників якості при наданні 

аудиторських послуг. Тобто аудитор, мотивуючи себе до більш результативної та 

продуктивної праці, забезпечить отримання кращих матеріальних вигід для 

задоволення власних поточних потреб. Вибір форми стимулюючих виплат 

аудиторам повинен визначатися Положенням про оплату праці, Положенням про 

преміювання та стимулювання праці аудиторів або Положенням про систему 

стимулювання (заохочення) підвищення якості. Доцільність складання окремого 

документа, наприклад у формі Положення про систему стимулювання 

(заохочення) підвищення якості аудиторських послуг, підтверджується 

можливістю ознайомлення з ним усіх аудиторів під підпис, формуванням 

передумов зростання лідерства серед аудиторів та реалізації цінностей суб’єкта 

аудиторської діяльності. Формування дієвої системи стимулювання, яка заохочує 

персонал до підвищення рівня якості аудиторських послуг, є одним із ключових 

факторів зростання ефективності діяльності суб’єктів аудиторської діяльності на 

ринку. Успіх застосування системи стимулювання аудиторів у частині 
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забезпечення високої якості аудиторських послуг залежить від системності таких 

заходів та відкритості їх результатів поряд із удосконаленням процедур організації 

праці персоналу суб’єкта аудиторської діяльності. 

В умовах перебудови економічної системи та реформування аудиторської 

діяльності у відповідності до міжнародних стандартів значно підвищуються 

вимоги до автоматизації процесів надання аудиторських послуг. Поступове 

впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність суб’єктів 

аудиторської діяльності зумовлює необхідність істотних змін в організаційних і 

методичних аспектах здійснення оцінки внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг.  

Законодавче регулювання в частині здійснення оцінки внутрішньої системи 

контролю якості аудиторських послуг не містить жодних методичних розробок щодо 

здійснення процедур контролю якості в умовах застосування комп’ютерних 

технологій. Разом із тим, невідповідність нормативного регулювання вимогам 

практики аудиторської діяльності та особливостям здійснення оцінки внутрішньої 

системи контролю якості аудиторських послуг актуалізують необхідність 

розроблення внутрішніх регламентів та моделювання порядку здійснення 

моніторингу та оцінки. Використання хмарних технологій для автоматизації 

процедур моніторингу контролю якості аудиторських послуг зумовлює зміну та 

особливості побудови системи внутрішнього контролю якості аудиторських 

послуг (рис. 5). 

Для належної організації документування процесу моніторингу та результатів 

перевірки якості аудиторських послуг на рівні суб’єкта аудиторської діяльності 

розроблений комплект робочих документів (Тест для перевірки системи контролю 

якості аудиторських послуг на відповідність професійним стандартам та 

законодавчим вимогам; Звіт про результати оцінки елементів системи контролю 

якості аудиторських послуг; Контрольний лист результатів перевірки та 

коригування системи контролю якості аудиторських послуг), використання яких 

дозволить сформувати комплексний масив інформації щодо стану, недоліків 

функціонування системи контролю якості аудиторських послуг. 

Організацію моніторингу якості аудиторських послуг в умовах застосування 

сучасних інформаційних технологій слід розглядати як цілеспрямовану діяльність зі 

створення та удосконалення системи контрольних процедур і технологій оцінки 

функціонування внутрішньої системи контролю якості суб’єкта аудиторської 

діяльності з використанням прогресивних досягнень у сфері інформаційних 

технологій. З метою удосконалення організації моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування інформаційних технологій розроблено 

документальне забезпечення організації технології моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг та документальне забезпечення організації управління 

процесом моніторингу контролю якості аудиторських послуг, а також 

систематизовані структура та вимоги до формування Звіту контролера за 

результатами проведеного моніторингу контролю якості аудиторських послуг в 

умовах застосування інформаційних технологій. 
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Узагальнюючі документи за результатами моніторингу 

контролю якості аудиторських послуг 

Середовище внутрішнього контролю дієвості системи якості 

аудиторських послуг 

 

Рис. 5. Система внутрішнього контролю якості аудиторських послуг в умовах 

використання хмарних технологій 

Використання зазначеного документального забезпечення сприятиме 

формалізації та упорядкуванню процесу документування результатів проведеного 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

інформаційних технологій. 

П’ятий розділ «Аудит як професійна діяльність в умовах євроінтеграції» 

присвячений структуруванню системи професійної аудиторської діяльності, 

встановленню конвергенції правового статусу та професійних компетентностей 

аудитора в умовах євроінтеграції, вирішенню проблемних питань реалізації та 

дотримання етичних вимог до професії аудитора в Україні. 

Аудит як вид професійної діяльності перебуває на стадії модернізації, що 

проявляється у підвищенні кваліфікаційно-професійних вимог до представників 

аудиторської професії через удосконалення законодавчої бази за визначеним 

євроінтеграційним вектором. Зростання соціальної значимості професійної 
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аудиторської діяльності, зміна вимог до професійного рівня та відповідальності 

аудиторів покликані сприяти підвищенню якості аудиторських послуг та довіри 

суспільства до професії аудитора. Внесення змін до законодавчої бази для 

формування поступового цілеспрямованого процесу якісних змін у професійній 

аудиторській діяльності зумовило потребу у визначенні сутності та складових 

елементів поняття «професійна аудиторська діяльність» з метою встановлення 

напрямів її поліпшення як складної динамічної системи.  

Професійна аудиторська діяльність з точки зору системного підходу повинна 

розглядатися як цілісна система з чітко визначеною структурою та елементами. 

Сутність професійної аудиторської діяльності в контексті визначення її складових 

повинна досліджуватися в розрізі зовнішньої (загальновизначені елементи будь-

якого виду професійної діяльності) та внутрішньої компонент (елементи, що 

визначають зміст та ознаки, механізми регулювання й особливості здійснення 

професійної діяльності у відповідній галузі або сфері) (рис. 6).  
 

ІІ. Внутрішня компонента 

І. Зовнішня компонента 

Мета професійної аудиторської діяльності  

Суб’єкт Засоби  

досягнення мети 
Функції Об’єкт 

ПРОФЕСІЙНА АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Професійні компетентності 

(професійні знання; професійні уміння; професійні навики; 

ціннісне ставлення; професійний саморозвиток) 

Професійні здібності Професійна етика й культура 

Професійна відповідальність 

 

Рис. 6. Компоненти та елементи професійної аудиторської діяльності 

Професійна аудиторська діяльність є системним об’єктом з чітко визначеною 

та цілісною, багаторівневою та динамічною структурою, якій притаманні 

відповідні компоненти та елементи. Нове сучасне бачення професіоналізму та ролі 

особистості в його формуванні зумовлює модифікацію та переоцінку цінностей 

професійного розвитку представників аудиторської професії. Наразі 

спостерігається тенденція зростання вимог до аудиторів як фахівців, рівня їх 

професійної підготовки та освіти й посилення відповідальності за якість надання 

аудиторських послуг. Зміна вимог щодо регулювання здійснення аудиторської 

діяльності на міжнародному рівні призвела до поступової трансформації статусу 

аудиторів, а також вимог до осіб, які мають намір стати аудиторами. В сучасних 

умовах значно посилені приписи в частині формування належної професійної 
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компетенції аудитора, змінився порядок набуття статусу аудитора та сформувався 

оновлений механізм безперервного навчання аудиторів. 

Для налагодження механізму атестації аудиторів Комісія з атестації має 

розробити та надати на погодження Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю такі проекти документів: Порядок складання іспитів; Порядок 

проходження стажування; Порядок безперервного професійного навчання 

аудиторів; Порядок зарахування теоретичних знань; інші нормативно-правові акти 

з питань атестації та професійного навчання аудиторів. Проте зазначені документи 

дотепер перебувають на етапі розроблення та загального обговорення 

представників аудиторської професії, результати якого засвідчують наявність ряду 

недоліків. Така ситуація призводить до гальмування процесів організації та 

проведення безперервного професійного навчання аудиторів. 

Враховуючи відсутність нормативних документів з питань стажування осіб, 

які мають намір стати аудиторами, затвердження яких врегулювало б процедуру 

проходження стажування у суб’єкта аудиторської діяльності, а також результати 

вивчення міжнародного досвіду з цього питання, доцільно запропонувати 

змістовне наповнення проекту Порядку стажування на виконання вимог чинного 

законодавства з питань регулювання аудиторської діяльності. Запропонований 

проект Порядку стажування врегулює основні положення щодо проходження 

стажування особами, які бажають стати аудиторами, а також забезпечить чітке 

розуміння розподілу повноважень і методичних засад його здійснення як однієї з 

форм підвищення рівня професійної компетентності. Для забезпечення ефективної 

реалізації вимог проекту Порядку стажування розроблені стандартизована 

Програма проходження стажування на суб’єктах аудиторської діяльності, а також 

відповідне документальне забезпечення цього процесу (Заява про проходження 

стажування; Договір про стажування; Щоденник проходження стажування; 

Висновок про результати оцінки та проходження стажування; Характеристика за 

результатами проходження стажування). 

Зміна вимог до професії аудитора призвела до необхідності врегулювання на 

законодавчому рівні призначення ключових партнерів з аудиту. Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» внесено зміни в 

частині визначення ключових партнерів з аудиту, проте не прописано особливості 

їх призначення, ротації та встановлення розмірів оплати праці. Розроблення та 

затвердження Внутрішньофірмового стандарту суб’єкта аудиторської діяльності 

«Ключові партнери з аудиту» сприятиме встановленню чітких та єдиних вимог 

щодо ключових партнерів з аудиту та їх призначення, ротації, оплати праці та 

інших питань (рис. 7). Розробка Внутрішньофірмового стандарту суб’єкта 

аудиторської діяльності «Ключові партнери з аудиту» забезпечить документальне 

підтвердження положень, які розкриваються у Звіті про прозорість, сприятиме 

удосконаленню контролю якості в частині його складової «людські ресурси» та 

зниженню ризиків, а також посиленню нагляду й додаткового контролю за 

ефективністю виконання своїх обов’язків ключовими партнерами з аудиту. 
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І. Мета внутрішньофірмового стандарту та термінологія  
Опис призначення внутрішньофірмового 

стандарту 

Законодавчі документи, на дотримання 

вимог яких спрямований стандарт 

Переваги впровадження 

внутрішньофірмового стандарту 

Визначення основних термінів, понять з 

метою їх однозначного розуміння 

Внутрішньофірмовий стандарт суб'єкта аудиторської діяльності 

«Ключові партнери з аудиту» 

ІІ. Призначення та повноваження ключового партнера з аудиту 
Визначення основних компетенцій 

ключового партнера з аудиту 

Права та обов’язки, відповідальність 

ключового партнера з аудиту 

ІІІ. Оцінка роботи та оплата праці ключового партнера з аудиту 
Визначення основних критеріїв оцінки 

результатів роботи ключового партнера з 

аудиту 

Порядок встановлення рівня оплати 

праці ключового партнера з аудиту 

ІV. Ротація та моніторинг діяльності ключового партнера з аудиту 
Опис політики ротації ключового 

партнера з аудиту  

Процедури моніторингу ефективності 

діяльності ключових партнерів з аудиту 

 

Рис. 7. Структура Внутрішньофірмового стандарту суб’єкта аудиторської 

діяльності «Ключові партнери з аудиту» 
Забезпечення прозорості аудиторської діяльності, високого ступеня довіри до 

результатів наданих аудиторських послуг, формування належної та дієвої системи 

контролю їх якості ґрунтується на розробленні та дотриманні всіма без винятку 

учасниками ринку аудиту єдиних вимог до професійної етики. Слідування 

принципам професійної етики створює передумови для закріплення єдиних вимог 

до здійснення аудиторської діяльності, забезпечує функціональність системи 

контролю якості аудиторських послуг та закладає основу для формування 

соціальної відповідальності аудитора. Розвиток інституту аудиту в умовах 

посилення вимог до фахової підготовки аудиторів зумовлює необхідність 

наукового обґрунтування й пошуку механізмів, інструментів дотримання 

професійної етики для забезпечення високого рівня поваги та довіри до професії 

аудитора. Сучасні інтеграційні процеси в сфері регулювання аудиторської 

діяльності обумовлюють нагальну потребу в досягненні чіткого розуміння 

сутності та значення професійної етики в регулюванні професійної діяльності 

аудиторів як елемента взаємної соціальної відповідальності суб’єктів ринку 

аудиторських послуг, держави та суспільства. 

На основі багатоаспектності реалізації фундаментальних принципів етики в 

діяльності аудиторів в умовах імплементації євроінтеграційних процесів 

обґрунтовано доцільність розгляду сутності поняття «професійна етика аудитора» 

в розрізі двох підходів: науково-теоретичного й прикладного. Відповідно до 

науково-теоретичного підходу професійну етику аудитора слід розглядати як 
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науку про деонтологічні правила поведінки аудиторів як представників 

аудиторської професії з урахуванням усталених в суспільстві та інституціонально 

закріплених етичних вимог. У цьому випадку професійна етика аудитора є 

навчальною дисципліною в циклі економічної освіти, основним призначенням якої 

є формування теоретичних знань і практичних навичок із використання норм і 

принципів поведінки та моралі професійних аудиторів, а також усвідомлення 

відповідальності аудитора за порушення фундаментальних принципів професійної 

етики. Прикладний підхід до наукового обґрунтування змісту професійної етики 

аудитора полягає в її трактуванні як системи інституційних норм і сукупності 

деонтологічних принципів та категорій професійної поведінки аудиторів, 

моральних норм, які формуються під впливом чинників професійного та 

економічного середовища. 

Систематизація основних засад реалізації принципів професійної етики 

аудиторами в повсякденній та практичній діяльності забезпечила виокремлення 

трьох груп проблемних питань, які потребують нагального вирішення: 

недостатність кількості аудиторних годин у частині підготовки магістрів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з питань професійної етики аудитора; 

нерозробленість на макрорівні належної інфраструктури та нормативного 

забезпечення організаційно-методичних засад оцінки системи контролю якості, в 

тому числі реалізації етичних принципів; неналежний рівень опрацювання політик 

і процедур забезпечення дотримання професійної етики на рівні суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Для вирішення вищенаведених проблемних питань запропоновано на 

макрорівні у складі Державної установи «Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» створити відокремлений підрозділ «Центр управління 

професійною етикою суб’єктів аудиторської діяльності», основним призначенням 

якого має бути: розроблення методології системного аналізу, методів і засобів 

оцінювання рівня дотримання професійної етики аудиторами; надання 

методичних роз’яснень та узагальнюючих консультацій щодо вирішення етичних 

дилем, вирішення та уникнення конфлікту інтересів; опрацювання системи 

превентивних заходів і санкцій за порушення норм, принципів професійної етики; 

формування запобіжних заходів із мінімізації та подальшого уникнення загроз 

дотримання фундаментальних принципів професійної етики. 

На мікрорівні (на рівні суб’єкта аудиторської діяльності) з метою 

забезпечення належної якості аудиторських послуг необхідно розробити 

відповідні політики і процедури перевірки дотримання вимог професійної етики. 

Розробка внутрішнього корпоративного Кодексу професійної етики аудиторської 

фірми має бути інституційним втіленням сукупності цінностей та принципів, які є 

обов’язковими для дотримання в ході здійснення професійної діяльності. На 

основі практичного досвіду аудиторської діяльності та з урахуванням вимог МСА 

запропоновано структуру та змістове наповнення корпоративного Кодексу 

професійної етики аудиторської фірми, що дозволяють забезпечити необхідні 

передумови для чіткого розуміння змісту фундаментальних вимог професійної 

етики аудитора, визначити перелік загроз дотриманню всіх принципів професійної 
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етики, сформувати чітке уявлення щодо процедур зменшення загроз і напрямів 

вирішення етичних дилем і конфліктів, які виникають у практичній діяльності 

аудиторів. Закріплення положеннями Кодексу професійної етики аудиторської 

фірми персональної відповідальності аудитора за порушення принципів 

професійної етики сприятиме здійсненню регулярного контролю етичної 

поведінки аудитора та формуванню мотиваційних важелів дотримання етичних 

принципів над власними потребами та інтересами. Опис практичних рекомендацій 

з уникнення або вирішення етичних конфліктних ситуацій сприятиме формалізації 

дій аудиторів для уникнення порушення принципів професійної етики. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

комплексне вирішення науково-практичної проблеми в частині формування 

науково обґрунтованих пропозицій, пов’язаних із розвитком теорії, методології та 

організації аудиторської діяльності в умовах євроінтеграції. На основі отриманих 

результатів сформульовано такі висновки: 

1. Євроінтеграційні процеси в економіці України суттєво вплинули на 

розвиток теорії та методології аудиту, які в умовах сьогодення повинні 

консолідуватися з практичними проблемними питаннями удосконалення процедур 

забезпечення надання аудиторських послуг високої якості та регулювання 

аудиторської діяльності в напрямі формування соціально-орієнтованої моделі 

аудиту. Конкретизація й визначення основних концепцій розвитку аудиту з 

використанням інституційного підходу засвідчили їх невідповідність економічним 

реаліям. Застосування наукового інструментарію інституціоналізму дозволило 

визначити сутність та змістовне наповнення основних складових інституту аудиту, 

теоретично обґрунтувати концепцію розвитку аудиту, що сприятиме формуванню 

нових поглядів на зміст теоретичних і практичних проблем здійснення 

аудиторської діяльності та розширює перелік підходів до їх вирішення. 

2. Надмірна монополізація ринку аудиту гальмує його адаптацію до 

європейських вимог, що зумовлює потребу в здійсненні постійного контролю 

державних регуляторів з метою захисту та задоволення інтересів усіх 

стейкхолдерів. Відсутність єдиних механізмів забезпечення вільної конкуренції 

між суб’єктами аудиторської діяльності, недостатність державних важелів впливу 

зумовлюють виникнення диспропорції між обсягами отриманих доходів різними 

суб’єктами аудиторської діяльності. За результатами дослідження доведено 

існування ефекту Матвія (стан ринку, при якому економічні агенти з найбільшими 

доходами збільшують власну присутність на ринку, а суб’єкти з найменшими 

доходами продовжують втрачати доходи та частку ринку) та гіпотези 

квазіконкурентності ринку аудиторських послуг в Україні (висока концентрація у 

сегменті великих аудиторських фірм і низька концентрація серед невеликих 

суб’єктів аудиторської діяльності в межах регіонів), що підтверджує актуальність 

зміни напрямів розвитку відносин між суб’єктами аудиторської діяльності в 

напрямі формування вільної конкуренції.  

3. Реформування законодавчої бази в сфері аудиту частково дозволило 

усунути наявні проблемні питання, пов’язані з функціонуванням суб’єктів 
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аудиторської діяльності та забезпеченням якості аудиторських послуг. Аналіз 

стану і тенденцій розвитку аудиторської діяльності, вивчення наукових 

напрацювань у частині результатів дослідження особливостей її здійснення в 

Україні дозволили виокремити та систематизувати проблемні питання 

теоретичного та практичного напряму, які потребують подальшого наукового 

обґрунтування та нагального вирішення. Зміна вимог суспільства до 

відповідальності аудиторських фірм призводить до того, що аудит поступово стає 

засобом інформаційної взаємодії різних груп стейкхолдерів, що дозволило 

обґрунтувати доцільність синтезу ризик-орієнтованого та соціально-орієнтованого 

підходу до подальшого напряму розвитку аудиту в Україні. 

4. Дослідження змісту Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» дозволило виявити основні недоліки його окремих 

положень та розробити пропозиції щодо їх вирішення: усунення неконвенційності 

понятійного апарату, вирішення питання взаємоузгодженості з нормами інших 

законодавчих документів; детальне розроблення та введення в дію підзаконних 

актів, складання яких передбачено вимогами закону, які сприятимуть формуванню 

злагодженого та ефективного механізму прозорого регулювання здійснення 

аудиторської діяльності; внесення змін щодо особливостей регулювання та 

регламентації проведення аудиту фінансової звітності професійних учасників 

фондового ринку; поліпшення організації порядку проведення безперервного 

навчання аудиторів, порядку акредитації установ, які надаватимуть послуги з 

удосконалення професійних знань аудиторів.  

5. Відсутність чіткої законодавчої регламентації процедур та моделей 

ціноутворення в аудиті, не урегульованість мінімального та максимального 

діапазонів формування цін на аудиторські послуги унеможливлює створення 

єдиної методології процесу ціноутворення в аудиті. На підставі вивчення 

зарубіжного досвіду механізму встановлення цін на аудиторські послуги 

запропоновано методичний підхід до розрахунку ціни на аудиторські послуги, 

виходячи з трудомісткості із застосуванням коригуючих коефіцієнтів з 

урахуванням впливу окремих факторів (професіоналізму, аудиторського ризику, 

інфляції, трудомісткості робіт). Практична апробація запропонованої моделі 

ціноутворення на аудиторські послуги сприятиме розробці алгоритму розрахунку 

їх вартості з урахуванням впливу ендогенних та екзогенних детермінант. 

6. Зміна правового статусу професійних організацій як одного з ключових 

елементів забезпечення якісним кадровим потенціалом суб’єктів аудиторської 

діяльності на основі проведення безперервного навчання аудиторів зумовлює 

необхідність координації їх діяльності на ринку аудиту. З метою впровадження 

позитивного міжнародного досвіду, об’єднання зусиль та напрямів 

функціонування професійних організацій аудиторів України в сфері 

безперервного навчання аудиторів запропоновано створити Координаційну раду з 

питань взаємодії та співробітництва професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України. Для унормування її роботи розроблено регламентаційні 

документи. Реалізація зазначеної інституціональної моделі регулювання 

аудиторської діяльності забезпечить упорядкованість розподілу функцій та 
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узгодженість напрямів участі професійних організацій у розвитку аудиторської 

професії. 

7. Суттєва диференціація кількості суб’єктів аудиторської діяльності та 

вартості їх послуг, вплив на них детермінант зовнішнього та внутрішнього 

середовища обмежують можливості існуючої методології оцінки задоволення 

інформаційних потреб стейкхолдерів. У дисертації обґрунтовано організаційно-

методологічні положення оцінки стану і тенденцій розвитку аудиторських послуг 

в Україні через удосконалення їх класифікації, систематизації компонентів 

аудиторського ризику, що виникають за результатами надання супутніх та 

неаудиторських послуг, розробку процедури кількісної та якісної оцінки 

ідентифікованих ризиків та їх документального забезпечення, застосування якої 

забезпечить комплексну оцінку аудиторського ризику, якісне планування надання 

аудиторських послуг, визначення оптимальної кількості аудиторських процедур і 

витрат трудових ресурсів. Також запропоновано відповідний методологічний 

інструментарій (методи, принципи оцінки стану і тенденцій надання аудиторських 

послуг) для реалізації запропонованого механізму оцінки. 

8. Неузгодженість та неправомірне ототожнення понять «ефективність», 

«результативність» призводить до неоднозначного їх застосування при визначенні 

цільових параметрів та результатів оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності, що зумовлює потребу уточнення їх трактування. 

Запропоновано комплексне обґрунтування теоретико-методологічних положень 

формування структурно-логічної системи оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності на основі обґрунтування напрямів використання 

понять «результативність» та «ефективність» в аудиторській діяльності, 

розроблено методичний інструментарій та показники оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на макро-, мезо- та мікрорівнях, 

встановлено пріоритетні методи та принципи оцінки ефективності, що дозволить 

оперативно визначити негативні чинники, які гальмують результативність надання 

аудиторських послуг та призводять до зниження довіри споживачів аудиторських 

послуг і користувачів фінансової звітності до результатів їх перевірки та професії 

аудитора в цілому.  

9. Забезпечення якості аудиторських послуг в Україні з метою соціального 

захисту суспільства в умовах імплементації європейських вимог є одним із 

найважливіших питань. Низька якість аудиторських послуг призводить не тільки 

до фінансових втрат економічних агентів, що співпрацюють з клієнтом, фінансова 

звітність якого виступала в якості предмета перевірки, а й до загального 

погіршення суспільного добробуту, зниження престижності професії та репутації 

аудиторів. На основі наукової періодизації етапів розвитку та зміни 

інституціонального регулювання контролю якості аудиторських послуг як засобу 

підвищення довіри користувачів до фінансової звітності доведено необхідність 

суспільного переосмислення значення діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

10. Поєднання професійних і громадських інтересів при проведенні контролю 

якості аудиторських послуг забезпечує максимальну ефективність процедур 
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контролю за умови ефективної системи їх організації. З метою удосконалення 

контролю якості на рівні суб’єкта аудиторської діяльності запропоновано зміни та 

доповнення до політик і процедур системи внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг та розроблено внутрішні узагальнюючі документи та 

регламенти (Протокол узгодження розбіжностей між висновками ключового 

партнера з аудиту та рецензента, Положення про систему стимулювання 

(заохочення) підвищення якості аудиторських послуг). Використання 

запропонованого організаційного забезпечення системи внутрішнього контролю 

якості аудиторських послуг сприятиме її результативності та виконанню 

превентивної функції у частині виникнення недоліків в аудиторській діяльності. 

11. Автоматизація процесів аудиту призводить до істотних змін в 

організаційно-методичних аспектах внутрішнього моніторингу системи контролю 

якості аудиторських послуг, які недостатньо повно враховуються суб’єктами 

аудиторської діяльності. З метою удосконалення організаційного забезпечення 

здійснення оцінки внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг в 

умовах застосування інформаційних технологій здійснено побудову 

інфраструктури автоматизованого інформаційного середовища системи контролю 

якості суб’єкта аудиторської діяльності та розроблено документальне 

забезпечення організації технології, управління та узагальнення результатів 

моніторингу в умовах застосування інформаційних технологій. 

12. Прискорення євроінтеграційних процесів і зміна законодавства в частині 

регулювання надання аудиторських послуг у напрямі його адаптації до 

міжнародних вимог призвели до зміни концепції формування, розвитку та 

здійснення професійної аудиторської діяльності. Фундаментальною основою 

правильного розуміння сутності елементів професійної діяльності аудитора є 

понятійно-термінологічний апарат, який удосконалено шляхом уточнення 

трактування поняття «професійна аудиторська діяльність» (цілеспрямований 

процес надання аудиторських послуг, який полягає у квінтесенції професійної 

компетенції, професійних здібностей, етики й відповідальності аудитора, їх 

практичній реалізації з метою досягнення високого рівня професійної 

майстерності та довіри суспільства). Структурування системи професійної 

аудиторської діяльності як складної динамічної системи, яка включає внутрішню 

та зовнішню компоненти з чітко визначеною структурою, сприяло обґрунтуванню 

та систематизації нагальних проблемних питань розвитку професії аудитора.  

13. Проєвропейський напрям соціально-економічного розвитку та ринку 

аудиту в Україні визначив якісно нові підходи до ідентифікації статусу аудитора, 

атестації осіб, які мають намір стати аудитором, формування механізмів 

безперервного навчання аудиторів, які врегульовані на законодавчому рівні, але не 

реалізовані на прикладному рівні. З метою вирішення зазначеного проблемного 

питання розроблені напрями конвергенції правового статусу та професійних 

компетентностей аудитора в умовах євроінтеграції через формування 

регламентаційних документів (Порядок проходження стажування аудиторів на 

суб’єктах аудиторської діяльності, Програма проходження стажування на суб’єктах 

аудиторської діяльності, Внутрішньофірмовий стандарт суб’єкта аудиторської 
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діяльності «Ключові партнери з аудиту»), розширення переліку професійних 

компетенцій аудитора з метою створення відповідних організаційно-методичних 

передумов для вдалої реалізації реформи аудиторської діяльності в Україні. 

14. Дотримання принципів професійної етики вимагає закріплення єдиних 

вимог до здійснення аудиторської діяльності як в Україні, так і в зарубіжних 

країнах, що забезпечує формування соціальної відповідальності аудитора. 

Активне впровадження європейського досвіду при реформуванні аудиту вносить 

суттєві коригування у загальну культуру суспільства, моральні цінності та ідеї, що 

призводить до посилення вимог у частині дотримання етичних принципів 

аудиторами. В результаті цього визначені теоретично-концептуальні напрями 

розвитку професійної етики аудиторів через виокремлення науково-теоретичного 

та прикладного підходів до розуміння змісту поняття «професійна етика 

аудитора». З метою мінімізації загроз реалізації етичних принципів розроблено 

організаційне забезпечення дотримання вимог професійної етики на 

загальнодержавному, міжособистісному та рівні суб’єктів аудиторської діяльності, 

що забезпечить цілісність та взаємоузгодженість дій, спрямованих на формування 

інституціонального середовища безумовного виконання норм професійної етики 

аудиторами. 
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АНОТАЦІЯ 

Шульга С.В. Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: 

теорія, методологія, організація. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі 

спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). – Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукової проблеми розвитку 

теоретичних, методологічних та організаційних засад аудиторської діяльності в 

Україні в умовах євроінтеграції. У дисертаційній роботі науково обґрунтовано 

теоретичні положення застосування теорії неоінституціоналізму в частині 

визначення змісту поняття «інститут аудиту», ідентифікації основних його 

складових. Доведено існування ефекту Матвія та гіпотези квазіконкурентності 

ринку аудиторських послуг в Україні. Виокремлено та систематизовано проблемні 

питання теорії та практики розвитку аудиту. На підставі аналізу положень Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» виявлено та 

систематизовано основні недоліки його норм та надано пропозиції щодо їх 

вирішення. Доповнено методичні положення, нормативне забезпечення механізму 

ціноутворення в аудиті, розроблено рекомендації з удосконалення 

інституціональних аспектів регулювання аудиторської діяльності. Уточнено 

класифікацію аудиторських послуг, обґрунтовано перелік деталізованих 

компонентів аудиторського ризику, які доцільно оцінювати при наданні різних 

видів аудиторських послуг. Розроблено методологічні засади оцінки тенденцій 

розвитку аудиторських послуг, сформовано комплексне обґрунтування теоретико-

методологічних положень системи оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності. Здійснено наукову періодизацію етапів розвитку 

інституціонального регулювання контролю якості аудиторських послуг як засобу 

підвищення довіри користувачів до фінансової звітності. Удосконалено 

нормотворче таргетування контролю якості аудиторських послуг у частині 

внесення змін та доповнень до політик, процедур системи внутрішнього контролю 

якості аудиторських послуг та розробки внутрішніх узагальнюючих документів і 

регламентів. Визначено інфраструктуру автоматизованого інформаційного 

середовища системи контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської 

діяльності в умовах застосування хмарних технологій. Уточнено трактування 

поняття «професійна аудиторська діяльність»; здійснено структурування системи 

професійної аудиторської діяльності як складної динамічної системи. 

Запропоновано напрями конвергенції правового статусу та професійних 

компетентностей аудитора в умовах євроінтеграції. Розширено розуміння поняття 

«професійна етика аудитора», а також запропоновано організаційне забезпечення 
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та процедури з дотримання вимог професійної етики на трьох рівнях: 

загальнодержавному, міжособистісному та суб’єкта аудиторської діяльності. 

Ключові слова: аудит, методологія, аудиторські послуги, ціноутворення, 

професійна діяльність, контроль якості аудиторських послуг, комп’ютеризація, 

професійна етика, євроінтеграція. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шульга С.В. Аудиторская деятельность в Украине в условиях 

евроинтеграции: теория, методология, организация. – Квалификационный 

научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности). – Национальная академия статистики, учета и 

аудита, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена решению научной проблемы развития 

теоретических, методологических и организационных основ аудита в Украине в 

условиях евроинтеграции. Автором научно обоснованы теоретические положения 

применения теории неоинституционализма в части определения содержания 

понятия «институт аудита», идентификации основных его составляющих. 

Доказано существование эффекта Матфея и гипотезы квазиконкурентности рынка 

аудиторских услуг в Украине. Выделены и систематизированы проблемные 

вопросы теоретического и практического направления развития аудита. На 

основании исследования содержания Закона Украины «Об аудите финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности» выявлены и систематизированы 

основные недостатки его норм и разработаны рекомендации по их устранению. 

Усовершенствованы методические положения, нормативное обеспечение 

механизма ценообразования в аудите, даны предложения по совершенствованию 

институциональных аспектов регулирования аудиторской деятельности. Уточнена 

классификация аудиторских услуг, обоснован перечень детализированных 

компонентов аудиторского риска, которые целесообразно оценивать при оказании 

различных видов аудиторских услуг. Разработаны методологические основы 

осуществления оценки тенденций развития аудиторских услуг, сформирован 

комплекс теоретико-методологических положений системы оценки 

эффективности деятельности субъектов аудиторской деятельности. Проведена 

научная периодизация этапов развития институционального регулирования 

контроля качества аудиторских услуг как средства повышения доверия 

пользователей к финансовой отчетности. Усовершенствовано нормотворческое 

таргетирование контроля качества аудиторских услуг в части внесения изменений 

и дополнений к политике, процедурам системы внутреннего контроля качества 

аудиторских услуг и разработки внутренних обобщающих документов и 

регламентов. Построена инфраструктура автоматизированной информационной 

системы контроля качества аудиторских услуг в условиях применения облачных 

технологий. Уточнена сущность понятия «профессиональная аудиторская 

деятельность»; осуществлено структурирование системы профессиональной 
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аудиторской деятельности как сложной динамической системы. Предложены 

направления конвергенции правового статуса и профессиональных компетенций 

аудитора в условиях евроинтеграции. Рассмотрено понятие сущности термина 

«профессиональная этика аудитора», а также предложены организационное 

обеспечение и процедуры по соблюдению требований профессиональной этики на 

трех уровнях: общегосударственном, межличностном и субъекта аудиторской 

деятельности. 

Ключевые слова: аудит, методология, аудиторские услуги, ценообразование, 

профессиональная деятельность, контроль качества аудиторских услуг, 

компьютеризация, профессиональная этика, евроинтеграция. 

 

ANNOTATION 

Shulha S.V. Audit activity in Ukraine in the conditions of European 

integration: theory, methodology, organization. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of economic sciences 

on a specialty 08.00.09 - Accounting, the analysis and audit (on kinds of economic activity). - 

National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem of development of 

theoretical, methodological and organizational bases of auditing activity in Ukraine in the 

conditions of European integration. The thesis scientifically grounded theoretical 

provisions for the application of the theory of neo-institutionalism as regards the 

definition of what constitutes "audit institution", identifying its main components. The 

relationship between changes in the institutional environment and the main components 

of the audit institute, taking into account the information interests of stakeholders, has 

been studied. The existence of the Matthew effect (state of the market in which 

economic agents with the highest incomes increase their market presence and entities 

with the lowest incomes continue to lose revenues and market share) and hypotheses of 

quasi-competitiveness of the audit services market in Ukraine (high concentration in the 

segment of large audit firms and low concentration among small audit entities within the 

regions) are proved. The problematic issues of the theory and practice of audit 

development, which need further scientific substantiation and solution based on the 

synthesis of risk-oriented and socially-oriented approach, are singled out and 

systematized. 

Based on the analysis of the provisions of the Law of Ukraine "On Auditing 

Financial Statements and Auditing" identified and systematized the main shortcomings 

of its rules and provided proposals for their solution. Supplemented methodological 

provisions, normative support of pricing mechanism in audit by systematization and taking 

into account determinants influencing the definition of pricing model, as well as application 

of cost method of pricing for audit services with its simultaneous adjustment to parametric 

and quantitative coefficients, which will promote formation of optimal “price-quality" of 

audit services.  

Have been developed recommendations for improving the institutional aspects of 

auditing regulation, based on international experience and establishing a Coordinating 
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Council for Interaction and Cooperation of Professional Organizations of Auditors and 

Accountants of Ukraine, regulations of its activities, which will ensure effective 

combination and effective influence on state regulation, professional supervision and 

self-regulation audit profession, will help protect the interests of the audit profession. 

The classification of audit services is specified, the list of detailed components 

of audit risk, which it is expedient to estimate at rendering of various types of audit 

services is substantiated. The expediency of carrying out a qualitative and quantitative 

assessment of the identified audit risks is substantiated, which will ensure the reliability, 

completeness, objectivity of the audit evidence used to express the audit 

opinion. Methodological bases of an estimation of tendencies of development of audit 

services are developed, the complex substantiation of theoretical and methodological 

provisions of system of an estimation of efficiency of functioning of subjects of auditing 

activity is formed. Analytical models of performance evaluation and the order of their 

application at three levels are proposed: macro-level, meso-level and micro-level, which 

contributes to the formalization and modeling of parameters for assessing the 

functioning of audit entities in terms of achieving the specified target parameters. 

The scientific periodization of the stages of development of institutional regulation 

of quality control of audit services as a means of increasing user confidence in financial 

reporting has been carried out. Improved normative targeting of audit quality control in 

terms of making changes and additions to policies, procedures of the internal audit 

quality control system and development of internal summary documents and regulations, 

the application of which ensures the construction of an effective audit quality control 

system. 

The infrastructure of the automated information environment of the quality control 

system of audit services of the subject of audit activity in the conditions of application of 

cloud technologies is defined. The documentary maintenance of the organization of 

technology, management and generalization of results of monitoring of quality control 

of audit services in the conditions of application of information technologies is 

developed. 

The interpretation of the concept of "professional auditing" has been clarified; the 

system of professional auditing was structured as a complex dynamic system that 

includes internal and external components. The directions of convergence of legal status 

and professional competences of the auditor in the conditions of European integration 

through formation of regulatory documents, expansion of the list of professional 

competences of the auditor for the purpose of creation of the corresponding 

organizational and methodical preconditions for realization of audit reform in Ukraine 

are offered. The understanding of the concept of "professional ethics of the auditor" is 

expanded on the basis of separation of scientific-theoretical and applied approaches to 

understanding the content of this definition, and also offers organizational support and 

procedures for compliance with professional ethics at three levels: national, 

interpersonal and as the subject of the auditing activity. 

Key words: audit, methodology, audit services, pricing, professional activity, 

quality control of audit services, computerization, professional ethics, European 

integration.  




