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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. 

Дисертація присвячена 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 та їх 

характеристик. Застосування положень теорії неоінституціоналізму 

дозволило дослідити взаємозв’язок між змінами інституціонального 

середовища та основними складовими інституту аудиту з урахуванням 

інформаційних інтересів стейкхолдерів що дозволило сформулювати 

подальші напрями розвитку аудиту в умовах євроінтеграції.  

За результатами дослідження впливу євроінтеграційних процесів на 

розвиток вільної конкуренції на міжнародних ринках, 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).  

Аналіз стану і тенденцій розвитку аудиторської діяльності в умовах 

активного впровадження європейського досвіду та практики, дозволив 
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виокремити та систематизувати проблемні питання теорії та практики 

розвитку аудиту, які потребують подальшого наукового обґрунтування та 

вирішення на основі синтезу ризик-орієнтованого та соціально-

орієнтованого підходу. 

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 зокрема: 

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 ринку аудиту; внесення 

змін щодо особливостей регулювання та регламентації проведення аудиту 

фінансової звітності професійних учасників фондового ринку; розширення 

питань у частині організації порядку проведення безперервного навчання 

аудиторів, порядку акредитації установ, які надаватимуть послуги з 

удосконалення професійних знань аудиторів.  

Доповнено методичні положення, нормативне забезпечення механізму 

ціноутворення в аудиті шляхом систематизації та врахування  детермінант, 

що впливають на визначення моделі ціноутворення, а також 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. 

Розроблено рекомендації з удосконалення інституціональних аспектів 

регулювання аудиторської діяльності на основі провадження міжнародного 

досвіду та створення Координаційної ради з питань взаємодії та 

співробітництва професійних організацій аудиторів та бухгалтерів 

України, регламентів її діяльності, що забезпечить дієве поєднання та 

ефективний вплив на розвиток державного регулювання, професійного 
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нагляду та саморегулювання аудиторської професії, сприятиме захисту 

інтересів представників аудиторської професії. 

Уточнено класифікацію аудиторських послуг, обґрунтовано перелік 

деталізованих компонентів аудиторського ризику, які доцільно оцінювати 

при наданні різних видів аудиторських послуг. Обґрунтовано доцільність 

здійснення якісної та кількісної оцінки ідентифікованих аудиторських 

ризиків, що дозволить забезпечити достовірність, повноту, об’єктивність 

аудиторських доказів, які використовуються для висловлення аудиторської 

думки.  

Розроблено методологічні засади оцінки тенденцій розвитку 

аудиторських послуг, сформовано комплексне обґрунтування теоретико-

методологічних положень системи оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності. Запропоновано аналітичні моделі оцінки 

ефективності та порядок їх застосування на трьох рівнях: макрорівні, 

мезорівні та мікрорівні, що сприяє формалізації та моделюванню 

параметрів оцінки функціонування суб’єктів аудиторської діяльності в 

частині досягнення заданих цільових параметрів. 

Здійснено наукову періодизацію етапів розвитку інституціонального 

регулювання контролю якості аудиторських послуг як засобу підвищення 

довіри користувачів до фінансової звітності, що дозволяє врахувати 

наслідки впливу євроінтеграційних процесів та сформувати дієві 

механізми соціального захисту суспільства. Удосконалено нормотворче 

таргетування контролю якості аудиторських послуг в частині внесення 

змін та доповнень до політик, процедур системи внутрішнього контролю 

якості аудиторських послуг та розробки внутрішніх узагальнюючих 

документів і регламентів, застосування яких забезпечує побудову дієвої 

системи контролю якості аудиторських послуг. 

Визначено інфраструктуру автоматизованого інформаційного 

середовища системи контролю якості аудиторських послуг суб’єкта 

аудиторської діяльності в умовах застосування хмарних технологій, 
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розроблено документальне забезпечення організації технології, управління 

та узагальнення результатів моніторингу контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування інформаційних технологій. 

Уточнено трактування поняття «професійна аудиторська діяльність»; 

здійснено структурування системи професійної аудиторської діяльності як 

складної динамічної системи, яка включає внутрішню та зовнішню 

компоненти. Запропоновані напрями конвергенції правового статусу та 

професійних компетентностей аудитора в умовах євроінтеграції через 

формування регламентаційних документів, розширення переліку 

професійних компетенцій аудитора з метою створення відповідних 

організаційно-методичних передумов для реалізації аудиторської реформи 

в Україні.  

Розширено розуміння поняття «професійна етика аудитора» на основі 

виокремлення науково-теоретичного та прикладного підходів до розуміння 

змісту цієї дефініції, а також запропоновано організаційне забезпечення та 

процедури з дотримання вимог професійної етики на трьох рівнях: 

загальнодержавному, міжособистісному та суб’єкта аудиторської 

діяльності. Використання запропонованих рекомендацій в частині 

забезпечення дотримання вимог професійної етики аудиторами в 

подальшому сприятиме забезпеченню високої якості аудиторських послуг, 

зростанню довіри суспільства та підвищенню престижу професії аудитора. 

Ключові слова: аудит, методологія, аудиторські послуги, 

ціноутворення, професійна діяльність, контроль якості аудиторських 

послуг, комп’ютеризація, професійна етика, євроінтеграція. 
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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 
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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 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 
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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.  
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13. Шульга С.В. Контроль якості надання аудиторських послуг як засіб 

підвищення довіри користувачів до фінансової звітності // Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: збірник 
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Великобританії та України // Проблеми і перспективи економіки та 

управління: науковий журнал. Чернігів: Чернігівський національний 

технологічний університет. 2016. № 1(5). С. 319-325 (0,56 друк. арк.).  
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24. Шульга С.В. Детермінанти глобальної конкурентоспроможності 

«Великої четвірки» // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.). Чернігів: 

Чернігівський державний технологічний університет, 2013. С. 146-148 

(0,25 друк. арк.). 

25. Шульга С.В. Щодо удосконалення вимог до розкриття інформації у 

концептуальній основі фінансової звітності // Розвиток системи обліку, 

аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Матеріали 

ХІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., 

професора, заслуженого діяча науки і техніки України (м. Київ, 28 березня 

2014 р.). Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2014. 

С. 91-96 (0,26 друк. арк.). 

26. Шульга С.В. Роль аудиту у відновленні довіри до ринків // Стратегія 

розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-



13 

практичної конференції. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. С. 241-

243 (0,16 друк. арк.). 

27. Шульга С.В. Виклики розвитку аудиторського ринку в Україні // 

Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, 

правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів V Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів, 

2016. С. 274-275 (0,18 друк. арк.). 

28. Шульга С.В. Вплив регулятора на аудиторський ринок у 

Великобританії та Україні: порівняльний аналіз // Розвиток системи обліку, 

аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез 

доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. Київ: 

ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. С. 130-131 (0,20 друк. арк.). 

29. Шульга С.В. Еволюція моделей ціноутворення в аудиті // Стратегія 

розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-

практичної конференції. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. С. 322-

324 (0,24 друк. арк.). 

30. Шульга С.В. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 

інституціональний аспект. Бізнес-аналітика в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV науково-практичної 

конференції (Київ, 16 березня 2017 р.). Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 

2017. С. 224-228 (0,22 друк. арк.). 

31. Шульга С.В. Підвищення якості аудиторських послуг в контексті 

глобальних 3D трендів // Стратегія розвитку України: Економічний та 

гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. Київ: 

ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 322-324 (0,18 друк. арк.). 

32. Шульга С.В. Якість аудиту та нормотворче таргетування // Розвиток 

системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація.  

Збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. 

Київ:  ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 219-223 (0,23 друк. арк.). 



14 

33. Шульга С.В. Контроль за аудитом в контексті нового Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» // Сучасні 

тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу: 

матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Ужгород, 5-6 жовтня 2018 року) / за заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. 

Приходько, А. Krynski. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

С. 140-141 (0,22 друк. арк.). 

34. Шульга С.В., Щирська О.В. Інституційна структура ринку 

аудиторських послуг через призму законодавчих змін // Облік, аналіз, аудит 

та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. 

матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-

річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка; 7 грудня 

2018 р. Київ: КНЕУ, 2018. Київ: КТ «Забєліна-Фільковська Т.С. і компанія 

«Київська нотна фабрика». С. 211-213 (загальний обсяг – 0,30 друк. арк., 

особисто автору належить 0,15 друк. арк.: дослідження інституційних змін у 

структурі ринку аудиторських послуг). 

35. Шульга С.В. Зміна вимог до професійних компетентностей аудитора 

з урахуванням євроінтеграційних процесів // Стратегія розвитку України: 

Економічний та гуманітарний аспекти: матеріали науково-практичної 

конференції. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. С. 570-574 

(0,19 друк. арк.). 

36. Шульга С.В., Кушнір Є.О. Новації правового статусу аудитора в 

контексті змін законодавчих вимог // Розвиток системи обліку, аналізу та 

аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей 

учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. Київ: ДП «Інформ.-

аналіт. агентство», 2019. С. 164-165 (загальний обсяг – 0,28 друк. арк., 

особисто автору належить 0,18 друк. арк.: узагальнено зміни законодавчого 

регулювання атестації та безперервного навчання аудиторів). 

 

 



15 

 
ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………..... 17 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………………... 30 

1.1. Інститут аудиту: сутність та сучасна парадигма розвитку…………... 30 

1.2. Оцінка концентрації та квазіконкурентності ринку аудиторських 

послуг у період глобалізації……………………………………………….... 56 

1.3. Проблематика та напрями розвитку аудиту в Україні в контексті 

законодавчого реформування………………………………………………. 74 

Висновки до розділу 1……………………………………………………… 93 

РОЗДІЛ 2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ 

ТРЕНДІВ…………………………………………………………………….. 97 

2.1. Імплементація європейських стандартів регулювання аудиторської 

діяльності у національну правову систему……………………………….... 97 

2.2. Ціноутворення в аудиті: розвиток методичного та нормативного 

забезпечення……………………………………………………………….. 117 

2.3. Інституціональні аспекти удосконалення регулювання аудиторської 

діяльності в контексті глобальних трендів………………………………… 144 

Висновки до розділу 2…………………………………………………….. 161 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТАНУ ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …………………………………………. 165 

3.1. Методологія оцінки стану і тенденцій розвитку аудиторської 

діяльності в Україні …...……………………………………………………. 165 

3.2. Методологія оцінки ефективності функціонування суб’єктів  

аудиторської діяльності …………………………………………………….. 

 

216 

Висновки до розділу 3……………………………………………………… 239 



16 

  

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ 

ПОСЛУГ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА………………………………..….... 242 

4.1. Контроль якості надання аудиторських послуг як засіб підвищення 

довіри користувачів до фінансової звітності……………………………… 242 

4.2. Система контролю якості аудиторських послуг та нормотворче 

таргетування.................................................................................................... 260 

4.3. Організація внутрішньої системи контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій……….……… 281 

Висновки до розділу 4……………………………………………………… 307 

РОЗДІЛ 5. АУДИТ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ…………………………………………………………. 311 

5.1. Структурування системи професійної аудиторської діяльності…… 311 

5.2. Конвергенція правового статусу та професійних компетентностей 

аудитора в умовах євроінтеграції………………………………………….. 330 

5.3. Етичні вимоги до професії аудитора та проблеми їх реалізації в 

Україні ……………………………………………………………………….. 352 

Висновки до розділу 5………………………………………………………. 382 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….... 386 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………... 393 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 432 

 

 

 

 

 



17 

ВСТУП 

 

 

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

Звʼязок 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; 
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– 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; 

– 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 
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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 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: 
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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 
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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 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; 
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– 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 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 
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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. 
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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 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 
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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 
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системи обліку, аналізу 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.).  
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ  ПРОЦЕСІВ 

 

 

1.1. Інститут аудиту: сутність та сучасна парадигма розвитку 

 

 

Ускладнення суспільно-економічних відносин, здійснення заходів з 

удосконалення нормативного регулювання аудиторської діяльності в частині 

гармонізації національного законодавства з європейськими та світовими 

вимогами призводять до поступової зміни інституційного середовища. В 

Україні відбувається поступовий процес формування нових інституцій з 

метою ефективного впровадження процесів євроінтеграції, налагодження 

двосторонньої координації в сфері співробітництва з європейськими 

партнерами. Зазначені зміни є передумовою для запровадження в 

національну практику найбільш прогресивного досвіду, процедур 

регулювання економічних відносин, які протягом досить тривалого терміну 

напрацьовані в процесі вивчення взаємодії між європейськими країнами, 

суб’єктами господарювання тощо. 

Активне впровадження та використання міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, потреба в підвищенні рівня відкритості та прозорості 

інформації про стан і діяльність суб’єктів господарювання, прийняття нового 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII [158] призвели до формування нових умов 

здійснення аудиторської діяльності з урахуванням європейського досвіду та 

практики в сфері регламентації аудиту.  

Детальне наукове обґрунтування напрямів подальшого розвитку аудиту 

як науки та практичної діяльності повинно ґрунтуватися на вивченні впливу 
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різних факторів середовища, які призводять до зміни сучасної парадигми 

розвитку аудиту. Необхідність осмислення аудиту як складного соціально-

економічного явища та виду професійної діяльності є передумовою 

формування інституціональної парадигми аудиту в Україні, яку  

слід досліджувати в світлі розвитку інституціоналізму як складової 

економічної теорії. 

Інституціоналізм є напрямом економічної теорії, що базується на 

вивченні економічних проблем в їх синтезі з соціальними, політичними, 

етичними, правовими проблеми розвитку економіки та суспільства. 

Інституціоналізм сформувався у 20–30-х _аб. XX _аб. (основоположником є 

Т. Веблен). Ключовим напрямом дослідження інституціоналізму є вивчення 

економіки як частини соціальної системи, а також сукупності соціально-

економічних факторів та оцінки їх впливу на розвиток інститутів. 

Основоположною ідеєю інституціоналізму є залежність економічного 

розвитку від інституцій (звичаї, порядок, прийняті у суспільстві) та 

інститутів (організаційна форма прояву інституцій, їх закріплення у вигляді 

законів, установ). У зв’язку з цим інституціоналізм досить часто лежить в 

основі розвитку методології різних наук, об’єкт дослідження яких пов’язаний 

із вивченням економіко-соціальних систем. 

«Парадигма інституціональної економіки розглядає економіку як 

економічний простір, який заповнений сукупністю фізичних та юридичних 

осіб та різними інститутами – організаціями, правилами, традиціями, – 

основним мотивом поведінки є не стільки отримання максимального 

прибутку, скільки дотримання інституційних норм і правил і покращення 

свого стану в межах цих інститутів» [92, c. 174].  

Починаючи з 70-х років XX _аб. інституціоналізм розвивається в двох 

напрямах: неоінституціоналізм і нова інституціональна економіка. 

Основними представниками зазначених напрямів є: Р. Коуз, Дж. Стигліц, 

О. Вільямсон, Д. Норт, Дж. Бьюкенен та інші. Представники напряму нової 

інституціональної економіки (Дж.М. Ходжонсон, Д. Норт, Ф.А. Хаєк та інші) 
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здійснили спробу сформувати власну теорію інститутів, яка ґрунтується на 

аналізі інституцій та інститутів як окремого індивіда з відповідними 

інтересами та поведінкою. «Неоінституціоналізм, по суті, виступає 

продовженням інституціональної теорії, розширюючи її погляди та прагнучи 

об’єктивно оцінити ситуацію, спираючись на реальні процеси розвитку 

економіки й відстоюючи позиції інституту як базису технологічного процесу 

та важливого чинника економічного зростання» [196, с. 9]. 

Потреба комплексного вивчення та всебічного дослідження суспільних 

процесів та економічних явищ шляхом подолання обмеженості окремих 

положень інституціоналізму призвела до підвищення наукового інтересу до 

неоінстиціоналізму. Неоінституціоналізм як напрям економічної теорії 

особливого значення надає соціальним інститутам, які можуть бути 

проаналізовані за допомогою понять і методів економічної науки. 

Фундаментальною ознакою неоінституціоналізму є принцип значимості 

інститутів, відповідно до якого дослідження жодної проблеми неможливе без 

урахування конкретної інституціональної форми соціального життя, без 

аналізу певної системи норм. 

«Методологічною відмінністю між інституціоналізмом та 

неоінституціоналізмом є те, що досліджується поведінка окремих індивідів у 

інституціональних структурах (корпораціях, профспілках, державі), а потім 

можливості пристосування суспільних норм та правил до цих структур, а не 

навпаки. Тим самим структури забезпечують захист інтересів індивідів» [30, 

с. 58]. «Значення неоінституціоналізму для розуміння економіки полягає перш 

за все в тому, що він дозволяє включити суто економічні процеси у більш 

широкий контекст соціально-економічних, політичних і культурних змін» [128]. 

З огляду на вищевикладене інститут аудиту слід вивчати крізь призму 

застосування неоінституціональної методології. Використання теорії 

неоінституціоналізму в частині наукового обґрунтування факторів і напрямів 

розвитку аудиту як науки, дослідження взаємозв’язку змін 

інституціонального середовища ринку аудиторських послуг та основних 
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складових інституту аудиту з урахуванням інформаційних інтересів 

стейкхолдерів дозволить сформулювати подальші підходи до перегляду 

змісту аудиту як науки та практичної діяльності. 

Застосування інституціонального підходу в аудиті дозволяє пояснити 

сучасний стан і перспективи його розвитку з позицій взаємодії базових 

економічних інститутів та інститутів, які формуються під впливом 

економічного середовища та євроінтеграційних процесів. Дослідження 

аудиту як одного з елементів цілісної та складної інституційної системи 

країни сприяє систематизації чинників впливу на його стан і тенденції 

розвитку. Завдяки використанню інституційного аналізу можна побудувати 

інституційну модель аудиту, в основу якої мають бути покладені 

інформаційні інтереси стейкхолдерів і сформовані правила взаємодії між 

ними, а інституційний синтез забезпечить виявлення тенденцій в зміні 

правил взаємодії між інституціями.  

Разом із тим, «в сучасних дослідженнях аудиторської діяльності мало 

використовується інституційний підхід через відсутність концептуальних 

основ інституційного аудиту: понятійного апарату, інституційної моделі із 

взаємопов’язаними елементами, інституційних механізмів, які визначають 

практичне здійснення аудиторської діяльності» [92, с. 174]. Але широке 

впровадження євроінтеграційних процесів та міжнародного досвіду засвідчує 

актуальність та своєчасність застосування неоінституціоналізму як напряму 

розвитку методології аудиту. 

Рядська В.В. називає три основні причини, які визначають необхідність 

застосування інституційної методології стосовно дослідження аудиторської 

діяльності [184, с. 139]: 

1) розвиток аудиту передбачає інституційне оформлення процесів 

регулювання професійної діяльності; 

2) аудит як один із видів підприємницької діяльності передбачає тісну 

взаємодію з існуючими господарськими та правовими інститутами і не може 

існувати без певних інституційних рамок; 
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3) розуміння внутрішнього змісту інституту аудиту можна отримати 

через дослідження механізму інституціоналізації аудиторської діяльності в 

Україні. 

Давидов Г.М., Шалімова Н.С. вважають, що «аудит слід розглядати як 

соціально-економічний інститут суспільства. Соціально-економічні інститути 

в соціологічній інтерпретації розглядаються як історично сформовані, стійкі 

форми організації спільної діяльності людей. У більш вузькому сенсі – це 

організована система соціально-економічних зв’язків і норм, покликана 

задовольнити основні потреби суспільства, соціальних груп і 

особистості» [46, с. 87]. Дослідження аудиту як соціально-економічного 

інституту суспільства є доцільним і нагальним питанням, оскільки в умовах 

імплементації зарубіжного досвіду розвитку аудиту значно зростає соціальна 

роль аудиту, забезпечення інформаційних потреб суспільства та зацікавлених 

користувачів. Систематизація етапів розвитку аудиту засвідчує тривалий 

період його еволюції та становлення. Однак вивчення аудиту в світлі 

розвитку інституціональної теорії розпочалось відносно недавно (_абл.. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Еволюція аудиторської діяльності в Україні з урахуванням 

відповідних напрямів розвитку 

№ з/п Етап розвитку 
аудиту 

Характеристика Напрям розвитку 

1 2 3 4 
1 1987–1992 рр.  Формування перших аудиторських 

структур, розширення їх кількості та 
форм 

Підтверджувальний 
аудит 

2 1993–1998 рр. Формування нормативної бази аудиту 
3 1999–2003 рр. Посилення монополізації міжнародних 

аудиторських фірм на вітчизняному 
ринку аудиту. Подальше удосконалення 
нормативної бази аудиту, розроблення 
методичних засад надання 
аудиторських послуг 

4 2003–2015 рр. Застосування Міжнародних стандартів 
аудиту як національних, адаптація 
аудиторської діяльності до вимог цих 
стандартів, розроблення нормативного 
та методичного забезпечення контролю 
якості аудиторських послуг 

Ризико-
орієнтований аудит 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 4 
5 2016 р. дотепер Реформування аудиторської діяльності з 

урахуванням євроінтеграційних 
процесів. Створення системи 
суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю. Застосування 
неоінституціоналізму для 
обґрунтування подальших напрямів 
розвитку інституту аудиту 

Соціально-
орієнтований аудит 

 

Джерело: систематизовано на основі [45], [55] 

Еволюція аудиту в Україні вказує на поступове зростання значення 

інституту аудиту в забезпеченні ефективного розвитку економіки країни, 

формуванні нових підходів до розвитку професійної діяльності аудиторів з 

урахуванням міжнародного досвіду та глобальних трендів. 

Особливості розвитку аудиту як інституту неможливо зрозуміти без 

формування відповідного категорійно-понятійного апарату, який є основою 

правильного та чіткого визначення економічної сутності різних понять. В 

основі розуміння сутності поняття «інститут аудиту» лежить концепція 

виникнення та зміни інститутів Д. Норта (концепція інститутів, 

інституціональних змін та функціонування економіки). Відповідно, 

Д. Нортом сформульовано визначення поняття «інститути»: «Це «правила 

гри» в суспільстві, створені людиною обмежувальні рамки, які організовують 

взаємовідносини між людьми. Отже, вони задають структуру спонукальних 

мотивів людської взаємодії – чи то в політиці, соціальній сфері або 

економіці. Інституційні зміни визначають як суспільство розвивається в часі, 

і таким чином є ключем до розуміння історичних змін» [131, c. 17].  

Поняття «інститут» включає в себе формальні та неформальні обмеження 

правил поведінки, а також фактори примусу, які структурують їх взаємодію. До 

формальних обмежень належать законодавчі документи, конституції, 

економічні правила та договори, які створюють загальні та конкретні 

обмеження поведінки. Формальні обмеження можуть доповнювати 

неформальні обмеження та сприяти їх зміні з метою підвищення їх 

ефективності та дієвості. Неформальні обмеження втілюються у вигляді 
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традицій, звичок, добровільно прийнятих правил поведінки та етики і 

формуються без втручання третіх сторін. Трактування інституту аудиту як 

сукупності формальних і неформальних обмежень є занадто вузьким, що 

зумовлює необхідність деталізації його змісту та елементів. В наукових 

працях представлені різноманітні трактування поняття «інститут 

аудиту» (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Трактування поняття «інститут аудиту» в різних наукових 

публікаціях 

№ 
з/п 

Автор Трактування поняття 

1 2 3 
1 Панков В.В. [139, с. 188] Інститут аудиту – сукупність формальних і 

неформальних норм, правил і стандартів, що визначають 
рамки взаємодії різних суб’єктів щодо аудиторської 
діяльності 

2 Ітигілова О.Ю. [70, с. 79] Інститут аудиту – це економічний інститут, і люди, 
займаючись діяльністю в межах економічних інститутів, 
поряд із виконанням основної суспільної функції 
переслідують і власні економічні інтереси 

3 Петрик О.А. [143, с. 47] Інститут аудиту слід розглядати в трьох площинах: аудит як 
науку; аудит як професійну діяльність; аудит як напрям 
підготовки фахівців. Всі вони знаходять своє відображення 
в сукупності концепцій, положень, законів, стандартів, 
норм, рекомендацій які й складають систему регулювання 
аудиту, визначають його стимули та обмеження 

4 Рядська В.В. [184, с. 139] Системне розуміння аудиторської практики з позицій 
інституціональної методології дозволило визначити її 
зміст як сукупність взаємообумовлених і 
взаємопов’язаних неформальної та формальної 
складових, внутрішній розвиток і взаємодія яких 
розкривають механізм процесу змін завдань аудиту як 
соціального інституту 

5 Шалімова Н.С.  
[218, с. 27] 

Аудит – суспільний інститут, який діє як механізм 
реалізації довіри, формалізація якого проявляється в 
існуванні стандартів, що їх повинні дотримуватися 
аудитори у професійній діяльності і, які регламентують 
як організаційні та методичні аспекти аудиту, так і 
поведінку аудиторів 

6 Сиротюк Г.В., 
Петришин Л.П.  
[188, с. 120] 

Інститут аудиту є авангардом неформальної 
інституціональної складової розвитку професії аудитора 
в Україні 

7 Фабісович Н.В. [205] Інститут аудиту – сукупність формальних і неформальних 
норм, правил і стандартів, що визначають межі взаємодії 
різних суб’єктів щодо аудиторської діяльності 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 
8 Кондрашова Н.Г.  

[91, с. 32] 
Інститут аудиту – це комплекс основоположних  
концепцій, норм, правил і стандартів, які формують 
ключовий зміст аудиторської діяльності, і механізмів, 
що регулюють їх дію на практиці 

9 Дмитренко І.М.  
[51, с. 9] 

Під інститутом аудиту пропонується розуміти 
сукупність професійних утворень у суспільстві 
(аудиторських фірм, аудиторів, професійних 
громадських організацій, регуляторних органів), 
інтелектуальна та прикладна діяльність яких є 
легітимною, обмежена формальними (нормативними) і 
неформальними рамками, спрямована на захист 
економічних інтересів і задоволення інформаційних 
потреб суспільства шляхом надання впевненості 
користувачам звітної інформації економічних суб’єктів. 
Теоретико-методологічні, організаційні засади цієї 
професійної діяльності модифікуються під впливом 
зміни соціокультурного середовища суспільства та 
очікувань користувачів. Це стосується середовища 
корпоративного управління, в умовах якого суттєво 
зростає ризикованість діяльності корпоративних систем 
під впливом диверсифікації, наявності корпоративного 
конфлікту інтересів, неспроможності менеджменту 
постійно враховувати інтереси усіх груп власників, 
зокрема міноритарних акціонерів 

Як свідчать дані табл. 1.2, в сучасних дослідженнях інститут аудиту 

переважно трактується як сукупність формальних та неформальних норм, які 

складають систему регулювання аудиторської діяльності. Шалімова Н.С. 

[218, с. 27] акцентує увагу на тому, що інститут аудиту – це суспільний 

інститут, який діє як механізм реалізації довіри, формалізація якого 

проявляється в існуванні стандартів, що їх повинні дотримуватися аудитори 

у професійній діяльності. Вважаємо, що функціонування аудиту як інститу 

має особливо важливе суспільне значення, оскільки результати аудиторської 

діяльності впливають на прийняття рішень зацікавлених осіб і в подальшому 

визначають рівень добробуту суспільства. слід також зазначити, що крім 

формальних та неформальних норм інститут аудиту повинен містити 

сукупність соціально-економічних відносин, які формуються та регулюються 

зазначеними нормами, а також відповідну систему базових елементів аудиту 

як науки (постулати аудиту; принципи аудиту; категорії аудиту; методи 

аудиту; об’єкти аудиту).  
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Особливості розвитку аудиту як спеціального інституту пов’язані з 

формуванням відповідного категорійно-понятійного апарату, що є основою 

чіткого визначення економічної сутності різних понять. У зв’язку з цим 

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.  

Щоб з’ясувати, чи існує на сьогодні інститут аудиту, необхідно 

проаналізувати ознаки інституту в цілому та їх наявність при формуванні 

інституту аудиту. Досить детально питання ознак інституту описано в 

монографії [261, с. 22–23], де виокремлено його соціологічну, правову, 

економічну, соціально-психологічну ознаки. Розглянемо детальніше 

реалізацію цих ознак стосовно інституту аудиту (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Ознаки інституту та їх застосування в сфері інституту аудиту 

Назва ознаки Характеристика Застосування до інституту аудиту 
2 3 4 

Соціологічна Інститут завжди 
розглядається як 
результат соціалізації, 
суспільного визнання з 
виведенням мікроявищ і 
процесів на макрорівень 

Реформування аудиторської діяльності 
поступово призводить до відновлення 
довіри до аудиторської діяльності, 
підвищується затребуваність в 
неаудиторських та супутніх послугах, 
розширення сфер перевірок та об’єктів 
контролю 

Правова Інститут пов’язується з 
організаційним і 
правовим оформленням 
забезпечених 
легітимністю явищ 

Аудиторська діяльність регулюється на 
законодавчому рівні з впровадженням 
досвіду європейських країн, що дозволяє 
удосконалити її організаційно-методичні 
засади здійснення 

Економічна Інститут розглядається як 
певна сфера, межі 
існування та підґрунтя 
отримання специфічних 
форм доходу 

Здійснення аудиторської діяльності 
передбачає отримання доходів від різних 
видів діяльності та надання різного типу 
аудиторських послуг 
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Продовження табл. 1.3 
2 3 4 

Соціально-
психологічна 

Будь-який інститут з 
усією соціальною 
наповненістю не 
позбавлений природних, 
психобіологічних засад, 
що виводять на 
можливість адаптації 
інститутів до зміни 
середовища 

Нововведення та перехід аудиту на 
видозмінену систему регулювання та 
здійснення суспільного нагляду за 
діяльністю суб’єктів аудиторської 
діяльності засвідчують поступову 
адаптацію інституту аудиту до потреб та 
захисту інтересів різних груп 
стейкхолдерів на ринку 

 

Джерело: В.Д. Якубенко [261, с. 22–23] 

Отже, аналізуючи відповідність інституту аудиту ознакам аудиту, можна 

зазначити, що кожна із наведених в табл. 1.3 ознак у результаті зміни 

підходів до регулювання та здійснення аудиторської діяльності реалізується 

на практиці. Такий висновок дозволяє стверджувати про початковий етап 

розвитку аудиту як окремого інституту в Україні.  

Редько О.Ю., досліджуючи сутність інституту аудиту, дійшов висновку, 

що «інституційне оформлення аудиту в Україні є певно відповіддю саме на 

негативні тенденції глобалізації та відбувається на тлі формування самого 

ринку аудиторських послуг, тому говорити про інститут аудиту як про факт 

недоцільно» [171, с. 208]. Не можливо погодитися з цією думкою в повній мірі, 

оскільки аудиторська діяльність перманентно змінюється та переходить на 

новий етап розвитку. На сьогодні сформувались формальні та неформальні 

норми, які безпосередньо впливають на розвиток інституту аудиту, визначають 

особливості стану та зміни його складових. Під інституційними змінами в 

аудиторській діяльності слід розуміти процес перетворення кількісних і якісних 

форм складових інституту аудиту, які перебувають у безперевній взаємодії та 

взаємозвязку.  

Інституційна архітектоніка аудиту є структурою елементів, які 

перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємообумовленості, а також 

призводять до формування відповідних теоретичних концепцій розвитку 

аудиту. Об’єктом інституційної архітектоніки є сукупність елементів 

інституту аудиту, які досліджуються з точки зору їх відповідності основним 
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характеристикам і вимогам суспільства, правилам економічного буття та 

відносин, інформаційним запитам зацікавлених користувачів. 

Вивчення аудиту з точки зору неоінституціоналізму засвідчує, що аналіз 

зміни компонентів інститутів аудиту сприяє визначенню завдань подальшого 

генезису аудиторської діяльності в Україні, яких можна досягти шляхом 

реформування законодавчої бази, зміни елементів інституційного 

середовища. Міждисциплінарність і впровадження міжнародного досвіду в 

частині розвитку інституційного середовища функціонування інституту 

аудиту на сьогодні є одним із ключових напрямів еволюції аудиту як науки 

та практичної діяльності.  

Враховуючи, що інститут аудиту характеризується певною структурою, за 

результатами дослідження виокремлено основні складові інституту аудиту, 

розвиток яких визначає можливості й обмеження суб’єктів ринку 

аудиторських послуг (рис. 1.1). 
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Інституціональне 
   середовище 

      глобального 
рівня 

Інституціональне 
 середовище 

     макрорівня 

 Інституціональне 
  середовище 
   мезорівня 

Система правил щодо встановлення меж соціально-економічних відносин 

ІНСТИТУТ АУДИТУ 

Аудит як наука 

Аудит як практика 

Аудит як діяльність 
суб’єктів аудиторської 

діяльності 

Аудит як напрям 
підготовки фахівців 

Постулати аудиту 
Принципи аудиту 
Категорії аудиту 
Методи аудиту 
Об’єкти аудиту  

Інституціональні моделі  
аудиту 

Інституціональні механізми 
аудиту 

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. 1.1. Основні складові та концепція розвитку інституту аудиту 
Джерело: розроблено автором 
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Інституційний аналіз діяльності держави, суб’єктів аудиторської 

діяльності, міжнародних організацій в частині формування ринку аудиту в 

Україні дозволяє не тільки виявити помилки та недоліки становлення ринку, 

а й окреслити нові контури стратегії розвитку елементів інституту аудиту для 

удосконалення економічних відносин між суб’єктами ринку аудиту та 

суспільством з урахуванням звичаїв, правил, традицій, які сформувались на 

певному етапі його розвитку. Найважливішими умовами формування 

ефективного ринку аудиторських послуг, який відповідав би очікуванням 

суспільства та компромісним інтересам стейкхолдерів, є трансформація 

складових аудиту як практики, опрацювання узгодженої концепції 

подальшого розвитку ринку аудиторських послуг. 

Передумови становлення і розвитку аудиту як інституту є складними та 

багатоаспектними, що пояснюється становленням оновленої форми 

незалежного аудиту відповідно до вимог міжнародних стандартів і 

внутрішніх національних потреб в частині підвищення довіри до 

представників аудиторської професії, ефективності діяльності регуляторів 

ринку аудиту, що в подальшому має забезпечити консолідацію та 

солідарність влади й суспільства в частині формування напрямів 

гармонійного розвитку вітчизняного інституту аудиту. 

На сьогодні в Україні формальні норми, що започаткували створення 

інституту аудиту, втілені в національних законодавчих документах, які 

приведені у відповідність із законодавством Європейського Союзу з метою 

забезпечення належної якості аудиторських послуг (Закон України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг», Кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи 

Міжнародні стандарти незалежності) та інші законодавчі документи).  

Неформальні вимоги складаються з існуючих у суспільстві традицій, 

неформальних обмежень і звичаїв, які забезпечують здійснення соціально-

економічних відносин на ринку аудиторських послуг. Сукупність 
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формальних і неформальних вимог встановлює відповідну систему правил 

поведінки та функціонування інституту аудиту. 

Розвиток і функціонування інституту аудиту відбуваються в межах та 

під впливом відповідних рівнів інституціонального середовища. 

Інституціональне середовище слід розглядати як сукупність 

фундаментальних соціально-економічних, політичних, юридичних та 

морально-етичних правил, які встановлюють єдині правила здійснення 

соціально-економічних відносин, що формуються в процесі взаємодії 

суб’єктів аудиторської діяльності. Відповідно, синтез процесів внутрішнього 

розвитку аудиторської діяльності та впливу чинників інституціонального 

середовища призводять до діалектичного та еволюційного розвитку аудиту. 

Інституціональне середовище глобального рівня передбачає уніфікацію 

та опрацювання єдиних міжнародних вимог і правил здійснення аудиторської 

діяльності. Вплив глобального інституціонального середовища на розвиток 

інституту аудиту в Україні сьогодні проявляється через реформування 

нормативно-правової бази провадження аудиторської діяльності в частині її 

приведення у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу 

(прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність») та подальшого їх суспільного визнання. 

Інституціональне середовище макрорівня формується із сукупності 

інститутів національного та міжнародного права, інституту освіти та 

соціальних гарантій, інститутів фінансів та оподаткування, а також інших 

видів інститутів, які через функціонування інституціональної структури 

регуляторів аудиторської діяльності визначають загальні формальні та 

неформальні вимоги до здійснення аудиторської діяльності, підготовки 

фахівців в сфері аудиту, а також зовнішні контури відповідних обмежень. 

Інституціональне середовище мезорівня передбачає формування правил 

здійснення аудиторської діяльності на рівні регіональних систем. 

Нерівномірність розвитку економічного розвитку окремих регіонів країни 

призводить до непропорційності ринку аудиторських послуг. У зв’язку з цим 
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на рівні окремих регіонів формуються формальні та неформальні правила 

провадження аудиторської діяльності. 

Інституціональне середовище мікрорівня представлене сукупністю 

формальних та неформальних правил здійснення взаємовідносин 

зацікавлених сторін та користувачів аудиту. Тобто інституціональне 

середовище мікрорівня формується на рівні суб’єктів аудиторської діяльності 

та замовників. 

Враховуючи особливості формування інституціонального середовища 

аудиторської діяльності, інститут аудиту доцільно розглядати як науку та як 

практику. «Те, що аудит є наукою підтверджується дослідженням філософії 

науки. Сучасна філософія науки розкриває науку в чотирьох аспектах. По-

перше, як складний суперечливий процес отримання нового, специфічного 

знання; по-друге, як результат цього процесу, тобто об’єднання отриманих 

знань в цілісну органічну систему, що перебуває в постійному розвитку; по-

третє, як соціальний інститут з власною інфраструктурою; по-четверте, як 

особливу сферу людської духовної діяльності найважливіший елемент 

культури» [100, с. 11]. Крім того, аудит як наука має власні визначені цілі, 

принципи, предмет, об’єкт і метод, а також відповідає всім критеріям науки. 

Аудит як практику слід розглядати в межах трьох її елементів:  

– по – перше, аудит як практична діяльність (незалежна професійна 

діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, пов’язана з 

наданням аудиторських послуг);  

– по – друге, аудит як напрям підготовки фахівців (діяльність різних 

видів навчальних закладів як елементів інституційного середовища, що 

забезпечують навчання, підготовку та підвищення кваліфікації аудиторів);  

– по – третє, аудит як наукова діяльність (теоретико-пізнавальна діяльність 

вчених, спрямована на формування підходів до вирішення наявних в аудиті 

проблемних питань, розроблення нових наукових гіпотез, парадигм та 

емпіричних схем). Серед елементів інституту аудиту також слід виокремити 

такі: 
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1. Постулати аудиту – певні положення, твердження, які приймаються 

без доказів і використовуються для побудови системи стандартів і норм 

регулювання аудиторської діяльності. Основоположниками постулатів 

аудиту стали Х.А. Шараф і Р.К. Мауц [320], які сформулювали вісім 

головних постулатів. Надалі різними авторами здійснено спроби доповнення, 

удосконалення постулатів аудиту (Дж.С. Робертсон [335], 

Я.В. Соколов [194], В.В. Головач [34], О.А. Петрик [145], Л.О. Сухарева, 

В.О. Бесарабов [200] та інші). 

Погоджуємось з В.В. Головачем, що «за будь-яких умов постулати 

аудиту повинні виступати зовнішнім виявленням сутності. Внаслідок чого і 

виникає необхідність сформулювати відповідні постулати аудиту:  

1. Фінансова звітність, яка за зовнішніми ознаками відповідає 

встановленим вимогам, може містити викривлення, обумовлені шахрайством 

або помилкою.  

2. Винні особи у викривленні фінансової звітності спроможні протидіяти 

аудитору щодо виявлення та оприлюднення таких викривлень.  

3. Внаслідок протидії аудитору у належному виконанні своїх службових 

обов’язків виникають конфлікти, розв’язання яких потребує адекватних 

заходів реагування з боку аудитора та інших повноважних осіб.  

4. Встановлення наявності чи відсутності викривлень фінансової 

звітності вимагає від аудитора діяти незалежно з дотриманням професійного 

скептицизму, який дозволяє критично оцінити аудиторські докази та досягти 

достатньої впевненості.  

5. В якості доказів дозволяється використовувати будь-яку належну та 

допустиму інформацію, на підставі якої аудитор може встановлювати 

наявність чи відсутність перекручень фінансової звітності.  

6. Доказування та оцінка фінансової інформації, отриманої аудитором на 

основі аналізу ймовірних взаємозв’язків, не може ґрунтуватися на 

припущеннях.  
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7. Об’єктивна та всебічна перевірка аудитором фінансової звітності 

можлива з достатньо високим але не абсолютним рівнем впевненості, з 

помірною впевненістю щодо огляду фінансової звітності, на умовах 

узгоджених процедур та консультацій, які виконуються аудитором без 

висловлення впевненості стосовно наявності чи відсутності перекручень 

фінансової звітності.  

8. Достатня впевненість аудитора не виключає ризику того, що виконані 

належним чином аналітичні та інші процедури не дадуть змоги виявити 

реально існуючі викривлення фінансової звітності.  

9. Аудитор несе відповідальність за навмисно завдані збитки у випадку 

неправомірного висловлення впевненості у тому, що фінансова звітність не 

містить викривлень внаслідок шахрайства або помилки, а також за 

порушення норм професійної етики та договірних зобов’язань.  

10. Особливий статус аудитора вимагає суспільного нагляду та 

контролю за аудиторською діяльністю» [35, с. 85]. 

2. Принципи аудиту – загальноприйняті фундаментальні основи 

проведення аудиту та етики аудитора. В Україні 15 червня 2019 р. набув 

чинності оновлений Міжнародний кодекс етики професійних 

бухгалтерів [310], яким визначено основні етичні вимоги та принципи 

аудиту:  

– чесність – аудитор повинен бути чесним та об’єктивним на всіх етапах 

роботи і висловлювати об’єктивну думку про об’єкт дослідження; 

– об’єктивність – аудитор має бути справедливим, компетентним, 

старанно надавати аудиторські послуги, відповідати рівню професійних 

знань, який не викликає сумніву у клієнта щодо професіоналізму наданих 

йому послуг; 

– професійна компетентність і належна ретельність – аудитор 

зобов’язаний підтримувати професійні знання та навички на рівні, 

необхідному для надання клієнтам компетентних професійних послуг, та 
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діяти відповідно до належних технічних і професійних стандартів, надаючи 

аудиторські послуги; 

– конфіденційність – аудитор не має права без згоди клієнта 

розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання 

професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях; 

– професійна поведінка – аудитор повинен створювати і підтримувати 

добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що можуть 

дискредитувати її. 

«Переважна більшість вітчизняних авторів до фундаментальних 

принципів проведення аудиту помилково зараховують також принцип 

незалежності. Це некоректно, оскільки незалежність у Кодексі етики 

професійних бухгалтерів [310], а також у тексті МСА 200 [122] розглядається 

лише як обов’язкова умова дотримання фундаментальних принципів 

(насамперед принципу об’єктивності) при виконання завдань з аудиту 

фінансової звітності, огляду чи іншого надання впевненості, а не як принцип. 

Таким чином, фундаментальних принципів етики, яких повинен 

дотримуватися аудитор у своїй роботі, є лише п’ять» [28, с. 77]. 

3. Категорії аудиту – загальні поняття, що лежать в основі формування 

теорії аудиту та організаційно-методичних засад його здійснення. Основними 

категоріями аудиту можна вважати суттєвість, аудиторський ризик, 

аудиторські докази, аудиторську вибірку, аудиторські процедури, думку 

аудитора, якість аудиту, які є взаємопов’язаними. 

4. Методи аудиту – сукупність прийомів і способів, за допомогою яких 

оцінюється стан об’єктів, що підлягають дослідженню та вивченню. До 

загальнонаукових методів дослідження в аудиті належать: аналіз; синтез; 

індукція; дедукція; аналогія; конкретизація; моделювання; абстрагування; 

системний аналіз. Спеціальними методами аудиту є: фактична перевірка, 

документальна перевірка, підтвердження, спостереження, обстеження, 

опитування, аналітичні процедури, зустрічна перевірка та ін. 
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5. Об’єкти аудиту – сукупність об’єктів, які підлягатимуть дослідженню 

відповідно до цілей та завдань аудиту і є предметом уваги аудитора. 

«Об'єкти аудиту це – система обліку і внутрішнього контролю, 

інформаційні системи. Розширення об'єктів аудиту системою внутрішнього 

контролю обґрунтовується системно – орієнтованим підходом сучасної 

концепції аудиту, згідно з яким~ аудитор перевіряє адекватність організації 

та ефективність функціонування системи внутрішнього контролю 

підприємства-клієнта. За результатами досягнення розуміння суб'єкта 

господарювання та перевірки системи внутрішнього контролю аудитор 

визначає обсяг та характер аудиторських процедур по суті» [53]. 

6. Інституціональні моделі аудиту – ієрархічна інституціональна 

структура та сукупність регуляторів аудиторської діяльності, які 

забезпечують формування умов здійснення аудиторської діяльності. 

В умовах впровадження концепції сталого розвитку економіки під 

впливом євроінтеграційних процесів, однією з передумов забезпечення 

фінансової стабільності країни є ефективне функціонування ринку 

аудиторських послуг як гаранта достовірності фінансової звітності та її 

відповідності міжнародним вимогам. Прийняття закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 

з метою гармонізації національного законодавства у сфері аудиторської 

діяльності із законодавством Європейського Союзу призвело до зміни 

інституційної структури ринку аудиторських послуг. Встановлення нових 

нормативно-правових засад здійснення аудиторської діяльності зумовлює 

формування оновленого законодавчого середовища провадження 

аудиторської діяльності, а також призводить до диференціації аудиторських 

послуг з урахуванням інтересів замовників та стейкхолдерів.  

У вузькому значенні поняття «ринок» трактується як сукупність певних 

взаємовідносин з обміну між суб’єктами ринку і як середовище, що дозволяє 

його здійснювати. Під поняттям «ринок аудиторських послуг» слід розуміти 

систему економічних відносин, спрямованих на задоволення потреб 
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споживачів шляхом надання послуг у нематеріальній формі суб’єктами 

аудиторської діяльності у відповідних економічному та нормативно-

правовому середовищах. 

Структуру ринку аудиторських послуг через призму законодавчих змін 

слід охарактеризувати в інституційному та територіальному аспектах. В 

інституційному аспекті ринок аудиторських послуг слід розглядати як 

сукупність інститутів та окремих елементів, які забезпечують безперервну, 

динамічну та стабільну основу функціонування ринку аудиторських послуг. 

За територіальним аспектом ринок аудиторських послуг можна поділити на 

регіональний, національний та міжнародний. Інституційну структуру ринку 

аудиторських послуг з урахуванням затверджених змін нормативно-

правового регулювання аудиторської діяльності представлено на рис. 1.2. 
 

 

Суб’єкти аудиторської 
діяльності 

Професійне самоврядування 

Суспільний нагляд 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

Міністерство фінансів України 

Аудиторська палата України 

Професійні аудиторські 
об’єднання та організації 

Рада нагляду за аудиторською діяльністю 

Інспекція із забезпечення якості 

Аудитор 

Аудиторська мережа 

Аудиторська фірма 
Замовники аудиторських послуг 

Аудиторські послуги 

Примітка:                 об’єкт ринку аудиторських послуг 
                                  суб’єкти ринку аудиторських послуг 

Державна служба фінансового моніторингу України 

 

Рис. 1.2. Інституціональна структура ринку аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором на основі [158, 161] 
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Залежно від територіальної ознаки ринок аудиторських послуг можна 

поділити на: 

– регіональний ринок аудиторських послуг – ринок аудиторських послуг 

в межах певного регіону, в якому є безпосередній попит на такі послуги;  

– національний ринок аудиторських послуг – ринок аудиторських 

послуг, який виходить за межі регіонального ринку; 

– міжнародний ринок аудиторських послуг – ринок аудиторських послуг 

в масштабі світового господарства. 

Здійснення аудиторської діяльності відбувається під впливом 

відповідного рівня інституціонального середовища. Інституціональне 

середовище ринку аудиторської діяльності – це сукупність соціально-

економічних, політичних та нормативно-правових, морально-етичних 

правил, які визначають обмеження в сфері здійснення інституційних 

відносин між суб’єктами ринку аудиту. 

Інституціональне середовище аудиту перебуває у постійній динаміці, що 

підтверджується змінами процедур аудиту та порядку їх застосування, 

удосконаленням та імплементацією міжнародного досвіду в систему 

регулювання здійснення аудиторської діяльності. Інституціональна структура 

ринку аудиторських послуг забезпечує відповідне оформлення та узгодження 

обмежень на провадження економічних відносин у сфері аудиторської 

діяльності, що забезпечується через функціонування сукупності інституцій, 

які впливають на формування формальних та неформальних норм.  

До основних суб’єктів ринку аудиторських послуг належать суб’єкти 

суспільного нагляду (Міністерство фінансів України; Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю; Рада нагляду за аудиторською 

діяльністю; Інспекція із забезпечення якості; Державна служба фінансового 

моніторингу України); суб’єкти професійного самоврядування (Аудиторська 

палата України; професійні аудиторські об’єднання та організації); суб’єкти 

аудиторської діяльності; замовники аудиторських послуг.  
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Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [158] суб’єкти 

суспільного нагляду забезпечують здійснення нагляду за: реєстрацією 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; впровадженням міжнародних 

стандартів аудиту; контролем за атестацією аудиторів та безперервним 

навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності; контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 

дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 

застосуванням стягнень. 

Суб’єктам професійного самоврядування делеговані такі повноваження:  

– реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; контроль за 

безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес;  

– контроль якості 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, крім 

суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес [158]. 

Суб’єктами аудиторської діяльності є аудитори, аудиторські мережі та 

аудиторські фірми (суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності; суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес). Зміна 

законодавчого регулювання здійснення діяльності на ринку аудиторських 

послуг призвела до зміни його інституційної структури, що втілюється у 
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побудові оптимальної системи суспільного нагляду та саморегулювання 

аудиторської діяльності. 

7. Інституціональні механізми аудиту – сукупність інституцій та 

способів застосування законодавчих вимог, стандартів, норм, правил до 

процесу здійснення аудиторської діяльності на практиці та забезпечення 

високої якості аудиту. Формування законодавчого підґрунтя з урахуванням 

євроінтеграційних процесів є одним із важливих кроків для формування 

ефективної системи регулювання аудиторської діяльності та побудови 

інституційної структури ринку аудиторських послуг. Разом із тим, ухвалення 

нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» вимагає розроблення комплексу внутрішніх нормативних 

документів у межах аудиторських фірм для забезпечення дотримання вимог 

закону та реалізації його основних положень. Наразі ефективна реалізація 

регулятивних вимог щодо здійснення аудиторської діяльності залежать від 

злагодженої роботи всіх суб’єктів ринку аудиторських послуг. Також на 

сьогодні на законодавчому рівні передбачено необхідність розроблення 

різних положень, які б врегулювали порядок оцінки контролю якості надання 

аудиторських послуг, механізм здійснення атестації та безперервного 

навчання аудиторів. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що інститут аудиту 

розвивається в межах динамічного інституціонального середовища, умови 

розвитку якого визначаються формальними і неформальними вимогами, які 

шляхом внутрішнього розвитку і взаємодії формують його структуру та 

напрями розвитку. Особливістю сучасного розвитку інституту аудиту має 

стати повернення довіри до аудиторів та результатів їх роботи, підвищення 

соціального значення аудиту та захисту інтересів стейкхолдерів. 

Сукупність теоретично-методологічних складових аудиту як науки з 

часом змінюється в результаті впливу зовнішніх факторів. Процес такої зміни 

супроводжується утворенням парадигм аудиту, що відображають 

об’єктивний історичний процес його трансформації. 
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Поняття «парадигма» в науці завдячує своєю появою американському 

філософу та історику Т. Куну, який трактував «зазначену категорію, як 

визнані всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають 

науковому співтовариству модель постановки проблем і їх рішень» [105]. В 

довідниковій літературі термін «парадигма» визначається як «вихідна 

концептуальна схема, модель постановки проблем та їх вирішення, методів 

дослідження, які переважають протягом певного історичного періоду у 

науковому товаристві» [192, с. 977]. 

Івахненков С.В. під парадигмою наукового знання в галузі 

господарського контролю пропонує розуміти «набір базових термінів, 

концепцій в галузі контролю та аудиту та їхні визначення, характерні для 

підходів конкретних науковців або груп науковців» [72, c. 102].  

Під «парадигмою аудиту» слід розуміти сукупність онтологічних та 

гносеологічних ідеалізацій та настанов, що сформувалися на підсвідомому 

рівні представників наукового співтовариства в сфері аудиту. Зазначені 

настанови та визнані науковим співтовариством досягнення в галузі аудиту, 

лежать в основі побудови та формалізації моделей виявлення та розв’язання 

проблемних питань в сфері аудиту. 

Парадигмальний підхід успішно використовується в сфері професійної 

аудиторської діяльності, оскільки в її основі лежить науково обґрунтована і 

підтверджена на практиці концептуально-методологічна основа. 

Голяш І. виокремлює п’ять парадигм, які відображають процес 

становлення та розвитку аудиторської науки, підкреслюючи, що «еволюція 

аудиторської науки визначається зміною таких парадигм:  

1) емпіричної парадигми, яка свідчить про початок емпіричного рівня 

наукової стадії в аудиті, започаткованого Л. Діксі;  

2) конструктивної парадигми, яка пов’язана з розробкою Р. Монтгомері 

конструкції теорії аудиту та аудиторської науки загалом;  

3) аксіоматичної парадигми, яка вплинула на формування аудиторської 

науки, виходячи зі сформульованих тверджень, що не потребують доведення 
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(аксіом): постулатів Р.К. Маутца, Х.А. Шарафа, Д.К. Робертсона, Т. Лімперга 

та міжнародних стандартів аудиту;  

4) біхевіористичної парадигми, яка, відповідно до поглядів М. Шерера і 

Д. Кента, спрямувала розвиток аудиторської науки у сферу вивчення 

ефективності діяльності підприємства, що залежить від поведінки 

управлінського персоналу та визначається відповідними стимулами;  

5) кон’юнктурної парадигми, яка формує аудиторську науку, 

враховуючи потреби ринкової економіки, та сприяє появі нових наукових 

напрямків у результаті симбіозу різних наук» [37, с. 345]. 

Шурчкова І.Б. [258] виділяє такі парадигми аудиту: системно-орієнтований 

аудит (аудит перехідного періоду до ринкової економіки); ризик-орієнтований 

аудит (аудит в умовах ринкової економіки, що розвивається). Однак ми 

вважаємо, що автором не виділено парадигми розвитку аудиту, а радше 

здійснено систематизацію напрямів розвитку аудиту залежно від його етапів 

формування як науки та практичної діяльності. 

Редько О.Ю., Дмитренко І.М. вважають, що «сучасний етап розвитку 

аудиту (щоб відповідати очікуванням зацікавлених користувачів і бути 

затребуваним суспільством) має здійснюватися шляхом об’єднання та 

сполучення ідей і механізмів як системно-орієнтованого, так і ризик-

орієнтованого підходів, при цьому фокусуватися на оцінці й висловленні 

незалежної думки по розширеному складу об’єктів, що включають системи 

генерування інформаційних потоків у середовищі підприємств-клієнтів з 

урахуванням впливу ризиків їх неефективності на майбутній 

розвиток» [174, c. 53]. 

На зміні парадигми аудиту наголошує О.В. Клішова, пропонуючи 

застосовувати інституціональну парадигму. Зокрема, автор зазначає, що на 

сучасній стадії економічного розвитку, яку дослідники називають 

постіндустріальною, формується нова інституціональна парадигма, яка включає 

вивчення впливу на економіку політики, права, науки, релігії, освіти» [85, c. 7–

8]. На необхідності вивчення аудиту з точки зору інституціональної парадигми 
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у своїх працях неодноразово наголошували В.В. Рядська [185], 

О.А. Петрик [143], Г. Сиротюк, Л. Петришин [188] та інші. 

Інституціональна парадигма аудиту формується на сучасному етапі як 

наслідок зростаючого впливу міжнародної соціально та ризико-орієнтованої 

економіки, посилення та оновлення вимог з боку суспільства та 

стейкхолдерів на ринку, зростаючої потреби в релевантній інформації. 

Зазначена парадигма аудиту формує та змінює спрямованість професійної 

діяльності, форми і методи роботи, професійну концепцію і загальну 

спрямованість подальшого розвитку аудиторської діяльності шляхом зміни 

окремих інститутів ринку аудиту.  

Сучасна парадигма розвитку аудиту має виходити із необхідності 

збереження незалежності аудиторів як перед замовниками, так і перед 

державними органами, що не допускає створення наглядового органу із 

представників державної влади, повноваження якого у сфері аудиту 

ставитимуть під сумнів об’єктивність і незалежність аудиторської професії. 

Натомість система регулювання повинна сприяти удосконаленню механізмів 

та інститутів саморегулювання, внутрішнього і зовнішнього контролю якості, 

взаємодії з іншими учасниками ринку професійних послуг. 

Інституціональна парадигма аудиту є загальноприйнятою, що зумовлено 

її інституційним змістом та спрямуванням завдань аудиту на захист і 

задоволення інформаційних потреб і соціальних інтересів громадян. Саме ця 

парадигма аудиту забезпечує реалізацію процесів глобалізації у сфері аудиту 

та відображає інтереси міжнаціональних власників капіталу з урахуванням 

соціальних і економічних особливостей їх функціонування. 

Характерними ознаками розвитку інституціональної парадигми аудиту є 

значне розширення міжпредметних зв’язків та синтез різних наук, що в 

результаті 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 в суспільстві в цілому. В даному випадку розширюється перелік 
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об’єктів перевірки та виникають нові види ризиків в процесі здійснення 

аудиторської діяльності. 

Сучасні реалії здійснення аудиторської діяльності вимагають детального 

дослідження значення та реалізації інституту аудиту в системі соціально-

економічних інститутів, з яких формується суспільство. Завдяки 

ефективному розвитку аудиту як інституту та участі суб’єктів аудиторської 

діяльності у складній сукупності економічних, політичних, правових 

відносин забезпечується цілісність суспільства як соціальної системи. 

Інституціональна теорія в умовах розвитку глобалізаційних зв’язків 

забезпечує формування фундаменту наукових досліджень економічної науки, 

предмет яких враховує вплив соціально-економічних систем. Оскільки 

аудиторська діяльність є елементом соціально-економічної системи, впливає 

на її розвиток та перебуває у безперервній взаємодії з нею, це визначає її 

інституціональну сутність і потребу в подальшому дослідженні генезису 

ринку аудиторських послуг в умовах застосування неоінституціоналізму. 

Дослідження сутності інституту аудиту дозволило систематизувати 

основні його компоненти, надати їх характеристику з урахуванням положень 

неоінституціоналізму. Застосування теорії неоінституціоналізму та основних 

її постулатів дозволили охарактеризувати структуру ринку аудиторських 

послуг через призму законодавчих змін в інституційному та територіальному 

аспектах. Аналіз зміни гносеологічних та онтологічних знань про стан й 

розвиток аудиторської діяльності, дозволили обґрунтувати сучасну 

парадигму його розвитку, яка визначає напрями подальших наукових 

досліджень в сфері аудиту. 
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1.2. Оцінка концентрації та квазіконкурентності ринку 

аудиторських послуг у період глобалізації 

 

 

Розвиток аудиторського бізнесу в Україні є об’єктом детального аналізу 

та публічних дискусій від початку незалежності України. Дилема, пов’язана 

зі стійкою концентрацією ринку, яку не можуть вирішити ані на 

законодавчому, ані на професійному рівні, продовжує тримати в напрузі і 

самих аудиторів, оскільки перманентна загроза професійної реформи 

посилюється нестійким станом національної економіки, невизначеністю у 

попиті на послуги, тиском потенційних замовників на їх вартість, формуючи 

загрозу незалежності думки і поведінки аудиторів. 

Ринку аудиторських послуг під впливом глобалізаційних трендів 

притаманна певна концентрація, яка проявляється в розвитку процесів 

монополізації та конкуренції на цьому ринку. Наявна ринкова концентрація 

на ринку аудиторських послуг є перепоною для розвитку вільної конкуренції 

на ринку, що призводить до виникнення негативних явищ, які безпосередньо 

вливають на стан ринкової економіки в країні. Проте на рівні міжнародних і 

національних регуляторів відсутній єдиний підхід до формування заходів, 

спрямованих на забезпечення вільної конкуренції за наявності певного рівня 

ринкової концентрації. 

Підходи до вивчення конкуренції на ринку аудиторських послуг у 

світовій практиці різняться за методологією аналізу напрямів впливу 

ринкової концентрації на ключові параметри (ціну, якість аудиту), методами 

визначення такої концентрації і рівнем дослідження. 

Що стосується України, то варто зауважити, що через брак системних 

досліджень у сфері конкуренції на ринку аудиторських послуг Аудиторська 

палата України (АПУ) і Міністерство фінансів України не мають єдиної 

стратегії як його подальшого розвитку, так і необхідного поточного 

реформування для імплементації норм ЄС щодо регулювання аудиторської 
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діяльності та забезпечення захисту інтересів користувачів фінансової 

звітності, підтвердженої аудиторами [111, с. 28]. 

Діяльність лідерів ринку аудиторських послуг як в Україні, так і за 

кордоном є об’єктом постійних дискусій серед національних регуляторних 

органів, бізнесу, науковців і громадян. Розмови стосовно подальшої 

монополізації та концентрації ринку компаніями, що входять до брендів Делойт 

(Deloitte Touche Tohmatsu, далі – Deloitte), Ернст енд Янг (далі – Ernst&Young), 

КПМГ (далі – KPMG) та Прайсвотерхаус-Куперс (PricewaterhouseCoopers, 

далі – PwC) не вщухають вже понад два десятиліття. Так, за твердженням Ван 

Рекеля (керівника компанії BDO в Україні, п’ятого за величиною аудиторського 

бренду в світі) нинішня структура ринку аудиторських послуг «… є хворою, 

оскільки вплив, охоплення і ресурси аудиторів Великої Четвірки домінують над 

всім ринком (на них припадає більше 85 % частки ринку в більшості країн-

членів ЄС)» [324].  

Аналогічної думки дотримуються Джозеф Геракос та Чед Сіверсон, за 

підрахунками яких наведені вище компанії отримували протягом 2012–2013 

років у середньому 94–97% загального обсягу доходів від надання 

аудиторських послуг у США [301]. Разом із тим, зазначені бренди, які в 

професійному середовищі зазвичай називають «Великою четвіркою», не 

збираються зупинятися на досягнутому. Проведений автором аналіз річних 

звітів компаній за 2018 рік [63, 64, 65, 66], свідчить про їх намір зберігати 

лідерство, зміцнюючи його шляхом підвищення якості наданих послуг, 

розширення компетентності та відкриття нових ринків. 

Незважаючи на істотний вплив представників «Великої четвірки» на 

характер конкуренції та структуру ринку аудиторських послуг в Україні, їхні 

корпоративні стратегії, напрями позиціонування та показники 

конкурентоспроможності вітчизняними вченими практично не досліджені. 

Стратегії аудиторських фірм,а точніше мереж незалежних аудиторських 

фірм, об’єднаних під мультинаціональними брендами, найповніше можна 

проаналізувати на основі KPI-підходу (key performance indicators – ключові 
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індикатори діяльності), який дозволяє оцінити їх ефективність та виявити 

недоліки і причини втрати ними конкурентоспроможності. 

Як видно з табл. 1.4, доходи кожної з чотирьох компаній впродовж 

2016–2018 років демонстрували стійке зростання. При цьому протягом 2016–

2018 років рейтинг брендів за рівнем доходів залишався незмінним: 1 місце – 

Deloitte, 2 місце –PwC, 3 місце – Ernst&Young, 4 місце – KPMG. Це свідчить 

про сталу структуру ринку, його високий рівень насичення та нівелює будь-

які твердження щодо монополізму, оскільки розподіл рангових місць є 

досить чільним, а різниця між лідером та його найближчим конкурентом не 

перевищує 5 %. 

Таблиця 1.4 

Доходи компаній «Великої четвірки» за період 2016–2018 рр., 

млрд дол. [281] 

Назва компанії Роки та обсяги отриманих доходів, млрд дол. 
2016 2017 2018 

Deloitte 36,9 38,8 43,2 
PwC 35,4 37,7 41,3 
Ernst&Young 29,6 31,4 34,8 
KPMG 25,4 26,4 28,9 
Загалом 127,3 134,3 148,2 

 

 

Оцінку конкуренції компаній проведено за критеріями географічного 

позиціонування, видів діяльності, галузевої приналежності клієнтів, а також 

цільових ринків. Навіть при досягненні «Великою четвіркою» рекордних 

доходів загальним обсягом в понад 148 млрд дол. розподіл доходів між 

гравцями глобального ринку аудиту є практично рівноважним протягом 

2016-2018 років (табл. 1.5), а різниця між обсягами отриманих компаніями 

доходів не перевищує 8 % структури, вказуючи на високий рівень 

конкуренції на ринку аудиту. Такий високий рівень концентрації 

зумовлюється наявністю мережі дочірніх компаній у аудиторських фірм 

«Великої четвірки», відсутністю вільної конкуренції. 

 

 



59 

Таблиця 1.5 

Розподіл доходів між компаніями «Великої четвірки» за період 2016–

2018 рр., % [281] 

Компанія 
Роки, питома вага, % 

2016 2017 2018 
Deloitte 28,99 28,89 29,15 
PwC 27,81 28,07 27,87 
Ernst&Young 23,25 23,38 23,48 
KPMG 19,95 19,66 19,50 
Загалом 100 100 100 

 

Конкуренція між учасниками «Великої четвірки» за географічними 

сегментами обумовлює неоднорідність розподілу джерел доходів між 

компаніями. Зауважимо, що основними споживачами аудиторських послуг є 

країни з розвиненими та динамічними ринками фінансових послуг, де 

розташовані глобальні фінансові центри. Зокрема, в США це Нью-Йорк, у 

Європі – Франкфурт та Лондон, у Азії – Токіо, Сінгапур та Шанхай. 

«Низькі темпи зростання, масові банкрутства, реструктуризації бізнесу 

та суверенно-боргова криза в країнах периферійної Європи спричинили 

стагнацію в більшості галузей реального сектору економіки. Натомість 

швидке відновлення в країнах Південно-Східної Азії, Японії та Китаї 

забезпечили двозначні темпи зростання доходів для компанії PwC, яка ще в 

2007 році визначила цей регіон в якості нового ключового ринку 

розвитку» [281].  

Не менш важливе значення для розуміння корпоративних стратегій 

представників «Великої четвірки» має аналіз доходів за видами наданих 

послуг. Його результати дозволяють визначити структуру видів 

аудиторських послуг, які користуються найбільшим попитом як на 

міжнародному, так і на вітчизняному ринку аудиту (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Розподіл доходів компаній «Великої четвірки» за видами послуг, 

наданих у 2017 році, млрд дол. [347] 

Компанія 
Аудит та супутні 

послуги 

Консультації та 
фінансовий 
супровід Оподаткування 

Deloitte 9,31 22,5 6,99 
PwC 15,97 12,25 9,46 
Ernst&Young 11,6 11,6 8,2 

KPMG 10,39 10,18 5,83 
Загалом 47,27 56,53 30,48 

 

Як бачимо, завдання з надання впевненості та консультаційні послуги 

залишаються основними джерелами доходів у всіх без винятку компаній 

«Великої четвірки». Компанія Deloitte є беззаперечним лідером у сфері 

консультування та фінансового супроводу бізнес-транзакцій, яка становить 

майже її 76 % її доходів, а мережа PwC – в сфері оподаткування, з часткою 

доходів у 25 %. 

Конкурентоспроможність представників «Великої четвірки» залежить 

від обраних ними стратегічних галузей-партнерів. Зокрема, ринкові 

можливості визначають чотири стратегічні напрями компанії Deloitte: 

– лідерство на ринку: створення або утримання позиції лідера на 

кожному з ринків шляхом швидкого реагування на зміни ринкових реалій та 

послідовного переважання в конкурентній боротьбі; 

– цільові інвестиції в ринки: посилення та розширення бізнесу, особливо 

на стратегічних ринках, що швидко зростають; 

– глобальні масштаби діяльності: доповнення природних сильних сторін 

партнерів мережі Deloitte орієнтацією на всеохопний (глобальний) характер 

діяльності при послідовному забезпеченні високоякісних послуг; 

- єдність: посилення професійних послуг шляхом виходу за традиційні 

географічні, функціональні та бізнесові кордони. 

Реалізація такої стратегії підкріплюється інвестиціями в пошук, 

навчання та підвищення кваліфікації нового персоналу, удосконалення 



61 

аудиторської практики, намагання отримати якомога більше знань про галузь 

діяльності клієнта [291, с. 9]. 

Привабливість ринків, що розвиваються, для аудиторів пояснюється 

тим, що поряд із традиційними послугами аудиту компанії на таких ринках 

мають потребу в інформаційно-консультаційному супроводі. Як результат 

суб’єкти аудиторської діяльності дедалі більше уваги починають приділяти 

консультаційним видам послуг, які користуються підвищеним попитом з 

боку клієнтів (передусім на ринках, що розвиваються), що в подальшому 

створює підґрунтя для більш тісної та плідної співпраці в традиційній сфері 

аудиту (зокрема, в складанні та підтвердження фінансової звітності, 

оцінюванні ефективності систем контролю, виробництва, управління 

бізнесом тощо). 

Аналіз показників діяльності представників «Великої четвірки» на 

глобальному рівні засвідчив використання компаніями стратегії 

позиціонування за географічними сегментами, видами послуг, галузевою 

приналежністю клієнтів, в несприятливих макроекономічних умовах та за 

високої конкурентної боротьби. Попри жорстку конкуренцію та насиченість 

ринків, конкурентоспроможність компаній «Великої четвірки» залишається 

на надзвичайно високому рівні завдяки високим стандартам контролю якості, 

інвестиціям у персонал та використання ефекту синергії від 

мультинаціональної співпраці та обміну інформацією між учасниками мереж 

аудиторських фірм та професіоналів, об’єднаних у транснаціональні 

аудиторські бренди. 

Присутність компаній «Великої четвірки» на ринках, що розвиваються, 

створює передумови для розвитку національних аудиторських мереж, 

стимулює конкурентний розвиток галузі та забезпечує високу якість наданих 

послуг для широкого кола зацікавлених користувачів. А тому будь-яке 

штучне обмеження діяльності лідерів глобального ринку на рівні окремої 

країни чи регіону має суто негативні наслідки як для самого ринку, так і для 

споживачів аудиторських послуг. 
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За останні п’ять років спостерігається загальна тенденція до зменшення 

суб’єктів аудиторської діяльності, що пов’язано з посиленням вимог в 

частині функціонування суб’єктів на ринку аудиту (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Порівняльна характеристика аудиторського ринку за кількістю 

суб’єктів та загальним обсягом наданих послуг у 2014–2018 рр. [77] 

Обсяг наданих послуг 
(тис. грн) за 

нижченаведеними 
діапазонами 

Кількість суб'єктів, одиниць 
Частка в загальній кількості 

суб'єктів, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг не вказаний 160 127 92 76 70 12,6 11,9 9,2 8,1 7,9 

Від 0,1 до 10,0 46 29 27 15 12 3,6 2,7 2,7 1,6 1,3 

Від 10,1 до 100,0 291 199 154 134 106 22,9 18,6 15,4 14,2 11,9 

Від 100,1 до 200,0 183 136 126 115 93 14,4 12,7 12,6 12,2 10,5 

Від 200,1 до 300,0 121 106 98 81 70 9,5 9,9 9,8 8,6 7,9 

Від 300,1 до 400,0 94 92 81 57 57 7,4 8,6 8,1 6,0 6,4 

Від 400,1 до 500,0 67 43 69 66 37 5,3 4,0 6,9 7,0 4,2 

Від 500,1 до 1000,0 154 151 152 174 191 12,1 14,1 15,2 18,4 21,5 

Від 1000,1 до 10 000,0 146 175 188 208 233 11,5 16,3 18,8 22,0 26,2 

Більш як 10000,0 10 13 15 18 20 0,8 1,2 1,5 1,9 2,2 

Разом по Україні 1272 1071 1002 944 889 100 100 100 100 100 
 

 

За даними дослідження стану ринку аудиту, презентованого АПУ, «в 

Україні за 2018 рік надано аудиторських послуг на загальну суму 

2438100,1 тис. грн. З них по місту Києву та Київській обл. – 

1991214,5 тис. грн., що становить 81,6 % від загальної суми наданих послуг у 

2018 році. Таким чином, решта регіонів України надали у 2018 році 

аудиторських послуг на 446 885,6 тис. грн., що становить 18,4 % від 

загальної суми наданих послуг у 2018 році. Найбільший середній дохід на 

одного суб’єкта аудиторської діяльності у 2018 році спостерігається у 
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м. Києві та Київській обл. – 4525,5 тис. грн., а найменший у Донецькій обл. – 

213,2 тис. грн.» [77].  

Зазначені показники засвідчують значну регіональну концентрацію 

ринку аудиторських послуг, що пов’язано також із тим, що офіси 

міжнародних аудиторських фірм, в тому числі компаній «Великої четвірки», 

розташовані в м. Києві. Така концентрація аудиторських фірм зумовлює 

відповідну динаміку обсягів отриманих доходів та наданих послуг (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Порівняльна характеристика аудиторського ринку за кількістю 

суб’єктів та загальним обсягом наданих послуг за період 2014–2018 рр. [77] 

Обсяг наданих 
послуг 

 (тис. грн) за 
нижче 

наведеними 
діапазонами 

Загальний обсяг наданих послуг, тис. грн Частка на ринку за обсягом, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Від 0,1 до 10,0 243,7 157,4 159,2 80,2 82,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Від 10,1 до 
100,0 

13 943,2 10392,0 8120,1 7110,8 5562,50 1,08 0,60 0,41 0,33 0,23 

Від 100,1 до 
200,0 

26 249,5 20091,8 18295,6 16900,9 13702,7 2,03 1,14 0,93 0,79 0,56 

Від 200,1 до 
300,0 

29 920,9 26116,2 24592,4 19838,2 17387,8 2,32 1,48 1,25 0,93 0,71 

Від 300,1 до 
400,0 

32 804,3 32194,8 27340,8 19622,9 20050,2 2,54 1,83 1,39 0,92 0,82 

Від 400,1 до 
500,0 

30 347,8 19561,2 31 085,9 29 556,0 16597,3 2,35 1,11 1,58 1,39 0,68 

Від 500,1 до 
1000,0 

109000,4 104014,3 108308,9 123090,3 140175,3 8,44 5,91 5,49 5,79 5,75 

Від 1000,1 до 
10000,0 

303046,3 408013,1 444760,2 510351,5 585971,7 23,46 23,17 22,54 24,0 24 

Понад 10000,0 746255,7 1140390,0 1310439,2 1400317,9 1638570,2 57,77 64,75 66,42 65,84 67,2 

Разом  1291811,8 1760930,8 1973102,3 2126868,7 2438100,1 100 100 100 100 100 

 

Концентрація ринку аудиторських послуг в Україні та відсутність 

єдиних механізмів забезпечення вільної конкуренції на цьому ринку 

призвели до виникнення ефекту Матвія. «Ефектом Матвія називають такий 

стан ринку, при якому економічні агенти з найбільшими доходами 

продовжують збільшувати власну присутність на ринку, а суб’єкти з 
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найменшими доходами – навпаки – продовжують втрачати свої доходи та 

частку ринку» [322].  

Вперше на рівні окремого ринку гіпотезу існування ефекту Матвія було 

висунуто Г. Цукерманом у 1965 році, а підтверджено – в 1968 році Робертом 

Мертоном [322]. Пізніше, в 1988 році, вихідну гіпотезу було трансформовано 

в теорію накопичених переваг [323]. В 2005 році Т. Діпрете та Г. Айріхом 

було доведено існування ефекту Матвія для галузі освіти. При цьому  

автори відзначали, що накопичені переваги ставали механізмом формування 

нерівності [290], що робить теорію Р. Мертона надзвичайно  

актуальною для України. 

У зв’язку з посиленням концентрації бізнесу на аудиторському ринку та 

публічними заявами щодо його монополізації представниками великих 

аудиторських мереж нами висунуто гіпотезу про існування ефекту Матвія 

для ринку аудиторських послуг в Україні. 

Протягом останніх років для вітчизняного ринку аудиторських послуг 

були характерні: 

– стійке скорочення кількості аудиторів-підприємців, які надавали 

професійні послуги; 

– стабілізація ємності ринку на рівні 1,2–2,4 млрд грн; 

– зростання частки ринку суб’єктів з доходом понад 10 млн грн з 57 до 

67 % (за офіційною статистикою); 

– поступове збільшення частки доходів від консультування в загальному 

обсязі наданих послуг в післякризовий період. 

Стисла характеристика ринку аудиторських послуг в Україні за період 

2015–2018 рр., з метою визначення основних тенденцій його розвитку, 

наведена в табл. 1.9. 
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Таблиця 1.9 

Стисла характеристика ринку аудиторських послуг в Україні за 

період 2015–2018 рр. 

Показники Період 
2015 2016 2017 2018 

Середня кількість суб’єктів аудиторської діяльності 1071 1002 944 889 
Обсяг наданих послуг, млрд грн 1,76 1,97 2,13 2,44 
Суб’єкти ринку з доходом понад 10 млн грн 
– кількість 
– частка ринку, % 

 
13 
1,2 

 
15 
1,5 

 
18 
1,9 

 
20 
2,2 

Частка послуг з консультування в загальному обсязі 
наданих послуг, % 

49 51 45 45 

Джерело: систематизовано на основі [67], [77] 

Для тестування існування ефекту Матвія на аудиторському ринку 

України сформульовані такі гіпотези: 

– ефект Матвія може бути охарактеризований скороченням як частки 

ринку для аудиторів з найменшим рівнем доходів, так і скороченням їх 

частки у загальній кількості суб’єктів ринку; 

– ефект Матвія існуватиме, якщо збільшення присутності аудиторів з 

найвищими доходами супроводжуватиметься зростанням їх частки у 

загальній кількості суб’єктів ринку (за рахунок скорочення бази); 

– збільшення частки доходів великих аудиторських фірм 

супроводжуватиметься скороченням частки доходів малих аудиторів. 

Для розрахунків використано щорічні звіти Аудиторської палати 

України до Кабінету Міністрів України про стан аудиторського ринку в 

Україні за 2015–2017 роки, а також інформацію про стан аудиторської 

діяльності в Україні у 2018 році. Автором розподілено аудиторські фірми на 

3 групи за рівнем доходів у розрахунку на 1 компанію або аудитора-

підприємця: 

– перша група (найнижчі доходи) – до 300 тис. грн; 

– друга група (середній рівень доходів) – від 300 до 10000 тис. грн; 

– третя група (найбільші доходи) – понад 10 млн грн (табл. 1.10). 
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Таблиця 1.10 

Структурування аудиторського ринку за кількістю аудиторських 

фірм та обсягом наданих ними послуг 

Показник Кількість суб’єктів аудиторської діяльності, 
од. 

Загальний обсяг наданих послуг, млн. 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Групування 
суб’єктів 
аудиторської 
діяльності за 
доходами 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

до 0,3 56757,4 51167,3 43930,1 36735,4 470 405 345 281 
від 0,3 до 10,0 563783,4 611495,8 682620,7 762794,5 461 490 505 518 
понад 10,0 1140390,0 1310439,2 1400317,9 1638570,2 13 15 18 20 
Загалом 1760930,8 1973102,3 2126868,7 2438100,1 944 910 868 819 
в структурі, % 
до 0,3 3,22 % 2,59 % 2,07 % 1,51 % 49,79 % 44,51 % 39,75 % 34,31 % 
від 0,3 до 10,0 32,02 % 30,99 % 32,10 % 31,29 % 48,83 % 53,85 % 58,18 % 63,25 % 
понад 10,0 64,76 % 66,42 % 65,84 % 67,21 % 1,38 % 1,65 % 2,07 % 2,44 % 

Джерело: розроблено автором 

За результатами групування й систематизації даних табл. 1.10 зроблено 

висновок, що найбільша кількість аудиторів представлена в сегменті 

компаній з доходом до 300 тис. грн. Тестування вищезгаданих гіпотез 

проведено з використанням коефіцієнта кореляції, результати розрахунку 

якого надано в табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Перевірка гіпотез на основі розрахунку коефіцієнта кореляції 

Гіпотеза Частка у кількості Частка на ринку Коефіцієнт кореляції 
Гіпотеза 1 зростає для 

найбільших 
аудиторських фірм 

зростає для 
найбільших 
аудиторських фірм 

87,3012 % 

Гіпотеза 2 скорочується для 
найменших 

скорочується для 
найменших 
аудиторських фірм 

87,1305 % 

Гіпотеза 3 - зростає для 
найбільших 
скорочується для 
найменших 

59,6022 % 

 

Джерело: розроблено автором 

Як видно з табл. 1.11, коефіцієнти кореляції для всіх трьох гіпотез є 

високими і підтверджують існування ефекту Матвія на аудиторському ринку 

України, що пояснює його концентрацію. 
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Позитивні результати оцінки гіпотези існування ефекту Матвія, який 

полягає у перерозподілі рівня доходів від малих аудиторських фірм на 

користь найбільших аудиторських мереж в Україні, характеризуючи 

поточний стан і тенденції розвитку аудиторського ринку, актуалізують 

питання про пошук оптимальної його структури, встановлення причин 

концентрації. За результатами дослідження виокремлено причини 

концентрації зарубіжних ринків аудиторських послуг: 

– подальша спеціалізація аудиторів, яка сприяє зростанню розміру їхніх 

гонорарів [321] та забезпечує високу віддачу від інвестицій у персонал [284]; 

– зростання конкуренції між найбільшими аудиторами під впливом 

нових регуляторних вимог і стандартів [301]; 

– посилення зовнішнього та внутрішнього контролю якості наданих 

послуг [286; 300]. 

Виходячи з цього основними детермінантами подальшої поляризації 

рівня доходів між найбільшими аудиторськими мережами та малими 

аудиторськими фірмами в Україні (з урахуванням зарубіжного досвіду) 

можна вважати такі: 

– посилення контролю системи якості надання аудиторських послуг, 

– зростання попиту клієнтів на консультації з питань складних 

мультинальціональних транзакцій, 

– підвищення ролі бренду та репутації в процесі відбору аудиторів. 

Питанням оцінки інтенсивності конкуренції на ринку аудиторських 

послуг, виявлення факторів, що зумовлюють формування конкурентних 

переваг аудиторської фірми, присвячена дисертація О.Е. Лубенченко [110]. 

Для визначення рівня інтенсивності конкуренції на ринку аудиторських 

послуг автором запропоновано низку оцінок цього рівня. «Так, відзначаючи, 

що чим більш однаковими є ринкові частки серед конкурентів, тим гостріше 

відбувається конкурентна боротьба, у такому випадку пропонується оцінити 

ступінь цієї “подібності”, тобто ступінь розкиду часток конкурентів на ринку. 

Як мірило цього розкиду пропонується використати показник дисперсії 
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часток конкурентів на ринку. Для обчислення дисперсії часток необхідно, 

перш за все, розрахувати самі частки. Якщо обсяг реалізованої на ринку 

продукції і-м підприємством позначити через Qi, а загальний обсяг продажів 

на ринку через Q, то ринкова частка цього підприємства визначається 

достатньо легко: 

                                                        
Q
iQ

iD = ,                                            (1.1) 

де Di – ринкова частка i-го підприємства; Qi  – обсяг реалізованої на 

ринку продукції і-м підприємством, тис. грн; Q  – загальний обсяг продажів 

на ринку, тис. грн. Далі розрахуємо середню частку для всього ринку. В 

даному випадку середня частка буде рівною зворотній величині учасників 

ринку n: 

                                                         
n
1D = ,                                              (1.2) 

де D – середня частка ринку; n  – кількість учасників ринку, 

од.» [110, с. 62–63]. 

Азоєв Г.Л. для визначення інтенсивності конкуренції пропонує 

використовувати не саме середньоквадратичне відхилення, а його 

нормалізовану величину, яку рекомендується відняти від одиниці для того, 

щоб підсумковий показник мінявся від нуля до одиниці [1, с. 68]. З 

урахуванням попередніх позначень і перетворень Г.Л. Азоєвим отримано 

таку формулу: 

                                  ∑ −⋅⋅−= 








i
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n
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i

D
n

1
n1k ,                                      (1.3) 

де k  – коефіцієнт інтенсивності конкуренції; n  – кількість учасників 

ринку, од.; Di  – ринкова частка i-го підприємства.  

Якщо показник дорівнює нулю, це свідчить, що дисперсія є 

максимальною, а інтенсивність конкуренції є незначною. 

Для оцінки конкуренції на аудиторському ринку України основними 

індикаторами інтенсивності конкуренції в розрізі регіонів України є такі: 
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кількість замовлень; фактичний обсяг наданих послуг; середня вартість 

одного замовлення; кількість замовлень на одного суб’єкта; середній доход 

одного суб’єкта аудиторської діяльності. Значення цих індикаторів за 2017–

2018 рр. надані в табл. 1.12. 

Таблиця 1.12 

Порівняльна характеристика обсягу послуг, наданих суб’єктами 

аудиторської діяльності у 2017–2018 рр. у розрізі регіонів України [77] 

Регіон / область 

Кількість 
замовлень, 

од. 

Фактичний обсяг 
наданих послуг, 

тис. грн 

Середня 
вартість 
одного 

замовлення, 
тис. грн 

Кількість 
замовлень на 
одного 

суб'єкта, од. 

Середній доход 
одного 
суб'єкта, 
тис. грн 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вінницька обл. 286 310 6 495,7 10656,0 22,7 34,4 20,4 20,7 464,0 710,4 
Волинська обл. 254 265 3 911,9 5063,8 15,4 19,1 28,2 26,5 434,7 506,4 
Дніпропетровсь
ка обл. 

2 895 3023 96 980,0 131788,7 33,5 43,6 43,9 51,2 1 469,4 
2233,
7 

Донецька обл. 202 112 13 158,2 2984,1 65,1 26,6 9,2 8,0 598,1 213,2 
Житомирська 
обл. 

391 436 6 132,1 8745,4 15,7 20,1 26,1 29,1 408,8 583,0 

Закарпатська 
обл. 

235 203 8 798,0 8680,6 37,4 42,8 23,5 22,6 879,8 964,5 

Запорізька обл. 1 601 1509 25602,1 27455,2 16,0 18,2 43,3 45,7 691,9 832,0 
Івано-
Франківська 
обл. 

1 035 952 9 060,8 10155,1 8,8 10,7 94,1 95,2 823,7 
1015,
5 

м. Київ та 
Київська обл. 

16531 
1505
1 

1749408,
3 

1991214,
5 

105,8 132,3 35,3 34,2 3738,1 
4525,
5 

Кіровоградська 
обл. 

103 164 3 014,3 3372,6 29,3 20,6 12,9 18,2 376,8 374,7 

Луганська обл. 60 101 733,3 1304,2 12,2 12,9 10,0 16,8 122,2 217,4 

Львівська обл. 3 248 3397 52 522,5 59976,3 16,2 17,7 69,1 77,2 1117,5 
1363,
1 

Миколаївська 
обл. 

260 220 6 076,0 6340,6 23,4 28,8 17,3 14,7 405,1 422,7 

Одеська обл. 1 160 981 35 426,2 45019,1 30,5 45,9 24,2 20,0 738,0 918,8 
Полтавська обл. 397 398 10 246,8 9477 25,8 23,8 23,4 24,9 602,8 592,3 
Рівненська обл. 445 325 4 823,7 6109,6 10,8 18,8 34,2 25,0 371,1 470,0 
Сумська обл. 445 327 4 312,4 6024,2 9,7 18,4 37,1 27,3 359,4 502,0 
Тернопільська 
обл. 

294 289 4 084,7 4404,9 13,9 15,2 58,8 57,8 816,9 881,0 

Харківська обл. 2 839 2479 59 359,5 65632,4 20,9 23,9 40,6 43,6 848,0 
1041,
8 

Херсонська обл. 469 417 6 480,0 6809,9 13,8 16,3 67,0 52,1 925,7 851,2 
Хмельницька 
обл. 

559 448 8 801,1 12537,4 15,7 28,0 46,6 34,5 733,4 964,4 

Черкаська обл. 304 271 6 534,2 8154,2 21,5 30,1 20,3 20,8 435,6 627,2 
Чернівецька 
обл. 

235 353 2 822,6 3687,6 12,0 10,4 29,4 50,4 352,8 526,8 

Чернігівська 
обл. 

180 195 2 084,3 2506,7 11,6 12,9 20,0 17,7 231,6 227,9 
 



70 

Систематизовані в табл. 1.12 показники підтверджують географічну 

нерівномірність ринку аудиторських послуг, значну концентрацію 

міжнародних аудиторських компаній у м. Києві, що призводить до 

непропорційного розподілу попиту та пропозиції на ринку аудиту. Найменша 

концентрація на ринку аудиторських послуг спостерігається в Донецькій, 

Луганській, Кіровоградській, Закарпатській областях. Результатом такої 

ситуації стала значна диференціація ключових індикаторів, зокрема кількості 

замовлень за видами в регіональному розрізі, і, відповідно, обсягів доходів, 

отриманих суб’єктами аудиторської діяльності від надання аудиторських 

послуг (рис. 1.3). 
 

 

Рис. 1.3. Кількість завдань з надання впевненості в розрізі регіонів 

України у 2018 році [77] 

 

Нерівномірність розподілу кількості завдань з надання впевненості в 

розрізі регіонів України у 2018 році зумовила відповідний рівень фактичних 

обсягів наданих послуг у 2018 році в розрізі регіонів (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Фактичний обсяг наданих послуг із завдань з надання 

впевненості у 2018 році в розрізі регіонів, тис. грн. [77] 
 

Представлені результати дослідження підтвердили квазіконкурентність 

ринку аудиторських послуг в Україні, яка характеризується високою 

концентрацією у сегменті великих аудиторських фірм і низькою 

концентрацією серед невеликих суб’єктів аудиторської діяльності в межах 

регіонів. 

Підвищення рівня концентрації на аудиторському ринку зумовлює 

низьку якість надання аудиторських послуг. Посилення вимог до суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють аудит суб’єктів суспільного нагляду, 

присутність на ринку компаній «Великої четвірки» призводить до 

безальтернативного квазіконкурентного напряму розвитку ринку аудиту. 

Сьогодні він проявляється у концентрації аудиторських послуг у межах 

великих міжнародних аудиторських фірм, які забезпечують потреби в аудиті 

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. 
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Враховуючи вплив квазіконкурентного ринку на якість надання 

аудиторських послуг, можна погодитись з І. Макаренко, О. Пластун в частині 

рекомендацій для регуляторів у контексті євроінтеграційних процесів щодо 

«оздоровлення ринкового середовища та зростання рівня конкуренції на 

ринку:  

– скасування дискримінаційних умов залучення аудиторських фірм до 

виконання завдань із надання обґрунтованої та обмеженої впевненості 

відповідно до взірцевих Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг насамперед у 

сегментах найбільших державних компаній та компаній, які надають 

фінансові послуги;  

– заборона органам державного управління Кабінету Міністрів України, 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, установлювати обмежувальні ковенанти та надавати явні 

чи неявні преференції на користь окремих учасників ринку аудиторських 

послуг, особливо міжнародних аудиторських компаній, та окремо сегмента 

компаній Big 4, які й так мають репутаційні та інфраструктурні переваги з 

огляду на глобальний масштаб вимог до проведення аудиту. У зв’язку з цим 

потребує уваги реформування регуляторної діяльності Аудиторської палати 

України щодо:  

– розширення її повноважень у сфері здійснення нагляду і контролю на 

ринку аудиторських послуг, особливо в контексті їх надання в окремих 

галузях і сферах діяльності (державний сектор, фінансові ринки, банківська 

система); 

– розвитку координації дій Аудиторської палати України щодо 

забезпечення конкурентного середовища на ринку аудиторських послуг з 

відповідними галузевими регуляторами (Національним банком України, 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків у сфері 

фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондових 

ринків, Антимонопольним комітетом України);  
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– просування доброчесної практики проведення тендерів для 

аудиторських комітетів клієнтів аудиторських компаній. Аудиторська палата 

України та галузеві регулятори мають напрацювати рекомендації щодо 

порядку проведення таких тендерів під час залучення аудиторів для 

виконання завдань на засадах прозорості та відкритості, які б мали на меті 

обмежити недобросовісну цінову конкуренцію, випадки демпінгу, уникнення 

ротації аудиторських фірм та конфлікту інтересів у визначеному 

Міжнародною федерацією бухгалтерів, Директивами 2014/56/ЄС та 

Регламентом (16.04.2014) порядку;  

– посилення контролю Антимонопольного комітету України за 

суб’єктами аудиторської практики, напрацювання законодавчих механізмів 

та дієвості його регуляторної діяльності на ринку аудиторських послуг. 

Більше того, діяльність Антимонопольного комітету України на ринку 

аудиторських послуг має бути неодмінно скоординована із заходами 

незалежного органу суспільного нагляду за суб’єктами аудиторської 

діяльності, створення якого є нагальним, виходячи з необхідності виконання 

вимог Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту (16.04.2014);  

– сприяння розвитку національного ринку аудиторських послуг з 

акцентом на підвищення рівня якості наданих аудиторських послуг, рівня 

кваліфікації та освіти їх персоналу відповідно до стандартів аудиторської 

діяльності (Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг), Кодексу етики професійних 

бухгалтерів та Міжнародних стандартів освіти професійних бухгалтерів 

Міжнародної федерації бухгалтерів. Зокрема, актуалізації та приведення у 

відповідність до вимог вищезазначених документів потребують освітні 

програми підготовки аудиторів та кваліфікаційні програми їх екзаменування 

та підвищення кваліфікації. Окремим напрямом щодо розвитку та підтримки 

належного рівня компетенції вітчизняних аудиторів та безумовної якості 

надаваних ними послуг є поширення міжнародних сертифікаційних програм 

у системі їх підготовки» [111, с. 36–37]. 
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Впровадження запропонованих напрямів удосконалення регулювання 

ринку аудиторських послуг в частині формування передумов для розвитку 

вільної конкуренції та зниження концентрації ринку сприятиме формуванню 

конкурентного ринкового середовища здійснення аудиторської діяльності. 

Оскільки надмірний рівень концентрації на ринку аудиту стримує вільну 

конкуренцію, гальмує розвиток ринку та негативно впливає на економічний 

розвиток країни в цілому, зазначені процеси повинні перебувати під 

постійним контролем державних регуляторів з метою захисту та задоволення 

інтересів всіх стейкхолдерів ринку аудиту. 

Подальший розвиток конкурентного середовища на ринку аудиторських 

послуг нерозривно пов’язаний з вирішенням важливих завдань, спрямованих 

на підтримання і стимулювання та постійне відтворення конкуренції. 

Держава також має активізувати свою роль, створюючи якісно нові умови 

для підтримання та розвитку вільної конкуренції серед суб’єктів 

аудиторської діяльності послуг. Завдання держави у забезпеченні вільної 

конкуренції на ринку аудиту полягає у створенні умов для стабільного 

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

сприянні вільному руху капіталів і формуванні конкурентної культури. 

 

 

1.3. Проблематика та напрями розвитку аудиту в Україні в 

контексті законодавчого реформування 

 

 

Євроінтеграційні прагнення України в частині реформування 

законодавства та механізму здійснення аудиторської діяльності призвели до 

часткового вирішення проблемних питань, накопичених протягом тривалого 

періоду часу. Ринок аудиторських послуг на сьогодні перебуває на стадії 

перезавантаження та зміни напрямів його подальшого розвитку. Зміна 

законодавчого підґрунтя провадження аудиторської діяльності в Україні в 
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напрямі впровадження міжнародного досвіду позитивно позначається на 

зростанні інвестиційної привабливості економіки України, довіри до 

аудиторської професії, видозміні концепції контролю якості надання 

аудиторських послуг. Разом із тим, впровадження міжнародного досвіду 

регулювання аудиторської діяльності зумовлює потребу в адаптації суб’єктів 

аудиторської діяльності до зазначених змін, в розробленні покрокового 

алгоритму реалізації вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторської діяльності», у врегулюванні окремих питань атестації та 

безперервного навчання аудиторів, в розробленні чіткого механізму їх 

здійснення тощо. 

Початок нового етапу розвитку ринку аудиту в практичному аспекті 

ознаменувався транснаціоналізацією економічних відносин, розгалуженням 

та розвитком нових видів аудиту (маркетинговий, екологічний, 

енергетичний, податковий, кадровий тощо), в теоретичному – 

виокремленням авторами різних стадій та етапів розвитку аудиту. 

«Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування 

ринкової економіки кожної країни світу. Якщо взяти до уваги зарубіжну 

аудиторську практику останніх ста років, то можна констатувати, що 

аудиторська діяльність пройшли три стадії еволюції. Тому за характером 

перевірки виокремлюють такі види аудиту: підтверджуючий, системно-

орієнтований і аудит, який базується на ризику, або ризико-орієнтований. 

Такий поділ концепцій розвитку аудиту дійсно відображає еволюцію 

розвитку аудиторської діяльності у світі» [146, с. 329].  

Кулик Р.Р., Новак Ю.Р. [104] вважають, що ризик-орієнтована концепція 

розвитку аудиту змінює системно-орієнтований підхід. Так, автори 

зазначають, що «на відміну від системно-орієнтованого, в ризик-

орієнтованому підході фокус уваги аудитора спрямований не на здатності 

системи внутрішнього контролю клієнта ідентифікувати і запобігати 

помилкам і недобросовісним діям на рівні керівників середньої ланки в 
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типових операціях, а на факти і ознаки, що вказують на дії топ-менеджменту 

компанії» [104, с. 144]. 

На відміну попередніх авторів, Редько О.Ю., Дмитренко І.М. [174] 

виокремлює три еволюційні етапи розвитку професійного аудиту: 

підтверджувальний, системно-орієнтований, ризик-орієнтований. Також 

автори зазначають, що «сучасний етап розвитку аудиту (щоб відповідати 

очікуванням зацікавлених користувачів і бути затребуваним суспільством) 

має здійснюватися по вектору об'єднання та сполучення ідей і механізмів як 

системно-орієнтованого, так і ризикорієнтованого підходів, при цьому 

фокусуватися на оцінці й висловленні незалежної думки по розширеному 

складу об'єктів, що включають системи генерування інформаційних потоків у 

середовищі підприємств-клієнтів з урахуванням впливу ризиків їх 

неефективності на майбутній розвиток» [174, с. 52-53]. 

На доцільності застосування ризик-орієнтованого підходу в аудиті 

акцентує увагу Каковкіна Т.В. [78, с. 37], яка наводить такі переваги його 

використання: «базується на принципах здійснення контролю за 

підприємством; сприяє формуванню системного підходу до якості 

управління ризиком; дозволяє надати оцінку можливого ризик підприємства; 

базується на статистичних даних; передбачає контроль за ефективністю 

заходів та факторів, які базуються на підвищеному ризику; дозволяє виявити 

ризики, що мають високий ступінь зростання, що дозволяє приділити їм 

підвищену увагу; адаптований до практичної діяльності підприємства, 

здійсненню контролю». 

Виокремлення підтверджуючого, системно-орієнтованого, ризик-

орієнтованого підходів до аудиту зумовлено історичними умовами його 

розвитку, зміною економічних засад господарювання та кризовими явищами, 

поступовими змінами вимог суспільства до професійної діяльності аудиторів. 

Новітнім етапом розвитку аудиту Назарова К.О. вважає формування 

соціально-орієнтованого аудиту. Виникнення цього етапу розвитку автор 

пояснює тим, що «вітчизняний аудит розвивається в напрямку соціальної 
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орієнтації, якому притаманні риси не лише професійності, а й високої якості 

та відповідальності за результати проведеного аудиту перед замовниками, 

державою, суспільством» [126, c. 25]. 

Орієнтація ринку аудиту на досвід європейських країн передбачає 

перехід суб’єктів аудиторської діяльності від стратегії отримання високих 

прибутків до стратегії формування соціального ефекту діяльності. Розвиток 

соціальної сфери відносин між учасниками ринку аудиту є однією з 

невід’ємних складових концепції сталого розвитку. Застосування соціально-

орієнтованого підходу до аудиту засвідчує, що аудиторська діяльність 

повинна здійснюватися не заради прибутку власника суб’єкта 

господарювання (замовника), а в інтересах користувачів фінансової звітності 

та суспільства. 

«Нинішній етап розвитку аудиторської діяльності, як суспільного 

відношення, що містить в собі соціальне протиріччя, характеризується 

наданням аудиту провідної ролі в боротьбі з такого роду соціальними 

конфліктами, як перекручення фінансової звітності у вигляді 

шахрайства [169, 106]. Зазначена функція аудиту з другорядних 

перетворилося на основну» [33, с. 15]. 

Вищенаведені підходи науковців характеристики етапів розвитку 

аудиторської діяльності засвідчують, що зміни, обумовлені розвитком 

економіки України та світовими процесами глобалізації й 

інтернаціоналізації, вимагають модифікації функціонального призначення 

аудиту для перетворення його на інструмент усунення інформаційної 

асиметрії між різними групами стейкхолдерів. 

На сучасному етапі розвитку 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 
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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. 1.5). 
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Здійснення аудиторських процедур з урахуванням суспільних 
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. 1.5. Еволюція підходів до аналізу розвитку аудиту 

Джерело: розроблено автором 
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Завдяки зміні вимог суспільства до аудиторської діяльності та 

відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності аудит поступово стає 

засобом інформаційної взаємодії різних груп стейкхолдерів. 

«Аудитори повинні визнавати свою професійну відповідальність перед 

суспільством загалом, а держава може і повинна встановлювати певні 

правові гарантії, спрямовані на забезпечення якості аудиторських послуг, що 

підтверджується практикою інших країн, де інститут аудиту має більш давню 

історію (зокрема, і законодавством Європейського Союзу)» [29, с. 68]. 

Голяш І.Д., Будник Л.А. здійснили спробу систематизувати фактори, які 

зумовили сьогоднішні тенденції на ринку аудиторських послуг. Зокрема, 

автори зазначають, що «наразі аудит динамічно розвивається та 

видозмінюється внаслідок:  

– зростання престижності аудиторської професії;  

– адаптації аудиту до потреб ринкової економіки;  

– розмежування функцій державних контролюючих органів та 

незалежних суб’єктів аудиторської діяльності;  

– недостатності розуміння прикладної цінності аудиту;  

– необхідності соціальної орієнтації аудиту;  

– альтернативності шляхів подальшого розвитку аудиту;  

– проникнення аудиту в інші сфери;  

– розвиток теорії аудиту та формування його наукової бази» [38, с. 133]. 

З огляду на сучасні економіко-соціальні зміни на ринку аудиту 

залишається ряд проблемних питань, які потребують нагального вирішення. 

Прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської 

діяльності» забезпечило позитивні зрушення в напрямі розв’язання наявних 

проблемних питань, але частина з них залишається невирішеними дотепер. 

«Проводити аудит дуже складно в умовах глобальної кризи і загального 

стану української економіки в умовах війни; коли відбуваються значні 

коливання у валютних курсах та зриваються поставки товарів й 

енергоресурсів. Інші проблеми представлені специфічними галузевими 
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складнощами. Серед них доцільно виділити відмінності у стандартах роботи 

українських та міжнародних компаній, відсутність системи страхування 

аудиторських ризиків, а також недостатній рівень підготовки українських 

бухгалтерів і аудиторів. Перераховані причини негативно впливають на 

престиж професії та знижують рівень довіри бізнес-середовища до 

вітчизняного аудиторського ринку» [86, с. 59]. 

Огляд наукової літератури свідчить про спроби систематизації 

проблемних питань розвитку ринку аудиторських послуг. Слід зазначити, що 

частина наведених дослідниками проблемних питань подальшого розвитку 

ринку аудиторських послуг дійсно є актуальною в умовах сьогодення. 

Так, Власенко О.О., Марченко С.М. стверджують, що «основними 

перешкодами розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг є: 

недосконалість Закону України “Про аудиторську діяльність”; недостатнє 

сприйняття значення аудиту у вітчизняному бізнес-середовищі; незадовільна 

якість роботи самих аудиторів; неправомірне обмеження конкуренції у сфері 

аудиторської діяльності урядом України; намагання Міністерства фінансів 

повністю контролювати ринок, усунувши аудиторську спільноту від 

регулювання їхньої професійної діяльності» [25, с. 349]. Слід підкреслити, 

що частина зазначених проблемних питань була усунута в результаті 

прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської 

діяльності». 

 «Як бачимо в Україні на сучасному етапі здійснювати аудиторську 

діяльність дуже складно, – пише Долбнєва Д.В., – що пояснюється цілою 

низкою проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів, 

аудиторських фірм і унеможливлюють успішний розвиток аудиторської 

діяльності в умовах застосування МСА в цілому. Так, основними з них 

залишаються: 

– глобальна криза і незадовільний стан національної економіки в умовах 

неоголошеної війни; 
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– суттєві коливання валютних курсів, зрив поставок товарів й 

енергоресурсів; 

– недосконалість та непостійність законодавчої бази з питань 

регулювання аудиторської діяльності; 

– недосконалість методичних і теоретичних розробок з аудиторського 

контролю; 

– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

– недостатня кількість висококваліфікованих аудиторських кадрів; 

– недотримання аудиторами вимог якості надання аудиторських послуг; 

– відсутність ефективних штрафів і покарань за недостовірність звітів 

аудитора; 

– відсутність чіткого механізму формування ціни на аудиторські 

послуги; 

– відсутність методичних рекомендацій щодо комп’ютеризації аудиту. 

До цього всього додаються ще й специфічні галузеві проблеми: 

відмінності у стандартах роботи українських і міжнародних компаній, 

відсутність системи страхування аудиторських ризиків, недостатній рівень 

підготовки українських бухгалтерів та аудиторів, особливо щодо 

застосування ними міжнародних стандартів. Все це негативно позначається 

на рівні довіри учасників бізнес-середовища до вітчизняного аудиторського 

ринку та вітчизняних аудиторських фірм (аудиторів) зокрема» [52, c. 74–75]. 

На недооцінюванні значення професійної діяльності аудиторів 

наголошує Здирко Н.Г. Автор зазначає, що «істотною причиною гальмування 

розвитку аудиту в Україні є також необізнаність громадськості в сутності та 

перевагах аудиту та недооцінка і низький авторитет аудитора, насамперед, як 

висококваліфікованого та компетентного бухгалтера зі стажем практичної 

роботи на підприємстві. Всі ці обставини, звичайно, призводять до зниження 

конкурентоспроможності вітчизняних аудиторських фірм та аудиторів» [68].  

Новий порядок атестації та безперервного навчання аудиторів 

врегульовано на законодавчому рівні. Разом із тим, відсутність чіткого 
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механізму здійснення цих заходів призвела до таких негативних наслідків як 

тривалий період не проведення атестації (протягом не менше трьох років), 

оскільки особа, яка має намір стати аудитором, повинна надати довідку про 

стажування в аудиторській фірмі тривалістю три роки. Крім того, Комісією з 

атестації досі не подано на затвердження органу суспільного нагляду та не 

оприлюднено 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, як того вимагає профільний 

закон. 

Втрата чинності рішеннями, а також всіма нормативними документами, 

виданими АПУ, призвела до відсутності належного методичного 

забезпечення виконання положень та вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторської діяльності». Перелік проблемних 

питань, які виникли в результаті такої ситуації, систематизовано 

О.Р. Антонюк. Серед напрямів проблемних питань у розвитку аудиторських 

послуг виділяє автор виділяє такі:  

– розбіжності між теорією та практикою, між нормативним 

забезпеченням та обсягом реалізації на практиці; 

– розбіжності категоріального апарату та класифікації різних видів 

аудиторських послуг; 

– недостатня розвиненість ідентифікації та змістової характеристики 

послуг; 

– недостатнє методичне забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг; 

– проблема методичного, організаційного забезпечення аудиторських 

послуг [5, с. 13]. 

Розширення переліку підприємств, які зобов’язані підтверджувати 

достовірність фінансової звітності, значно розширює сферу клієнтської бази 

для суб’єктів аудиторської діяльності, включених до третього та четвертого 
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розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Станом на 

11.10.2019 р. до третього та четвертого розділів включено 353 суб’єкта 

аудиторської діяльності. Брак кадрів при значному зростанні попиту на 

послуги обов’язкового аудиту фінансової звітності призведе до залучення на 

умовах підряду суб’єктів аудиторської діяльності, включених до  

другого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Така 

ситуація може негативно позначитися на забезпеченні якості наданих 

аудиторських послуг. 

Окремим блоком проблемних питань розвитку аудиторської діяльності 

слід вважати забезпечення якості аудиторських послуг. «Сьогодні існує 

проблема в недовірі українського суспільства до якості аудиторських послуг 

в Україні, а відповідно, і сумніви щодо достовірності фінансової звітності 

суб’єктів господарювання, навіть якщо вона перевірена незалежним 

аудитором» [180, с. 389]. 

Проблема контролю якості аудиторських послуг існує від моменту 

формування аудиту як науки та практичної діяльності. Новели законодавчого 

регулювання призвели до того, що на ринку не вистачає професійних кадрів 

для для роботи в аудиторських фірмах. На вітчизняному ринку аудиту також 

не вистачає кваліфікованих кадрів, які можуть здійснювати фінансову 

звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності 

(МСФЗ), на чому неодноразово наголошували А.І. Кашперська [83, c. 1273], 

О.І. Дулачик, А.М. Кушнір, О.О. Мариняк [57]. 

«Відсутність практичного досвіду аудиторів і необхідних ресурсів, а 

також тісний ринок призводять до того, що аудиторські фірми не можуть 

якісно виконувати аудиторські завдання, за які вони беруться. Ця проблема 

породжує іншу проблему, котра пов’язана з тим, що на ринку аудиторських 

послуг головними суб’єктами виступають іноземні компанії» [191, с. 326]. 

Редько О.Ю., провівши аналіз українського аудиту в контексті 

статистики, виявив такі проблеми: 

– поняття якості аудиту не чітко визначене в Україні; 
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– наявність корупції під час проведення аудиту; 

– недостатня увага до якості аудиторського продукту (наприклад, якщо 

аудитор у роботі спирається на власне професійне судження, то під час 

перевірки якості такого рішення увага звертається насамперед на те, чи 

відповідає стандартам аудиту та нормам професійної етики таке рішення, а 

не на якість аудиторського продукту, що є професійною думкою) [336]. 

Досить великий та вичерпний перелік проблемних питань розвитку 

аудиторської діяльності в Україні наведено в статті І.А. Платонової:  

– недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси – і 

неосвоєний ринок аудиторських послуг;  

–  брак досвіду аудиторської діяльності;  

– відсутність типових форм документів з аудиту;  

– відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації 

аудиту;  

– відсутність розробленого економічного механізму щодо регулювання 

аудиту, який включає великі штрафні санкції за неякісні аудиторські 

перевірки, страхування аудиторської відповідальності (страхові фірми не 

здатні і не підготовлені до масового страхування аудиторської 

відповідальності), низький рівень розвитку цивілізованої конкуренції на 

ринку аудиторських послуг;  

– недосконалі законодавча база і досвід судового розгляду позовів щодо 

аудиторів (аудиторських фірм), відсутність методики оцінки розмірів збитку 

користувачів від неякісного аудиту;  

– недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю [146, с. 329]. 

Незважаючи на зростаючу популярність аудиту у вітчизняного бізнесу, 

процес ціноутворення на аудиторські послуги залишається для більшості 

учасників ринку незрозумілим і складним. Враховуючи ту обставину, що 

йдеться про професійні послуги, які впливають на репутацію усіх учасників 

відносин, розуміння природи і чинників ціноутворення дозволить сторонам 
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краще підходити до переговорного процесу та адекватно оцінювати 

значимість при ціноутворенні таких категорій як ціна якість, незалежність та 

обізнаність. 

Серед останніх досліджень з цієї тематики можна виділити праці 

В. Короткого  [97], Я. Петракова [142], В. Рядської [181], а також автора цієї 

монографії [339]. 

Аналіз досліджень практики і моделей ціноутворення в країнах з 

розвиненими ринками капіталів та послуг вказує на поступове посилення 

впливу зовнішніх чинників на собівартість одиниці послуг. На основі аналізу 

публікацій, що вийшли починаючи з 1980 року, нами виділено 4 типи 

моделей ціноутворення в аудиті: 

1) моделі, основані на витратах: собівартість одиниці послуг 

визначається переважно виходячи з витрат людських ресурсів і параметрів 

клієнта [341]; 

2) моделі, основані на витратах плюс премія: собівартість одиниці 

послуг  включає як витрати людських ресурсів, так і бренд аудитора, його 

спеціалізацію [353]; 

3) ризик-орієнтовані моделі: собівартість одиниці послуг виходить з 

оцінки операційних, репутаційних, технічних ризиків [354; 330]; 

4) гібридні (змішані) моделі, що враховують витрати і ризики: це більш 

складні моделі ціноутворення, що містять кілька рівнів розрахунків з 

логічними переходами бінарного типу (так/ні) [181; 325]. Якщо перші два 

типи моделей можна назвати ендогенними, то останні два є екзогенними. 

Важливим при цьому є те, що фактори впливу з моделей ендогенного 

типу не зникають, а поглинаються більш істотними факторами екзогенного 

характеру (тобто модель пропозиції замінює модель попиту, що свідчить про 

жорсткий характер конкуренції на аудиторських ринках). 

Особливості ціноутворення в аудиті в країнах з ринками, що 

розвиваються, породжують набір так званих «рандомних» чи «разових» 

факторів (наприклад, перехід на МСФЗ, зміна режиму оподаткування, вихід 
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на відкриті ринки капіталу тощо), що поряд із постійними викликами 

(загрозою незалежності, низькою платоспроможністю клієнтів, обмеженим 

потенціалом внутрішнього ринку) вимагає додаткових ґрунтовних 

досліджень моделі ціноутворення. Тому актуальне питання врегулювання 

порядку ціноутворення аудиторських послуг залишається невирішеним. 

З позицією О.Ю. Редька можна погодитися в повній мірі, що 

“неврегульована ціна стовідсотково дійсно існує і це засмучує (особливо її 

нижчий розмір) багатьох вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності, які 

займаються аудитом професійно. З одного боку, відсутність регулювання цін 

на аудиторські послуги створює абсолютну можливість грати на зниженні 

цін. Такі дії подобаються замовникові, особливо з огляду на те, що у багатьох 

випадках якість послуг умовно дешевих аудиторських фірм може бути 

значно вища, ніж в умовно дорогих. Усе залежить від персоналу 

аудиторської фірми та її намагання увійти в ринок або у його сегмент. З 

іншого боку, розмови про демпінг некоректні, бо немає встановленої 

середньої або мінімальної вартості аудиторських послуг. Демпінг серед 

аудиторських фірм є і за кордоном, тому Україна в цілому відповідає такому 

ринковому чиннику» [170, с. 94]. 

Черговим актуальним проблемним питанням є відсутність методичних 

рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту та повільний процес 

впровадження комп’ютерних програм для забезпечення якості надання 

аудиторських послуг. 

Теоретичне обґрунтування проблемних питань комп’ютеризації аудиту 

міститься в роботах таких дослідників як Л.В. Гуцаленко [43], 

О.М. Кудирко [102], Л.М. Макарова, Є.В. Леушина [113], Л.О. Ходаківська, 

К.С. Ходаківська [214], Б.В. Кудрицький [103] та інші. Вони показали, що 

відсутність належних теоретичних і методичних розробок щодо процесів 

комп’ютеризації аудиту, порядку зміни робочих документів та їх 

впровадження в автоматизовану систему оброблення інформації, недостатня 

кількість вітчизняних програмних продуктів для автоматизації аудиторських 
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процедур та висока якість зарубіжних комп’ютерних програм є основними 

причинами низького рівня автоматизації аудиторської діяльності в Україні.  

Прямо пропорційний зв’язок між ефективністю аудиторських перевірок 

та застосуванням спеціалізованих програмних продуктів при проведенні 

аудиту безперечно існує. Особливо це стосується суб’єктів аудиторської 

діяльності, які перевіряють контрагентів, що належать до підприємств, які 

становлять суспільний інтерес. Завдяки економії ресурсів та часу для 

виконання аудиту з використанням комп’ютерних програм у суб’єктів 

аудиторської діяльності вивільняються трудові ресурси для надання супутніх 

послуг аудиту. 

Аналіз виділених різними авторами проблемних питань розвитку ринку 

аудиту засвідчує їх практичне спрямування. Однак не слід забувати про 

наявність проблемних питань у теоретичній площині, які також відіграють 

важливу роль у забезпеченні наукового базису для вирішення нагальних 

практичних завдань і викликів у сфері аудиту. 

Приведення у відповідність системи регулювання аудиторської 

діяльності до європейського зразка шляхом розроблення нової системи 

регулювання та прийняття оновленого законодавства зумовило несумісність 

між понятійними категоріями, а також дублювання окремих видів супутніх 

та неаудиторських послуг. 

Стратегічний розвиток ринку аудиту повинен ґрунтуватися на 

відповідних показниках та методах оцінки ефективності функціонування 

ринку аудиторських послуг та суб’єктів аудиторської діяльності. Разом із 

тим, на сьогодні відсутні комплексні наукові розробки відповідної 

методології. Оцінка ефективності ринку аудиторських послуг на 

макроекономічному рівні пов’язана з необхідністю встановлення 

взаємозалежності показників функціонування ринку аудиту з показниками 

економічного розвитку країни.  

В контексті мікроекономічної оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності розроблення відповідної методології 
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безпосередньо впливає на визначення результативності використання 

ресурсів, організації процесів надання аудиторських послуг, якості їх 

надання. Необхідність розроблення методології оцінки ефективності 

функціонування ринку аудиторських послуг є викликом сучасних 

ринкових умов функціонування, оскільки глобалізаційні процеси 

зумовлюють необхідність побудови системи індикаторів, здатних 

відображати тенденції функціонування ринку аудиторських послуг, а 

також вчасно встановлювати проблемні питання його розвитку. 

Дедалі частіше в наукових публікаціях досліджується питання 

соціально-орієнтованого підходу до розвитку аудиту як до процедури 

діагностування соціально-трудових відносин, дослідження стану й ходу 

реалізації угод та колективних договорів між соціальними партнерами на 

всіх рівнях. Однак таке трактування є занадто звуженим, оскільки 

соціальна роль аудиту проявляється значно ширше.  

Розуміння соціально-орієнтованого підходу до розвитку аудиту 

повинно ґрунтуватися на тому, що розвиток економіки та ринку аудиту має 

здійснюватися в напрямку соціальної орієнтації, який передбачає високу 

професійність, якість і відповідальність за результати наданих 

аудиторських послуг перед суспільством, державою, зацікавленими 

користувачами. Представники аудиторської професії повинні забезпечити 

постійне зростання довіри суспільства до результатів їх діяльності, 

дотримуватися етичних вимог та норм законодавства. 

Забезпечити реалізацію вимог реформування аудиторської діяльності 

відповідно до європейського досвіду неможливо без розроблення 

відповідної нормативної бази. В Законі України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторської діяльності» наведено перелік положень та 

нормативних документів, які необхідно розробити та затвердити для 

забезпечення всіх напрямів трансформації аудиторської професії.  

Разом із тим, за період існування закону зазначене нормативно-

правове забезпечення залишається не розробленим, не підлягає 
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суспільному обговоренню, що призводить до довготривалого впровадження 

змін. З урахуванням наведеного переліку проблемних питань розвитку 

аудиторської діяльності в Україні здійснено групування та систематизацію їх 

за відповідними напрямами (рис. 1.6). 
 

 

Практичний напрям 
Відсутність єдиних організаційно-

методичних засад надання аудиторських 
послуг та забезпечення контролю якості 

Теоретичний напрям 
Недостатній рівень теоретичного 
обґрунтування проблемних питань 
розвитку аудиторської діяльності 

Проблемні питання стану та розвитку аудиторської діяльності 

Розбіжності між категоріальним
апаратом і класифікацією різних видів 
аудиторських послуг 

Звужене розуміння соціально-
орієнтованого підходу до розвитку аудиту 

Відсутність методології оцінки 
ефективності функціонування суб’єктів  
аудиторської діяльності 

Не відповідність системи контролю
якості надання аудиторських послуг
міжнародним вимогам 

Низький рівень комп’ютеризації 
процесу надання аудиторських послуг 

Відсутність чіткої моделі ціноутворення 
в аудиті, виникнення нових видів ризиків
аудиторської діяльності 

Низький рівень забезпечення 
високопрофесійними кадрами, відсутність 
належного рівня довіри з боку суспільства 

Низький рівень розробки підзаконних 
актів для врегулювання процесів атестації 
та безперервного навчання аудиторів 

Вплив 

Ефективність впровадження міжнародних вимог в аудиторську діяльність, 
забезпечення високої довіри до результатів аудиту та надання супутніх та 
неаудиторських послуг, формування передумов та забезпечення реалізації концепції 
розвитку системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні 

 

Рис. 1.6. Сучасні проблемні питання стану та розвитку 

аудиторської діяльності в Україні 

Джерело: розроблено автором 

Наявність вищенаведених проблемних питань розвитку аудиторської 

діяльності зумовлює потребу в оцінці найбільш системних викликів для 

аудиторської діяльності з використанням підходу, основаного на аналізі 
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ланцюга створення вартості (value chain analysis approach), згідно з яким 

викликами можна вважати:  

– посилення домінування на внутрішньому ринку представників 

аудиторських компаній «Великої четвірки» з потенційним формуванням 

«селективних тимчасових партнерств»  з представниками «другого 

ешелону» (Baker Tilly, BDO, Mazars та ін.); 

– погіршення ресурсної бази аудиторів через низхідний тренд в якості 

вищої освіти в Україні, що вимагатиме від фірм відволікання ресурсів на 

до-навчання персоналу; 

– значна плинність та відтік висококваліфікованих працівників у 

суміжні галузі (консалтинг, стратегічний маркетинг) у зв’язку з їх більшою 

конкурентоспроможністю з точки зору престижності та оплати праці; 

– обмежене зростання ємності ринку без формування нових «ніш», 

обумовлене кризою платоспроможності та ліквідності клієнтів, а також 

незначними обсягами припливу капіталів до України в середньостроковій 

перспективі за винятком приватизації в державному секторі). 

Зазначені виклики вимагають від учасників ринку перегляду своїх 

стратегій розвитку та проактивного реагування з метою збереження 

високої якості наданих аудиторських послуг. Всі ці виклики особливо не 

вплинуть на структуру ринку, втім насиченість конкуренції в кожному з 

його сегментів знижуватиметься (внаслідок стагнації попиту). 

Важливою проблемою розвитку аудиторської діяльності в Україні є 

забезпечення високої якості аудиторських послуг. Дане проблемне питання 

є актуальним не лише для користувачів звіті незалежних аудиторів, але й 

для державних органів, безпосередньо суб’єктів аудиторської діяльності 

аудиторами, які зацікавлені в стабільності та безперервності діяльності. 

Нині результати проведених перевірок системи контролю якості 

аудиторських послуг засвідчують наявність багатьох недоліків при наданні 

аудиторських послуг. Зазвичай дані недоліки полягають у недотриманні 

вимог МСА, принципу незалежності, що пов’язані з низькою ефективністю 
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внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, порушенням 

вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.17 р. № 2258-VIII та МСКЯ 1 «Контроль якості для 

фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги». Наявність зазначених 

недоліків призводить до зниження довіри до професії аудитора, 

невідповідності обставин наведених у звіті незалежного аудитора 

фактичним результатам діяльності суб’єкта господарювання. 

З огляду на сучасні економіко-соціальні зміни на ринку аудиту 

залишається низка проблемних питань щодо аудиторської діяльності в 

Україні, які згруповано та систематизовано за теоретичним напрямом, 

який полягає у недостатньому рівні теоретичного обґрунтування 

проблемних питань розвитку аудиторської діяльності. До проблем 

теоретичного напряму віднесені наступні: 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. 

Також виокремлено проблемні питання практичного напряму, які 

сформувались в результаті відсутності єдиних організаційно-методичних 

засад надання аудиторських послуг та забезпечення контролю якості. До 

таких проблемних питань віднесені такі: 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.  
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На шляху становлення, розвитку та функціонування ринку 

аудиторських послуг в Україні виникають проблемні питання, що 

негативно позначаються як на результатах функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності, підприємств, так і на стані економіки країни. 

Зміни законодавчої бази регулювання здійснення аудиторської діяльності 

на сьогодні не дозволяють вирішити комплексно всі проблемні питання, 

пов’язані з функціонуванням інституту аудиту. Лише ефективна співпраця 

всіх учасників ринку аудиту, їх налагоджена робота та посилення 

взаємозв’язків із міжнародними аудиторськими організаціями, які будуть 

спрямовані на вирішення виявлених проблемних питань, забезпечать 

успішний та ефективний розвиток усіх суб’єктів аудиторського ринку.  

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. На сьогодні аудит є важливою соціально-

економічною системою, результати функціонування якої повинні бути 

спрямовані на задоволення інтересів стейкхолдерів при реалізації 

принципу єдності та суперечливості учасників процесу надання 

аудиторських послуг.  

Формування статусу, визначення ролі та структури аудиторської 

діяльності, їх нормативне закріплення та регулювання є одним із 

перспективних напрямів розвитку інституту аудиту в Україні з 

урахуванням викликів та впливу євроінтеграційних процесів. Теорія 

неоінституціоналізму є оптимальною методологією для аналізу розвитку 

аудиторської діяльності в умовах впровадження та розвитку 

євроінтеграційних процесів. Критичний аналіз стану аудиторської 

діяльності в Україні повинен базуватися на вивченні інституту аудиту, 

оскільки суб’єкти аудиторської діяльності функціонують в певному 

інституційному середовищі. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

Дослідження теоретичних основ розвитку аудиторської діяльності в 

умовах імплементації євроінтеграційних процесів дозволило отримати такі 

результати: 

1. Євроінтеграційний напрям розвитку аудиторської діяльності в 

Україні, поступова гармонізація національного законодавства з 

міжнародними вимогами зумовили поступову зміну інституційного 

середовища. За результатами вивчення передумов розвитку теорії та 

методології аудиту доведено доцільність використання теорії 

неоінституціоналізму в частині наукового обґрунтування факторів і 

напрямів розвитку аудиту, дослідження взаємозв’язку змін 

інституціонального середовища надання аудиторських послуг та основних 

складових інституту аудиту з урахуванням інформаційних інтересів 

стейкхолдерів. 

2. Застосування інституціонального підходу в аудиті дозволяє 

пояснити сучасний стан і перспективи його розвитку з позицій взаємодії 

базових економічних інститутів та інститутів, які формуються під впливом 

економічного середовища та євроінтеграційних процесів. З метою 

застосування однозначного категорійно-понятійного апарату в аудиті 

здійснено уточнення трактування поняття «інститут аудиту» (система 

соціально-економічних відносин, яка формується з урахуванням 

формальних та неформальних норм у сфері аудиту як науки та аудиту як 

практики (професійної діяльності; напряму підготовки фахівців; наукової 

діяльності), які реалізуються з урахуванням відповідного рівня 

інституційного середовища для підвищення довіри до фінансової звітності 



94 

суб’єктів господарювання), що сприятиме чіткому розумінню його 

етимології та змістовного наповнення. 

3. Реалізація фундаментальних положень неоінституціоналізму 

передбачає потребу в побудові чіткої структури та визначення компонентів 

інституту аудиту. В даному напрямі систематизовані та охарактеризовані 

складові (формальні та неформальні вимоги; інституціональне середовище, 

елементи аудиту як науки та аудиту як практики) та концепція розвитку 

інституту аудиту. За результатами дослідження встановлено, що 

основними характерними ознаками розвитку інституціональної парадигми 

аудиту є значне розширення міжпредметних зв’язків та синтез різних наук, 

що в результаті 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 в суспільстві в цілому.  

4. Ринку аудиторських послуг в умовах глобалізаційних змін 

притаманна концентрація, яка втілюється в процесах монополізації та 

конкуренції. За результатами дослідження на основі здійснення 

відповідних розрахунків та проведення аналітичних досліджень доведено 

існування ефекту Матвія та гіпотези квазіконкурентності ринку 

аудиторських послуг в Україні, яка полягає у наявності високої 

концентрації у сегменті великих аудиторських фірм і низької концентрації 

серед невеликих суб’єктів аудиторської діяльності в межах регіонів, що в 

подальшому призводить до непропорційного розподілу попиту та 

пропозиції на ринку аудиту. На основі детального вивчення наукових 

напрацювань в даній сфері, систематизовані пропозиції щодо підтримання 

та розвитку вільної конкуренції на ринку аудиту, застосування яких 

сприятиме розробці на загальнодержавному рівні пропозицій з 

врегулювання питання оптимальної структури ринку аудиту в Україні. 
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5. Проєвропейський напрям формування системи регулювання 

аудиторської діяльності в Україні покликаний забезпечити довіру до 

вітчизняного аудиту на міжнародному рівні на основі формування заходів 

із системного вирішення наявних проблемних питань теоретичного та 

практичного спрямування. Задоволення вимог суспільства в частині 

надання якісних аудиторських послуг та посилення відповідальності 

суб’єктів аудиторської діяльності за результати їх надання, зумовлюють 

необхідність інтегрованого поєднання ризик-орієнтованого та соціально-

орієнтованого підходу до розвитку аудиту. Такий синтез сприятиме 

усуненню інформаційної асиметрії та захисту інтересів різних груп 

стейкхолдерів. 

6. 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 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 напрямом (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 
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високопрофесійними кадрами, відсутність належної довіри з боку 

суспільства).  

Вирішення систематизованих проблемних питань теоретичного та 

практичного напряму в сфері аудиторської діяльності сприятиме 

підвищенню ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності в цілому та забезпеченню захисту інтересів суспільства. 

 

 

Основні результати дослідження за розділом 1 опубліковані у працях: 

[226, 229, 230, 238, 245, 250, 254, 339]. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ 

 

 

2.1. Імплементація європейських стандартів регулювання 

аудиторської діяльності у національну правову систему 

 

 

Євроінтеграційний напрям розвитку України передбачає поступову 

гармонізацію національної правової системи та законодавства із 

законодавчою базою держав Європейського Союзу. Подальші реформи з 

імплементацією європейського досвіду відбуваються також у сфері 

дерегуляції ринку аудиту 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. 

Незважаючи на наявність національних особливостей, відмінностей в 

менталітеті та рівні розвитку економіки, формування в Україні 

гармонізованого з вимогами ЄС підходу до розуміння державної політики в 

сфері регулювання аудиторської діяльності, а також встановлення єдиних 

вимог і критеріїв якості аудиторських послуг є одним із засобів успішного 

розвитку суспільства. Лише за наявності уніфікованих основоположних 

стандартів здійснення аудиторської діяльності та визначення чітких критеріїв 

розвитку професії аудитора можливо привести різні сфери реалізації 

аудиторської діяльності у відповідність з цими стандартами. 

Разом із тим, досить гостро стоїть питання ефективного синтезу 

міжнародних стандартів, систем регулювання і сучасних реалій країн, які на 

сьогодні вже мають сформовані принципи розвитку аудиторської діяльності. 
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Лише ефективне пропорційне поєднання загальновизнаних людських 

цінностей, політичних пріоритетів з національними інтересами, врахування 

зауважень професійної аудиторської спільноти сформує основну 

конкурентну перевагу ринку аудиту в Україні. 

«Сучасний стан розвитку та структурних перетворень національної 

економіки передбачає й вимагає трансформацію суспільних відносин. Це 

стосується безпосередньо й удосконалення порядку і методики здійснення 

аудиторської діяльності на основі застосування міжнародних стандартів 

аудиту і з врахуванням досвіду країн-членів Європейського Союзу з цього 

питання» [52, с. 72]. 

Розвиток співпраці з Європейським Союзом у сфері регулювання 

здійснення аудиторської діяльності має для України особливе значення, що 

пов’язано із залученням іноземних інвестицій, зростанням економічних 

показників розвитку країни. Застосовуючи європейський досвід у процесі 

реформування вітчизняного ринку аудиту, слід обов’язково враховувати те, 

що європейська стратегія розвитку аудиторської діяльності ґрунтується на 

забезпеченні високої якості аудиторських послуг задля підвищення довіри до 

аудиторської професії та захисту інтересів стейкхолдерів ринку аудиту. 

«Директива ЄС з обов’язкового аудиту складає основу правової бази, що 

визначає характеристики системи суспільного нагляду. Певний мінімум 

вимог щодо ефективної системи суспільного нагляду включає: незалежність 

від представників професії, відповідальність за проведення перевірок з 

контролю якості; незалежний рівень фінансування, наявність кадрів та 

інше» [8, с. 10].  

«Директиви ЄС є основними документами Європейського Союзу, які 

регулюють здійснення аудиторської діяльності в країнах Європейського 

економічного простору. Вони роблять наголос на тому, що мають бути 

встановлені детальні правила для того, щоб обов'язковий аудит суб'єктів 

суспільного інтересу був аудитом відповідної якості і проводився зовнішніми 

аудиторами та аудиторськими фірмами, щодо яких діють жорсткі вимоги. 
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Об'єктивність, незалежність, відповідальність, сумлінність та надійність 

зовнішніх аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють обов'язковий 

аудит суб’єктів суспільного інтересу, мають підвищуватися за рахунок 

єдиного підходу до його регулювання» [55, c. 21]. Розглянемо більш детально 

перелік нормативних документів та їх основні положення, які регулюють 

особливості здійснення аудиторської діяльності в Європейському Союзі та є 

обов’язковими й добровільними для застосування (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика нормативного забезпечення регулювання 

здійснення аудиторської діяльності в Європейському Союзі 

№ 
з/п 

Назва нормативного документу Основні положення, які врегульовані у 
нормативному документі 

1 2 3 
Обов’язкові для виконання та дотримання 

1 Директива 2006/43/ЄС 
Європейського Парламенту та 
Ради від 17 травня 2006 року про 
обов’язковий аудит річної 
звітності та консолідованої 
звітності [50] 

Встановлює правила проведення обов’язкового 
аудиту річної та консолідованої звітності. 
Визначає порядок допуску аудитора до 
перевірки та перелік вимог, яким він повинен 
відповідати, порядок атестації та навчання 
аудиторів. Містить вимоги щодо ведення 
державного реєстру суб’єктів аудиторської 
діяльності, дотримання професійної етики та 
незалежності аудитора, конфіденційності 
інформації, а також побудови системи 
контролю якості аудиторських послуг; вимоги 
щодо відповідальності аудитора, порядку 
здійснення суспільного нагляду, складання 
звіту про прозорість 

2 Регламент (ЄС) № 537/2014 
Європейського Парламенту та 
Ради від 16 квітня 2014 року про 
особливі вимоги до обов’язкового 
аудиту суб’єктів суспільного 
інтересу і скасування Рішення 
Європейської комісії 
2005/909/ЄС [332] 

Встановлює вимоги щодо проведення 
обов’язкового аудиту річної та консолідованої 
фінансової звітності суб’єктів, що становлять 
суспільний інтерес, правила організації та 
відбору зовнішніх аудиторів та аудиторських 
компаній суб’єктами суспільного інтересу для 
підвищення їх незалежності та недопущення 
конфліктів інтересів і правила нагляду за 
дотриманням цих вимог зовнішніми 
аудиторами та аудиторськими компаніями  

3 Кодекс етики професійних 
бухгалтерів (включаючи 
Міжнародні стандарти 
незалежності) [310] 
 
 

Містить систематизацію переглянутих 
стандартів етики та принципи незалежності, а 
також розгорнуті настанови для професійних 
бухгалтерів та аудиторів щодо підготовки й 
надання інформації в ситуаціях з високим 
ризиком порушення фундаментальних 
принципів етики, усунення загроз порушення  
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

  професійних принципів, особливостей 
застосування професійного скептицизму. 
Переглянуто питання обов’язкової ротації 
персоналу аудиторських фірм (зміна термінів, 
упродовж яких ключовий працівник 
аудиторської фірми не може обіймати посаду, 
на якій він певний час працював). Особливу 
увагу приділено отриманню аудитором 
подарунків, визначено різницю між 
подарунками та дозволеними винагородами. 
Також сформовано окремий розділ, 
присвячений опису ситуацій, за яких 
професійні бухгалтери та аудитори можуть 
відчувати тиск, і визначено перелік методів, 
застосування яких дозволяє протистояти 
такому тиску 

Мають рекомендаційний характер, не є обов’язковими для виконання 
4 Рекомендації комісії 

Європейського Співтовариства 
щодо мінімальних вимог до якості 
аудиту, який виконується 
офіційним аудитором, від 15 
листопада 2000 року 
2001/256/ЄС [175] 

Встановлює перелік мінімальних вимог щодо 
систем гарантії якості аудиту держав-членів 
Європейського Союзу, обсяги перевірки якості 
та порядок застосування дисциплінарних 
стягнень, порядок дотримання та звільнення 
від дотримання принципу конфіденційності 

5 Рекомендація комісії 
Європейського Співтовариства від 
16 травня 2002 року 2002/590/ЄС 
«Незалежність аудиторів в ЄС: 
набір фундаментальних 
принципів» [176] 

Містить вимоги щодо незалежності аудиторів, 
застосовується до всіх аудиторів, які проводять 
обов’язковий аудит в ЄС. Встановлює основні 
вимоги до держав-членів щодо незалежності 
обов’язкових аудиторів ЄС, розроблення 
заходів з мінімізації загроз незалежності 

 

 

Нормативне регулювання аудиторської діяльності в Європейському 

Союзі передбачає гармонізацію та уніфікацію вимог до суб’єктів 

аудиторської діяльності та порядку здійснення ними обов’язкового аудиту 

фінансової та консолідованої звітності. Аналіз змісту нормативних 

документів, наведених в табл. 2.1, вказує на їх спрямованість на 

упорядкування, встановлення жорстких норм у сфері обов’язкового аудиту, 

які стосуються як суб’єктів аудиторської діяльності, так і самих суб’єктів 

суспільного інтересу, діяльність яких підлягає обов’язковому аудиту. 

Особлива увага приділяється методично-організаційним засадам 

налагодження чіткого незалежного механізму контролю якості надання 
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аудиторських послуг і діяльності аудиторських фірм, а також підвищенню 

відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності. 

«Регулювання аудиторської діяльності в Європейському Співтоваристві, 

з одного боку, відповідає загальносвітовим тенденціям у частині 

стандартизації, встановлення підвищених вимог до незалежності, 

запровадження систем контролю якості діяльності аудиторів та аудиторських 

фірм, а з іншого боку, має на меті стимулювання конкуренції на ринку 

аудиту великих компаній шляхом обмеження відповідальності 

аудиторів» [29, с. 71]. 

Світова фінансова криза 2008–2009 років істотно підірвала довіру до 

аудиторів. Під тиском інвесторів у США та Європі вже в 2010 році було 

розпочато підготовку до кардинальних змін у законодавстві з аудиту з метою 

уникнення подальшої дискредитації професії та встановлення нових форм 

співпраці на аудиторських ринках. 

В 2011 році опубліковано понад 1500-сторінковий Закон Додда-Франка 

(Dodd-Frank Act), в якому, серед іншого, містяться нові обмеження щодо 

діяльності аудиторських компаній, які були невраховані Законом Сарбанeса-

Окслі (Sarbanes-Oxley Act) 2002 року. В Європі, з огляду на тривалу 

процедуру підготовки правової системи Європейського Союзу (acquis 

communitaire), процес очолила Великобританія з подальшою підтримкою з 

боку Європейської комісії. Проект з удосконалення законодавства в сфері 

аудиту, розпочатий восени 2010 року, дістав логічного завершення із 

прийняттям нової редакції Директиви ЄС з аудиту 2014/56 (далі – 

Директива) [292]. Зауважимо, що зазначені зміни вплинули і на Україну, на 

чому неодноразово акцентували увагу Рядська В. [183], Яременко В. [264, 

265, 266]. Роль Директиви для ринків складно переоцінити – це спроба 

відновити конкуренцію між компаніями з усіма рівнями доходів, створити 

рівний доступ до найбільш платоспроможних клієнтів, забезпечити реальну 

незалежність аудиторів.  
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На думку регуляторів, вирівнювання умов доступу до найбільших 

ринків аудиторських послуг повинно стимулювати компанії-мережі «другого 

ешелону» БДО (BDO), Мазар (Mazars), Бейкер Тіллі (Backer Tilly) та 

локальних гравців брати участь у відборах / тендерах з надання послуг. Крім 

того, «фрагментація» ринків за функціональною ознакою (обов’язковий та 

добровільний аудит – суміжні аудиту послуги – консультування/маркетинг), 

сприятиме сегментації наявних ринків і рівному доступу до цих сегментів 

значно більшої кількості гравців (і, як наслідок, зниженню ціни на послуги 

аудиторів). 

Втім, подібні зміни вимагають зважених оцінок та невпинного 

аналітичного супроводу, включення до процесу обговорення усіх 

стейкхолдерів. Це пояснюється тим, що на початковому етапі трансформації 

ринків та адаптації сторони пропозиції до нових вимог вартість послуг мала 

зрости (через додаткові постійні витрати, понесені при входженні в ринок, 

зміну стратегії та структури бізнесу, ребрендінгу, проведення досліджень 

ринків і нових клієнтів). Крім того, сторона попиту також відчула фінансове 

навантаження, спричинене додатковими процедурами з відбору нових 

постачальників послуг. 

Протягом 2011– 2014 років професійна спільнота разом із регуляторами 

активно обговорювала майбутню реформу. Зокрема, великі гравці 

оприлюднили свої позиції із застереженнями і зауваженнями [274, 333], 

інші – розробили дорожню карту для учасників ринку [304], професійні 

організації виклали результати публічних обговорень і консультацій [307; 

309; 299]. Поряд із цим, тривала підготовка Директиви дозволила великим 

гравцям та регуляторам оцінити настрої на ринках, проаналізувати можливі 

компромісні варіанти, завчасно почати істотні структурні зміни.  

Дискусія на підготовчому етапі дещо послабила позиції «Великої 

четвірки» (далі – Вig 4) на європейських ринках, створюючи можливості 

«прориву» для їх найближчих конкурентів – BDO та Mazars. На початку 

обговорення через високий рівень невизначеності активність компаній Вig 4 
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щодо корпоративних поглинань дещо знизилася (на відміну від їхніх 

конкурентів). Втім, фіналізація проекту Директиви та документу з оцінки її 

впливу [308; 342], консолідація позицій ключових гравців та поміркованість 

регуляторів (їх бажання підтримати створення нових і відновлення існуючих 

ринків) дали поштовх до безпрецедентної в історії сучасного європейського 

аудиту реструктуризації, яка наразі досягла піку [287; 317; 356]. 

Зауважимо, що специфічність ринку аудиторських послуг полягає в 

тому, що його учасники можуть одночасно бути конкурентами (на цільовому 

сегменті), партнерами (на суміжних ринках) та постачальниками послуг (для 

складних структурованих угод і завдань). В будь-якому разі, Директива 

посилила тенденції з «перетікання» персоналу між Вig 4 та компаніями 

другого ешелону, загострюючи боротьбу за людські ресурси та 

інтелектуальний капітал. 

З іншого боку, тривалий період кризи світової економіки спонукав 

розвинені країни до кардинального перегляду стратегії та точок зростання з 

акцентом на нові ринки, додаткові можливості, політику зайнятості та 

усунення майнової нерівності. Все це змусило аудиторів по-новому 

подивитися на філософію бізнесу. 

Зокрема, відбулося подальше «розмивання» меж між аудитом та 

оцінкою, консультаційним бізнесом та аутсорсингом бізнес-процесів, 

управлінням ланцюгами вартості та поставок тощо. Огляд останніх 

дискусій [282; 289; 293; 307; 327] та досліджень [246; 229; 271; 317; 314; 318; 

329; 355, 357] з першими оцінками наслідків прийняття Директиви свідчить 

про їх різноплановість, що актуалізує потребу в їх узагальненні. Розглянемо 

більш детально основні результати прийняття Директиви. 

1. Старі-нові ринки. Зміна правил гри дала поштовх для ре-сегментації 

та реструктуризації ринку аудиторських послуг та суміжних з ним ринків. В 

першу чергу – за рахунок корекції стратегії поведінки на конкурентних 

ринках представників В4. Якщо раніше основним джерелом доходів кожної з 

чотирьох міжнародних мереж був аудит, то починаючи з 2013 року 
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посилилася тенденція до випереджального розвитку консультаційного та 

оціночного сегментів бізнесу (зокрема, на ринках Азії та Африки, що швидко 

розвиваються).  

Це пояснюється не лише тим, що чітке розмежування аудиту та 

неаудиторських послуг для одного клієнта створило умови для конкуренції, а 

й відновленням активності урядів у сфері економічних та регуляторних 

реформ – постійні зміни в законодавчих актах, нові форми і умови 

регулювання вимагають додаткового фахового супроводу. Найбільший 

виграш аудитори мали від хвилі реформ, спочатку отримуючи замовлення на 

консультування та дослідження від урядів, а потім і від бізнесу – проводячи 

відповідну адаптацію моделі бізнесу та операційної діяльності (яскравим 

прикладом цього були кілька скандалів, пов’язаних із податковою 

оптимізацією світових гігантів у галузі високих технологій). 

Не менший потенціал для зростання має сегмент консультування різних 

груп стейкхолдерів в рамках імплементації процедур корекції надлишкового 

дефіциту державного боргу і управління державним боргом, розроблених 

Єврокомісією, кампанії Організації економічного співробітництва та 

розвитку з трансфертного ціноутворення та боротьби з офшорами. Отже, 

запроваджені Директивою обмеження щодо спектру послуг сприяли 

розширенню ринків. 

Самі аудитори також отримали вигоду, оскільки реструктуризація 

ринків, спровокована першими ротаціями, призвела до підвищення вартості 

послуг (і доходів аудиторів). Крім того, лише протягом 2011–2018 років Вig 4 

було створено понад 100 тисяч робочих місць в еквіваленті повної 

зайнятості [347]. 

2. Забезпечення якості. Якість послуг компаній поза великими 

мережами аудиторів була основним застереженням Вig 4 при прийнятті 

Директиви. Немає сумніву, що тривала бізнес-історія, усталені практики, 

прискіпливі процедури внутрішнього контролю, перманентне професійне 

зростання є невід’ємними атрибутами великих аудиторських мереж, не 
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притаманними малим і середнім місцевим аудиторам. Втім, подібні вимоги є 

досяжними для потенційно нових аудиторських мереж та об’єднань, що 

створює альтернативу В4 та стимулює її до підвищення 

конкурентоспроможності. 

Останні дослідження вказують на те, що залучення третіх аудиторів до 

складу мереж Вig 4 позитивно впливає на якість їхніх послуг, в той час як 

прості консолідація чи поглинання в середовищі малих і середніх 

аудиторських фірм загалом знижують якість послуг. Згадана вище тенденція 

«перетікання» (чи «переманювання») кадрів з Вig 4 до мереж-конкурентів 

дозволить останнім прискорити процес вирівнювання якості послуг. 

3. Збереження незалежності. Головна проблема реформи – потреба в 

забезпеченні незалежності аудиторів – була вирішена шляхом примусової 

ротації аудиторів для обов’язкових перевірок (втім, цей крок було 

«пом’ягшено» перехідними нормами, які дозволяли національним 

регуляторам розширювати період тривалої співпраці – з 10 до максимум 24 

років).  

Завдяки розмежуванню аудиторських та інших послуг в межах одного 

клієнта, мережі другого ешелону, а також невеликі місцеві аудиторські 

об’єднання змогли посилити спеціалізацію і конкуренцію відносно Вig 4 

(зауважимо, що лише 1 з 8 компаній, що включаються до мережі Вig 4, 

проходять атестацію і стають повноправними партнерами).  

З набуттям чинності нового закону України «аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» питання незалежності аудиторів врегульовано на 

законодавчому рівні. Зокрема, в ст. 10 «Незалежність і об’єктивність 

аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності» врегульовано наступні 

питання, що стосуються дотримання принципу незалежності при наданні 

аудиторських послуг: 

«1. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності мають право надавати 

послуги з аудиту, огляду фінансової звітності та виконувати інші завдання з 

надання впевненості, за умови що такий аудитор, суб’єкт аудиторської 
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діяльності, його власники (засновники, учасники), посадові особи та 

працівники незалежні від юридичної особи, фінансова звітність якої підлягає 

перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень 

такої юридичної особи. Вимога щодо забезпечення незалежності 

поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, 

та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності. 

2. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані вживати 

належних заходів для забезпечення незалежності під час надання 

аудиторських послуг у випадках, передбачених міжнародними стандартами 

аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного конфлікту 

інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких беруть 

участь аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, аудиторська мережа, 

власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники суб’єкта 

аудиторської діяльності, інші особи, залучені до надання аудиторських 

послуг, та пов’язані особи суб’єкта аудиторської діяльності. 

3. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані утриматися 

від надання аудиторських послуг у разі загрози моральним принципам, 

майновим інтересам, захисту особистості та сімейних відносин, примушення 

до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних, 

трудових та інших відносин між аудитором, суб’єктом аудиторської 

діяльності, його аудиторською мережею та іншою особою, здатною вплинути 

на результат аудиторських послуг, та юридичними особами, фінансова 

звітність яких підлягає перевірці, внаслідок чого об’єктивна, раціональна та 

обізнана третя сторона, беручи до уваги застосовані запобіжні заходи, може 

дійти висновку, що незалежність аудитора або суб’єкта аудиторської 

діяльності не дотримана. 

4. Забороняється надання аудиторських послуг, у разі якщо аудитор, 

суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його 

власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, 
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залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ ї 

зазначених осіб: 

1) є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною 

особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, 

пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та 

управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано 

через інститути спільного інвестування; 

2) беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, 

емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною 

особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах 

інститутів спільного інвестування; 

3) перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї 

статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, 

фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до 

конфлікту інтересів. 

5. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності забезпечують 

документування в робочих документах аудитора всіх суттєвих загроз їх 

незалежності, а також запобіжних заходів, вжитих для зменшення таких 

загроз. 

6. Аудитор, ключовий партнер з аудиту, посадові особи і працівники 

суб’єкта аудиторської діяльності та інші залучені особи, які брали участь у 

наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, протягом 

щонайменше одного року, а у разі проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, - 

протягом щонайменше двох років після надання відповідних послуг не 

мають права: 

1) обіймати керівні посади в органі управління юридичної особи, якій 

надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 
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2) призначатися членом аудиторського комітету юридичної особи, якій 

надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, або у разі 

відсутності такого комітету - членом органу, що виконує відповідні функції; 

3) призначатися (бути обраним) членом адміністративного або 

наглядового органу юридичної особи, якій надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності» [158]. 

Зазначене врегулювання механізму дотримання незалежності в процесі 

надання аудиторських послуг значно підвищило відповідальність аудиторів, 

та зумовило потребу у внесенні змін до внутрішніх політик та процедур з 

контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності. Разом з тим, на 

законодавчому рівні не встановлено відповідальність за порушення 

аудитором, ключовим партнером з аудиту, посадовими особами і 

працівниками суб’єкта аудиторської діяльності в частині працевлаштування 

у клієнта, якому надавались послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності, протягом щонайменше одного року, а у разі проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, - протягом щонайменше двох років після надання 

відповідних послуг. Як показують дослідження, на ринках, що розвиваються, 

загроза незалежності (обумовлена поєднанням різних видів послуг) 

останніми роками лише зросла. Це спричинено експансією аудиторів на 

суміжні ринки, коли сама бізнес-модель ще не відпрацьована під 

забезпечення максимальної незалежності аудитора від клієнта. 

4. Розкриття інформації. Вимоги до аудиторів щодо додаткового і 

детальнішого розкриття інформації попри створені незручності у вигляді 

додаткових витрат часу на дотримання вимог сприяли підвищенню довіри з 

боку зацікавлених сторін – учасників ринку та регуляторів. Пілотний проект 

з впровадження у практику звіту з прозорості, реалізований у 

Великобританії, показав, що аудитори, які детальніше описують ризики 

невиявлення, користуються більшою довірою з боку своїх клієнтів (але така 

практика знижує очікуваний рівень доходів і чистих активів аудиторських 
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фірм). Загалом, вимоги нової Директиви щодо розкриття інформації про 

особливості аудиторської діяльності, створили менше незручностей для 

європейських аудиторів, ніж закон Додда – Франка – для американських. Для 

великих мереж, що мають представництва на обох континентах, вимоги до 

розкриття не вплинули на конкурентоспроможність з огляду на значно 

жорсткіші внутрішні правила. 

Поглиблення відносин України з Європейським Союзом призвело до 

відповідного реформування регулювання системи аудиту в Україні з метою 

покращення бізнес-клімату та його адаптації до законодавства 

Європейського Союзу. «Європейське законодавство вимагає запровадження 

європейської системи контролю якості послуг, і цього потребує ринок 

аудиторських послуг в Україні. Зміни до законодавства про аудиторську 

діяльність спрямовані на адаптацію національного законодавства до 

стандартів Європейського Союзу, підвищення якості аудиторських послуг, 

надання інвесторам, власникам і контролюючим органам достовірної та 

підтвердженої інформації про результати діяльності підприємств, що 

сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні» [29, с. 71]. 

Євроінтеграційні тенденції в економіці України призводять до 

поступового підвищення інвестиційної привабливості країни, процесів 

реорганізацї в сфері здійснення аудиторської діяльності, до уніфікації 

міжнародних законодавчих вимог регулювання функціонування ринку 

аудиторських послуг. Прийняття Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» стало відповіддю на імплементацію в 

Україні міжнародних вимог регулювання здійснення аудиторської діяльності.  

Прийняття цього нормативного документа ознаменувало початок нового 

етапу розвитку ринку аудиту, який ґрунтується на імплементації оновленої 

системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, на прозорості 

ведення бізнесу шляхом використання досвіду європейських країн. Відтак 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

став логічним інструментом забезпечення євроінтеграційних зв’язків у сфері 
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надання аудиторських послуг. Зміст закону тривалий час обговорювався на 

рівні професійних організацій, представників аудиторської професії, 

державних регуляторів. В наукових публікаціях авторами наводиться низка 

переваг від прийняття оновленого закону, які систематизовано в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Переваги від реалізації норм Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», наведені авторами в різних 

наукових джерелах 

№ 
з/п 

Переваги та їх коротка характеристика Автори Питома 
вага, % 

1 Нові зміни забезпечують покращення у бік 
структурованого аудиту, системного підходу, а 
також посилення вимог до звітності та більш 
ретельного нагляду, що підвищить якість наданих 
аудиторських послуг, зміцнить корпоративне 
управління зацікавлених сторін, а також дозволить 
виявити більш масштабні системні проблеми 
господарських суб’єктів 

Розіт Т.В., 
Слюніна Т.Л. [178, 
c. 698], 
Кашперська А.І. [83], 
Редько О.Ю. [172, 
с. 78–93] 

50,0 % 

2 Суттєве підвищення якості аудиторських послуг та 
забезпечення на цій основі довіри до фінансової 
звітності з боку всіх категорій користувачів, 
починаючи від регуляторів і закінчуючи 
громадськістю 

Разборська О.О., 
Пудкалюк Х.О. [168, 
c. 72] 

16,7 % 

3 Забезпечення гармонізації національного 
законодавства у сфері аудиту фінансової звітності й 
аудиторської діяльності із відповідним 
законодавством Європейського Союзу, сприяння 
розвитку аудиторської діяльності в Україні, а також 
забезпечення покращення інвестиційної 
привабливості національної економіки 

Плиса В.Й., 
Плиса З.П. [148, 
с. 713], 
Шишкова Н.Л. [224] 

33,3 % 

 

Проведений нами аналіз переваг від прийняття Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (табл. 2.2) показує, що 

найбільшою перевагою є забезпечення структурування аудиту й посилення 

вимог до звітності та більш ретельного нагляду, що покращить якість 

наданих аудиторських послуг, найменшою – суттєве підвищення якості 

надання аудиторських послуг та підвищення довіри до фінансової звітності. 

Це зумовлено тим, що забезпечення якості надання аудиторських послуг 

залежить від методичної підтримки та конструктивного діалогу між 

регуляторами та суб’єктами аудиторської діяльності.  
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Прийняття закону лише врегулює порядок визначення суб’єктів та 

механізм проведення зовнішніх перевірок контролю якості аудиторських 

послуг, але забезпечення їх якості безпосередньо залежить від внутрішньої 

політики суб’єкта аудиторської діяльності.  

Акімова О.В., Шелест О.А. [2, с. 147] за результатами вивчення 

особливостей реформування інституту аудиту наводять переваги 

впроваджених змін у регулювання здійснення аудиторської діяльності для 

аудиторів, для бізнесу, для держави, для інвесторів (рис. 2.1).  

 

Переваги 
реформи 
інституту 
аудиту 

Для аудиторів 

1. Перехід на більш прозору та 
міжнародно зрозумілу систему 
регулювання аудиторської діяльності 
2. Підвищення престижу та довіри до 
діяльності аудиторів з боку користувачів 
фінансової звітності 
3. Усунення та попередження 
виникнення корупції у сфері аудиту 

Для держави 

1. Підвищення довіри населення до 
діяльності вітчизняних банків, страхових 
компаній, інших публічних компаній 
2. Підвищення рівня довіри інвесторів до 
фінансової звітності 
3. Створення позитивного інвестиційного 
клімату України 

Для інвесторів 

1. Захищеність іноземного капіталу і 
гарантія якості фінансової звітності 
суб’єктів суспільного інтересу зі сторони 
держави 
2. Підвищення інвестиційної 
привабливості України 
3. Підвищення рівня довіри до 
українських банків та страхових 
компаній 

Для бізнесу 

1. Широкі можливості 
для отримання 
кредитних ресурсів на 
вигідних умовах  
2. Спрощення роботи 
з контролюючими 
органами 
3. Можливість для 
виходу на зовнішні 
ринки 

 

Рис. 2.1. Переваги реформи інституту аудиту [2, с. 147] 

Аналіз цих переваг дає підставу для висновку, що найважливіша з них 

полягає у підвищенні довіри до представників аудиторської професії, що 

сприятиме зростанню інвестиційної привабливості країни завдяки  

формуванню передумов для прозорості бізнесу в країні. Однак усунути та 

попередити корупцію у сфері аудиту неможливо лише прийняттям одного 

законодавчого акту.  
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Подолання корупції на ринку аудиту має стати спільною справою 

державних установ і регуляторів, суб’єктів аудиторської діяльності, 

користувачів інформації та замовників аудиторських послуг шляхом 

реформування здійснення аудиторської діяльності та побудови належної 

системи відповідальності. Поряд із перевагами не можна оминути й недоліки, 

які залишаються не усунутими на сьогодні та є певною перепоною на шляху 

удосконалення аудиторської діяльності. 

1. Наявність колізій в термінологічному апараті Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та глосарію 

Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Директив ЄС. На необхідності 

використання зрозумілого та узгодженого термінологічного апарату, який 

формує базу для досягнення спільної думки з усіх інших суперечливих 

питань, наголошує В.П. Гончар [39, с. 15]. В табл. 2.3 представлено терміни, 

які не включені до ст. 1 «Визначення термінів» Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», але наявні в 

ст. 2 «Визначення» Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 17 травня 2006 року. 

Таблиця 2.3 

Перелік термінів, які відсутні в Законі України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

№ 
з/п 

Поняття Трактування змісту поняття 

1 2 3 
Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року 

1 Суб’єкт аудиторської 
діяльності третьої 
держави 

Будь-який суб’єкт, незалежно від організаційно-
правової форми, який здійснює аудит річної або 
консолідованої фінансової звітності компанії, 
зареєстрованої на території третьої країни, і який не є 
суб’єктом, зареєстрованим як аудиторська компанія в 
будь-якій з держав-членів 

2 Афілійована особа 
аудиторської компанії 

Будь-яке підприємство, незалежно від організаційно-
правової форми, пов’язане з аудиторською компанією 
спільною власністю, контролем або управлінням 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 

Перелік термінів, якими слід доповнити діюче законодавство 
3 Конфіденційна інформація Це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, яка може поширюватися за 
бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному 
нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а 
також в інших випадках, визначених законом 

4 Професійний скептицизм Допущення аудитором можливості суттєвого 
викривлення інформації, яка розкрита у фінансовій 
звітності, внаслідок виявлених при проведенні аудиту 
фактів чи поведінки, що вказують на порушення, у 
тому числі шахрайство або помилку, незважаючи на 
попередній досвід аудитора та суб’єкта аудиторської 
діяльності щодо чесності та порядності посадових осіб 
юридичної особи, фінансова звітність якої 
перевіряється 

Джерело: розроблено автором 

Вважаємо, що доповнення зазначеними термінами чинного Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

підвищить якість його нормативних положень. 

2. Фінансування системи суспільного нагляду та її незалежність від 

впливу суб’єктів аудиторської діяльності. Відповідно до ч. 7 ст. 32 

Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 

року, «система громадського нагляду повинна фінансуватися належним 

чином і мати достатні ресурси для ініціювання та проведення розслідувань. 

Фінансування системи суспільного нагляду має бути надійним і вільним від 

неналежного впливу з боку зовнішніх аудиторів або аудиторських 

компаній» [50]. Відповідно до п. 13 ст. 15 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», для забезпечення 

фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним 

договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на 

користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 

1) фіксований внесок, розмір якого становить три мінімальні заробітні 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного 
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аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за 

результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємству, що становить суспільний інтерес; 

2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на 

додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, 

розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України на підставі 

кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, але не 

може перевищувати 2 % суми такої винагороди. 

Тобто врегульована на національному рівні система фінансування 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю не відповідає 

вимогам Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 

травня 2006 року, оскільки її застосування не дозволяє забезпечити 

відсутність впливу на суб’єктів аудиторської діяльності. 

3. Низький рівень законодавчого регулювання питання якості 

аудиту суб’єктів фондового ринку України. Професійні учасники 

фондового ринку не включені відповідно до чинного законодавства до 

переліку підприємств, що становлять суспільний інтерес. Відтак у Законі 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» питання 

забезпечення системи якості аудиту при проведенні аудиту фінансової 

звітності професійних учасників фондового ринку є неврегульованим. Цей 

недолік у подальшому може призвести до формалізму при проведенні аудиту 

зазначених суб’єктів фондового ринку, розвитку тіньового сектору економіки 

та системи непрозорого кредитування. 

4. Відсутність належним чином оформлених підзаконних актів, які 

врегульовують особливості перехідного періоду реформування ринку 

аудиту. Зміна системи законодавчого регулювання та структурна перебудова 

повноважень регуляторів на ринку аудиту призводять до необхідності 

проведення інформаційно-пояснювальної та методично-організаційної 

роботи серед суб’єктів аудиторської діяльності. Тривалий період часу для 
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налагодження та впорядкування всіх регуляторних органів ринку аудиту 

призводить до інформаційного колапсу. Така ситуація проявляється в тому, 

що застосування нових норм законодавства потребує їх роз’яснення та 

надання рекомендацій тих чи інших норм закону, і отримати відповіді від 

уповноваженого органу аудитори не зможуть.  

5. Відсутність законодавчого закріплення та врегулювання питання 

ціноутворення на ринку аудиту. Прийняття нового закону не врегулювало 

питання ціноутворення на аудиторські послуги з метою забезпечення 

прозорого механізму оцінки їх вартості. Погоджуємось з В.В. Рядською, що 

«ціна на аудиторську послугу виступає показником, що може 

характеризувати якість процесу виконання завдання, а отже, і якість 

продукту загалом. Для користувача фінансової інформації та сформованого 

аудиторського судження щодо її достовірності ціна є показником, що може 

підвищувати, або знижувати ступінь довіри до аудиторського судження і, як 

наслідок, до фінансової інформації взагалі» [181, с. 240]. 

Законодавче врегулювання процесу ціноутворення на аудиторські 

послуги повинно ґрунтуватися на результатах дослідження зарубіжного 

досвіду та практики. Завдяки лише проведеному критичному порівняльному 

аналізу функціонування моделей ціноутворення на ринку аудиту можна 

визначити основні напрями удосконалення вітчизняної моделі відповідно до 

сучасних світових тенденцій розвитку аудиторської професії, а також 

враховуючи національні особливості функціонування формальних і 

неформальних інститутів. 

6. Наявність колізійних норм та порушення вимог Цивільного 

кодексу України в частині встановлення відповідальності суб’єктів 

аудиторської відповідальності. Ч. 1 ст. 43 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачено, що 

«відповідальність суб’єкта аудиторської діяльності перед замовником 

аудиторських послуг та третіми особами обмежується виключно реальними 

збитками, що виникли внаслідок неправомірної дії або бездіяльності суб’єкта 



116 

аудиторської діяльності у разі надання послуг з обов’язкового аудиту або 

огляду фінансової звітності. Упущена, втрачена вигода, додаткові витрати, 

що можуть бути понесені замовником аудиторських послуг та/або третіми 

особами, не відшкодовуються». Тобто на законодавчому рівні передбачено, 

що суб’єкт аудиторської діяльності не відшкодовує втрачену вигоду 

замовнику або третім особам. Але це суперечить ст. 22 Цивільного кодексу 

України, якою визначено, що якщо особа, яка порушила право, одержала у 

зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися 

особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних 

особою, яка порушила право. У разі виникнення судових спорів відповідно 

можуть виникати суперечності, пов’язані із зазначеною невідповідністю, 

оскільки право вимагати відшкодування упущеної вигоди передбачено 

нормами Цивільного кодексу України. 

Отже, напрями вдосконалення нормативного регулювання здійснення 

аудиторської діяльності включають такі позиції: 

1. Внесення змін та доповнень до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» в частині усунення неконвенційності 

понятійного апарату, вирішення питання взаємоузгодженості з нормами 

інших законодавчих документів та європейських стандартів. 

2. Поглиблення співпраці з міжнародними професійними аудиторськими 

організаціями в частині обміну досвідом щодо законодавчого регулювання 

порядку атестації та безперервного навчання аудиторів. Розроблення 

деталізованих Порядку складання іспитів, Порядку проходження стажування, 

Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, Порядку 

зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань 

атестації та професійного навчання аудиторів та інших нормативних 

документів, які сприятимуть формуванню злагодженого та ефективного 

механізму прозорого регулювання аудиторської діяльності. 

3. Внесення змін у частині особливостей регулювання та регламентації 

проведення аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового 
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ринку, порядку здійснення контролю якості наданих аудиторських послуг 

для зазначених суб’єктів. Чітке врегулювання цього питання забезпечить 

необхідне підвищення прозорості бізнес-середовища для збільшення обсягів 

залучених у національну економіку зовнішніх і внутрішніх капіталовкладень. 

4. Розширення питання в частині організації фінансового моніторингу, 

порядку проведення безперервного навчання аудиторів, порядку акредитації 

установ, які надаватимуть послуги з удосконалення професійних знань 

аудиторів. 

Впровадження запропонованих напрямів в частині зміни норм Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

сприятиме підвищенню якості управління процесом надання аудиторських 

послуг та формування цін на них, побудові чіткого алгоритму співпраці та 

взаємодії регуляторів ринку, учасників ринку та зацікавлених осіб. 

Прийняття запропонованих змін до законодавства сприятиме перетворенню 

ринку аудиту на засіб забезпечення довгострокової макроекономічної 

стабілізації, прискорення економічного розвитку країни, підвищення 

ефективності інвестиційного клімату та залучення іноземного капіталу, що в 

подальшому забезпечить підвищення добробуту суспільства, прозорість та 

конкурентоспроможність вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності. 

 

 

2.2. Ціноутворення в аудиті: розвиток методичного та нормативного 

забезпечення 

 

Ціноутворення в аудиті належить до одного з основних проблемних 

питань, яке впливає на розвиток аудиторської діяльності в цілому. 

Відсутність раціональних та науковообгрунтованих моделей ціноутворення 

на аудиторські послуги негативно впливає на престиж аудиторської професії 

та є передумовою виникнення недобросовісної конкуренції.  
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Ціна на аудиторські послуги є економічним індикатором стану 

аудиторської діяльності, рівня ризику та конкуренції, засобом оцінки 

споживчої спроможності суспільства та інструментом управління 

конкуренцією. Але відсутність встановленого діапазону цін на аудиторські 

послуги унеможливлює створення єдиної методології процесу ціноутворення 

в аудиті. Встановлення низької вартості на аудиторські послуги може 

свідчити про формальність проведення аудиту або ж про низьку якість його 

виконання.  

«Методологія ціноутворення – це сукупність принципів, правил, 

прийомів та методів розробки концепції ціноутворення, яка спрямована на 

визначення системи цін, їх рівня, структури, динаміки, варіації відповідно до 

ринкових законів» [61, c. 28]. 

Ціноутворення в сфері аудиту належить до питань, що регулярно 

обговорюються органами регулювання, бізнесом та представниками 

професійного товариства. Встановлення цін на аудиторські послуги є 

актуальним і важливим питанням, що потребує глибокого дослідження та 

вирішення. На міжнародному рівні питання ціноутворення досліджується з 

точки зору детермінант, що впливають на рівень цін (Ward, Elder & Kattelus, 

1994), основних моделей (Giroux & McLelland, 2008, Pong & Whittington, 

1994, Raluca, 2011).  

Традиційно основні аргументи в дискусіях науковців стосуються 

визначення впливу таких факторів на ціну аудиторських послуг як розмір 

компанії (Carson & Fargher, 2007, Sundgren & Tobias Svanström, 2013), галузь 

(Ballas & Fafaliou, 2008) та ризик (Bell, Dooger & Solomon, 2008, Jubb, 1996). 

«В сучасних умовах господарювання ціна, що встановлюється 

виробниками, має відповідати двом важливим критеріям. Перший – ціна, яка 

встановлюється на ринку має приносити прибуток, тобто покривати всі 

витрати, відображати позитивний фінансовий результат для підприємства, 

що відображається в бухгалтерському обліку. Отриманий результат має 

забезпечити ефективне функціонування та розвиток суб’єкта 
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господарювання. По-друге, ціна повинна задовольняти споживача, а точніше 

його платоспроможність, крім того смаки, вподобання, якісні 

характеристики. Таким чином, повинно бути оптимальне співвідношення між 

споживчою вартістю товару, послуги чи роботи та їх ціною. Необхідність 

встановлення даного оптимального співвідношення актуалізує дослідження 

факторів, які впливають на встановлення ціни» [177, с. 309]. 

В умовах сьогодення в моделях ціноутворення дедалі більша увага 

приділяється вимірюванню зовнішніх, а не внутрішніх факторів, що можна 

пояснити зростаючим тиском основних зацікавлених сторін – клієнтів та 

регуляторів, які здійснюють контроль над різними аспектами етичного, 

якісного, соціального та державного управління. Натомість нижча 

інституційна спроможність, слабший розвиток ринкових сил та низький 

рівень дотримання етичних принципів в країнах, що розвиваються, 

створюють додаткові виклики для розвитку національних ринків аудиту. 

Ціноутворення на аудиторські послуги традиційно залежать від 

репутації (Carson & Fargher, 2007, Chaney & Philipich 2002, Kreps & Wilson, 

1982, Moizer, 1997, Francis, Reichelt & Wang, 2005, Shapiro, 1983) та 

незалежності аудитора (Barkess & Simnett, 1994), які в країнах, що 

розвиваються, перебувають під певним тиском у зв’язку з поширенням таких 

явищ як корупція, неетична поведінка та невисокий рівень оплати наданих 

аудиторських послуг.  

Нелінійність цін на аудит у країнах, що розвиваються, є наслідком 

слабкої стійкості ринку та недовіри з боку зацікавлених сторін. Для України 

ця гіпотеза може бути проаналізована через аналіз динаміки середніх цін на 

аудиторські послуги за останнє десятиліття. На сьогодні ціни на аудиторські 

послуги вставнолюються шляхом домовленості між аудиторською фірмою та 

замовником (договірна ціна) або при участі у тендерах.  

Не можна не погодитись з О.Ю. Редьком, що «з одного боку, відсутність 

регулювання цін на аудиторські послуги створює абсолютну можливість грати 

на зниженні цін. Такі дії подобаються замовникові, особливо з огляду на те, що 
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у багатьох випадках якість послуг умовно дешевих аудиторських фірм може 

бути значно вища, ніж в умовно дорогих. Усе залежить від персоналу 

аудиторської фірми та її намагання увійти в ринок або у його сегмент. З іншого 

боку, розмови про демпінг некоректні, бо немає встановленої середньої або 

мінімальної вартості аудиторських послуг» [170, с. 94]. 

Окремі автори звертають увагу на взаємозв’язок між ціноутворенням та 

якістю надання аудиторських послуг. «При розгляді питань ціноутворення на 

ринку аудиторських послуг, необхідно досліджувати взаємозв’язок між 

забезпеченням відповідного рівня якості процесів надання аудиторської 

послуги та вартісною її оцінкою. З позицій замовника аудиторської послуги 

ціна виступає витратним компонентом, який завжди порівнюється з очікуваним 

результатом від використання результатів придбаної послуги. 

Для замовника висококласна послуга за розумною ціною представляється 

більш якісною, ніж така ж послуга за вищу ціну. При цьому придбання 

аудиторської послуги нижче ринкової вартості означає її придбання за ціною 

нижче рівня довіри. Тобто, існує ймовірність одержання аудиторської послуги, 

якість якої буде зумовлено заниженим рівнем довіри» [209, с. 61]. 

Вищенаведена інформація свідчить, що на сьогодні в наукових дослідженнях 

висловлюються доволі протилежні точки зору стосовно принципових підходів 

до методології формування цін на ринку аудиторських послуг.  

Платонова А.І. акцентує увагу на необхідності запровадження єдиних цін 

на ці послуги, тобто пропонує державне регулювання цін [147]. Прохорова Л.І., 

Юхименко Є.С. зазначають, що наразі «в Україні не існує єдиної системи 

розрахунку вартості послуг з аудиту, тому аудитори часто використовують 

власну систему ціноутворення. Як правило, така система базується на 

визначенні кількості відпрацьованих годин або виконанні роботи. З точки зору 

автора, введення єдиної ціни буде досить ефективним, оскільки підприємства 

будуть знаходитись в однаковому становищі, що змусить їх поліпшити якість 

послуг, від яких буде залежати попит і дохід аудиторської компанії. Однак, слід 
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зазначити недоліки такого рішення, зокрема це стосуються витрат на утримання 

та управління фірмою» [167, с. 208]. 

Враховуючи відсутність законодавчо закріпленого механізму 

встановлення цін на аудиторські послуги, доцільним є вивчення 

міжнародного досвіду застосування моделей ціноутворення в аудиті, 

встановлення основних факторів, що впливають на цей процес.  

Для перевірки взаємозв’язку зазначених факторів поєднаємо підхід з 

економічної географії ((El Ghoul, Guedhami, Ni, Pittman & Saadi, 2013, El 

Ghoul, Guedhami & Pittman, 2014) та підхід щодо визначення репутаційних 

ризиків (Kim, Jeong-Bon Kim, Simunic 2008) для пояснення та встановлення 

ендогенної змінності середніх цін на аудиторські послуги в Україні протягом 

2008–2018 років. 

Таке поєднання дозволить, по-перше, кваліфікувати детермінанти цін на 

аудиторські послуги за походженням (ендогенні, екзогенні), зацікавленими 

сторонами (попит, пропозиція) та ринковою інфраструктурою 

(концентрована, фрагментарна); по-друге, здійснити систематизацію 

проблемних питань репутації країн, що розвиваються; по-третє, провести 

емпіричний аналіз середніх цін на аудит в Україні протягом 2008–2018 років 

на основі річних звітів АПУ. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій частково пояснює детермінанти 

нелінійності цін на аудиторські послуги, які в країнах, що розвиваються, 

обумовлені як якісними (бренд і спеціалізація), так і кількісними чинниками 

(ризики, шахрайство, хабарництво). Нелінійність цін на аудит у цій групі країн 

можна пояснити асиметричним розподілом компетентних аудиторів між 

суб’єктами аудиторської діяльності – їх часто залучають компанії Big 4 або 

компанії другого рівня, які присутні на конкурентних ринках, розширюючи тим 

самим розрив цін на аудиторські послуги.  

Квазіконкурентність ринку аудиторських послуг призводить до того, що 

загальні економічні умови відіграють важливу роль у підтриманні здатності 

суб’єктів аудиторської діяльності надавати високоякісні послуги. В умовах 
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кризового розвитку економіки депресивний ринок очевидно призводить до 

зниження здатності суб’єктів аудиторської діяльності використовувати ефект 

масштабу в ціноутворенні. Отже, формування цін на ринку аудиту перебуває 

під все більшим впливом екзогенних, а не ендогенних факторів (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Детермінанти формування цін на аудиторські послуги в країнах, що 

розвиваються 
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Екзогенні  + + +  + + + +  + + 

Структура 
ринку 

Концентро-
ваний 

+ 
+   +    +  +  

Фрагментар-
ний 

 
 + +  + н/з н/з  +  н/з 

Кон’юнктура 
ринку 

Попит  +  +  + + + + + + + 
Пропозиція +  +  +        

Примітка: *н/з – не застосовується 
Джерело: розроблено автором 

Фактори, що впливають на ціноутворення в аудиті в країнах, що 

розвиваються, визначають характерні риси тамтешнього середовища 

професійної аудиторської діяльності: 

1) низька якість базової бухгалтерської та аудиторської освіти членів 

команди з аудиту, що є результатом слабкої співпраці між суб’єктами ринку 

аудиту та вищими навчальними закладами; 

 2) еміграція молодих фахівців, які пройшли навчання та здобули досвід 

у компаніях Big 4 в країнах, що розвиваються;  
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3) повільний перехід до МСА та Кодексу етики бухгалтерів та аудиторів, 

що зумовлює інституційні відставання та виникнення явища 

дисфункціональної поведінки аудиторів. 

Окрім традиційних викликів, можна відзначити фактори непереборної 

сили, такі як міжнародні конфлікти, жорстка галузева конкуренція (агресивні 

злиття та поглинання), політичні кризи. Всі вони призводять до хронічного 

відставання країн, що розвиваються, від розвинених країн. Тому саме 

регулювання порядку здійснення аудиторської діяльності впливає на 

формування професійного ринку аудиту або ж створює додаткові бар’єри для 

суб’єктів аудиторської діяльності. Емпіричний аналіз середніх цін в Україні 

протягом 2008–2018 років на основі щорічних звітів Аудиторської палати 

України представлено на рис. 2.2 та рис. 2.3.  

 

Рис. 2.2. Середня ціна на аудиторські послуги в гривнях і доларах 

США у поточних цінах в Україні протягом 2008–2018 рр. 

Джерело: систематизовано на основі [67], [77] 
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Pиc. 2.3. Динаміка середніх цін на аудиторські послуги в Україні 

протягом 2008–2018 рр. 

Джерело: систематизовано на основі [67], [77] 

Представлені на рис. 2.2 та рис. 2.3 дані дозволяють зробити висновки: 

1) Середня ціна на аудиторські послуги у гривнях демонструє значне 

зростання за період 2008–2018 рр. (з 15,27 тис. грн до 75,02 тис. грн за один 

договір з надання аудиторських послуг). При цьому загальна сума укладених 

договорів з надання аудиторських послуг зменшилася майже вдвічі. Можна 

припустити, що така нелінійна динаміка може бути результатом концентрації 

на ринку аудиту та збільшення витрат на одиницю наданих послуг або 

складності субʼєкта господарювання. Хоча середня ціна на аудиторські 

послуги у доларах США залишалася незмінною, що означає, що ціни були 

нееластичними (не визначали вплив ринкових детермінант). 
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2) Ціна на аудиторські послуги в доларах США була найвищою у 2013 

році і в подальшому знизилась на 30 %. У 2018 році тенденція на ринку 

також була негативною, що зумовлено маргіналізацією аудиту в складних 

економічних умовах країни та масових банкрутств у корпоративному та 

банківському секторах протягом 2014–2018 років, військовим станом, що 

призвело до зниження інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.  

За результатами аналізу статистичних даних зроблено висновок, що 

моделі ціноутворення на аудиторські послуги в розвинених країнах 

переважно екзогенні та засновані на оцінці аудиторського ризику. 

Вразливість ринків та неетична поведінка клієнтів робить моделі 

ціноутворення на аудиторські послуги більш ендогенними в країнах, що 

розвиваються.  

Ціни на аудиторські та неаудиторські послуги є предметом публічного 

обговорення вже досить тривалий час. Незважаючи на еволюцію моделей 

ціноутворення в аудиті, клієнти та регулятори намагаються дійти консенсусу 

з аудиторами і зробити їхні послуги більш якісними та доступними. У 

розвинених країнах така діяльність, за результатами дослідження, 

розпочалась ще у 1990-х роках, в Україні ж менш розвинуті фондові ринки й 

фондові біржі значно обмежують гнучкість функціонування ринку, 

ускладнюючи умови для зацікавлених сторін. Наслідком цього є низька 

якість аудиту [97], невиразна незалежність аудиторських проектів (поєднання 

перевірки і NAS-послуг одним клієнтом) [108] за умови існування спірного 

ринку аудиту [142].  

Режим наздоганяючого розвитку українського аудиту за стандартами ЄС 

створює додатковий тиск на підприємства, які вкрай недооцінюються на 

внутрішньому ринку через недосконалі й викривлені схеми обов’язкового 

аудиту державних підприємств, що стримує діяльність клієнтів 

аудиторського сектору. Попри регулярний аналіз компонентів моделей 

ціноутворення на аудиторські послуги у країнах, що розвиваються, 
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дослідники в Україні зосередили увагу на проблемі якості обслуговування та 

професійної етики. 

Зростаюча складність ринку та підприємств створює додаткові завдання 

для аудиторського бізнесу. Еволюція внутрішніх і закордонних бізнес-

моделей вимагає від аудиторів переосмислення підходів до оцінки ризиків і 

встановлення цін на аудит. 

Оскільки моделі, чинники аудиту та ціноутворення в аудиті постійно 

переглядаються, необхідно з’ясувати причини такого перегляду. Аудит 

перебуває під дедалі більшим впливом екзогенних чинників, тому необхідно 

перевірити гіпотезу про багатозмінну змішану стохастичну розробку моделей 

ціноутворення в аудиті. 

Розвиток аудиторських ринків у всьому світі відбувається разом із 

бізнес-моделями, які впливають на моделі ціноутворення. Як підкреслює 

Сімуніч Д. (Simunic D.) «... прослідковується істотна взаємозалежність 

економічних інтересів того, кого перевіряють та аудитора. Ця модель 

забезпечує незалежність аудитора в тому сенсі, що аудитор реалізує питання 

як доповнення до внутрішньої системи обліку, a той, кого перевіряють 

вимагає позитивної якості аудиту, оскільки зовнішні аудитори мають певну 

перевагу (стосовно внутрішніх систем) у окремих аспектах контролю. Отже, 

аудитор незалежний у тому ж сенсі, як і будь-який інший постачальник 

послуги, який прагне правильно виконати завдання замовника. Аудитор та 

його клієнт не завжди є супротивниками. Хоча їх економічні інтереси можуть 

відрізнятися у процесі подальших судових процесів, оскільки кожен 

намагається мінімізувати збитки. Гіпотеза щодо мотивації уникнення 

відповідальності передбачає, що на момент проведення аудиту існує 

взаємність у приватних інтересах аудитора та його клієнта» [341, с. 188–189]. 

Жируокс Г. та Маклеланд Е. (Giroux G., McLelland A.) використовували 

вибірку великих міст із даними за 1996 рік та п’ятьма факторами для 

пояснення цін на аудиторські послуги: розмір клієнта, складність операцій з 

клієнтами, фінансові ризики, включаючи демографічні характеристики, 
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фактори аудиту та структуру управління. До кінцевої моделі включено шість 

факторів, які мають прямий або непрямий вплив на ціну на аудиторські 

послуги; перша група факторів – це розмір, складність, ризики, фінансові 

змінні та бренд), друга група – корпоративне управління, бренд, складність 

та система оподаткування [303].  

Ралука І. (Raluca I.) констатує, що «моделі ціноутворення на аудиторські 

послуги в основному мають форму лінійної регресії, яка кількісно визначає 

розмір цін за допомогою широкого діапазону параметрів, включаючи окремі 

визначені змінні для якісних факторів. Автор визначає потребу в 

сегментарному підході до формування цін на ринку за такими критеріями: 

юридичне та законодавче зобов’язання та деномінація як бізнес-сегмент; 

розмір субʼєкта, що перевіряється; критерій географічного розмежування 

місцезнаходження суб’єкта господарювання і виокремлює наступні 

параметри, які слід враховувати для майбутніх моделей кількісної оцінки: 

членство аудитора у професійних організаціях; функціонування дочірнього 

підприємства у субʼєкта аудиторської діяльності як корпоративного або 

самостійного підрозділу; наявність іноземних дочірніх організацій, які 

підлягають аудиту» [330, с. 384]. 

Пікконі М. (Picconi М.) та Рейнольдс Дж.К. (Reynolds J.K.) стверджують: 

«Логарифмічна модель передбачає, що еластичність ціни залежно від розміру 

компанії є постійною в межах активів. Покажемо, що це припущення є 

неправильним. На сьогоднішні визнання помилок у розмірі компанії є 

випадковим. Коли дослідження вирішують цю проблему, вона майже завжди 

здійснюється у формі перевірки стійкості щодо загальних вибірок з 

використанням середнього значення активів або, у рідких випадках, 

непараметричних перевірок стійкості. Логарифмічна модель передбачає 

також, що всі інші детермінанти формування цін на аудиторські послуги 

впливають на величину ціни експоненціально зростаючи або з лінійно 

зростаючою еластичністю» [325, с. 30]. 
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За результатами аналізу літературних джерел виявлено чотири типи 

загальних моделей ціноутворення в аудиті (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Систематизація моделей ціноутворення в аудиті з урахуванням 

зарубіжного досвіду 

Модель Автор Опис моделі 
1 2 3 

На основі 
витрат 

Сімуніч Д.  
(Simunic D.) [341] 

Ціна, активи = bo + biSUBS – t – biDIVERS H – 
bsFORGN – I – b.RECV – I – bJNV – I – bePROFIT + 
b7L0SS – I – bsSUBJ + bc TIME + bioAUDITOR – I – u.  
Де ASSETS – загальні активи на кінець року; SUBS – 
кількість консолідованих дочірніх підприємств; 
DIVERS – кількість галузей, в яких працює аудитор, не 
менше однієї; FORGN – іноземні активи, загальні 
активи на кінець року; RECV – рахунки, позики та 
дебіторська заборгованість, загальні активи на кінець 
року; INV – товарні запаси, загальні активи на кінець 
року 
Контрольні змінні для вимірювання відмінностей у 
оціненому співвідношенні розподілу збитків: 
PROFITS – чистий дохід, загальні активи; LOSS – 
змінна, де 1 якщо аудитор зазнав збитків у будь-якому з 
останніх трьох фінансових років; SUBJ – змінна, де 1 
якщо аудитор отримав «предмет» кваліфікованої думки; 
Контрольна змінна для встановлення відмінностей у 
функціях надання аудиторських послуг: TIME – 
кількість років протягом яких аудитор використовував 
поточного аудитора  
Ідентифікатор аудитора: AUDITOR – змінна де 1, 
якщо аудитор є фірмою Big Eight 

Ціна на 
основі 
оцінки 
ризиків та 
премій 

Візенант С., 
Санкарагу-русвами 
С., Ракхунанданд К. 

(Whisenant S., 
Sankaraguruswamy 
S., Raghunandan K.) 

[353] 

Ціна = α0 + α1*LNNAF i + αі*DETERMINANTSi + ei, 
або 
Ціна = β0 + β1*LNAUDITi + βі DETERMINANTSi + vi 
де і – це кількість субʼєктів аудиторської діяльності; 
LNAUDIT та LNNAF – звичайні ціни на аудит та не 
аудиторські послуги відповідно; DETERMINANTSi – 
вектор факторів, що впливають на ціну аудиторських 
та неаудиторських послуг (до 15 факторів) 

Гіроукс Г. та 
Маклеланд Е. 

(Giroux G., 
McLelland A.)  

[303] 

Ціна = β1 LNPOP + β2 FV + β3 TAXSHARE + β4 

COMPUNIT + β5 CPOP + β6 BIG6 + Е1 

де LNPOP – обсяг генеральної сукупності; FV – 
фінансова стійкість; TAXSHARE – ставка податку; 
COMPUNIT – компонентні одиниці; CPOP – зміна 
генеральної сукупності; BIG6 – шістка найбільших 
аудиторських компаній 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 
 Ралука І.  

(Raluca I.)  
[330] 

Ціна = α0 + α1 * Загальна сума активів + α2 * Обороти 
+ α3 * Кількість працівників 

Комбіно-
вана 

Піколіні М. (Picconi 
М.) та Рейнольдс 
Дж.К. (Reynolds 

J.K.) [325] 

Цінаі,t = a + β1LN (Загальні активи)i,t + β2AUDSIZEi,t + 
β3AUDCHGi,t + β4NONDECYRi,t + β5OPINLAGi,t + 
β6GC_OPINi,t + β7B Mi,t + β8SOXi,t + β9 IC_OPINi,t + 
β10QUICKi,t + β11STOCKFINi,t + β12DEBTFINi,t + 
β13INVARECA i,t + β14EX_DISCi,t + β15DEBTAi,t + 
β16ROAi,t + β17LOSSi,t + β18NUMSEGSi,t + 
β19FOR_PCTi, t + β20ACQi,t + + β21RESTRi, t + 
β22RESTATEi,t + β23ZSCOREi,t + β24AGEi,t + 
промислові зразки + εi, t 
де NONDECYR – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія визначила кінець фінансового року не 
груднем місяцем, а 0 в іншому випадку (базується на 
Compustat FYR);  
OPINLAG – кількість днів між закінченням 
фінансового року компанії та датою, коли видається 
аудиторський звіт (від Audit Analytics);  
GC_OPIN – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія отримала модифікацію свого аудиторського 
висновку, та 0 в іншому випадку (від Audit Analytics);  
M/B – співвідношення ринку до часкти фірми на 
початок фінансового року (Compustat 
PRCC_F/(CEQ/CSHO)); 
SOX – змінний показник, дорівнює 1, якщо контроль 
компанії перевірявся відповідно до розділу 404 SOX, 
та 0 в іншому випадку (з аудиту Analytics);  
IC_OPIN – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія отримала негативний висновок через суттєві 
недоліки внутрішнього контролю протягом року, та 0 
в іншому випадку (від Audit Analytics);  
QUICK – швидке співвідношення;   
STOCKFIN – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія отримала фондове фінансування протягом 
року, та 0 в іншому випадку (на основі Compustat 
SSTK>0); 
DEBTFIN – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія займалася будь-яким борговим 
фінансуванням протягом року, та 0 в іншому випадку 
(на основі Compustat DLTIS>0);  
INVARECA – відношення товарних запасів плюс 
дебіторська заборгованість до загальних активів 
(Compustat (RECT+INVT)/AT);  
EX_DISC – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія повідомила про будь-які надзвичайні або 
припинені позиції за рік, та 0 в іншому випадку (на 
основі Compustat XI>0);  
DEBTA – відношення заборгованості до загальної 
суми активів (Compustat DLTT/AT);   
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 
  ROA – рентабельність активів (Compustat EBIT/AT);  

LOSS – змінний показник, дорівнює 1, якщо компанія 
повідомила про чисті збитки протягом року, та 0 в 
іншому випадку (на основі Compustat  I); NUMSEGS – 
квадратний корінь кількості операційних сегментів, 
про які повідомляється (з даних сегменту Compustat);  
 FOR_PCT – відсоток продажів від 
зовнішньоекономічних операцій (з даних сегменту 
Compustat);  
RESTATE – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія протягом року здійснювала діяльність з 
перерахунку, 0 в іншому випадку (від Audit 
Analytics);  
RESTR – змінний показник, дорівнює 1, якщо 
компанія здійснювала будь-яку діяльність з 
реструктуризації протягом року, та 0 в іншому 
випадку (на основі Compustat RCP>0); ZSCORE - 
показник банкрутства 

 

 

Аналіз моделей ціноутворення в аудиті на міжнародному рівні 

(табл. 2.5) дозволяє виділити два їх типи: моделі ціноутворення ендогенного 

та екзогенного типу. 

Модель ціноутворення в аудиті ендогенного типу формується як: 

1) модель на основі витрат – вартість аудиторських послуг залежить від 

трудомісткості та впливу зовнішніх факторів; 

2) модель собівартості плюс преміальна модель – вартість аудиторських 

послуг залежить від кваліфікації персоналу.  

Сьогодні екзогенними типами ціноутворення як правило нехтують. 

Модель ціноутворення в аудиті екзогенного типу формується як: 

3) модель ціноутворення на основі ризиків – ціноутворення на 

аудиторські послуги залежить від оцінки внутрішніх та зовнішніх ризиків 

аудитора та клієнта; 

 4) комбінована модель витрат і ризиків – складна модель з 

багатоступеневим розрахунком ціни на аудиторські послуги з урахуванням 

етичних, якісних, соціальних і державних факторів впливу. 
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Аналіз наукових публікацій та напрацювань дослідників свідчить про 

наявність різноманітних детермінантів аудиту та ціноутворення в аудиті, 

зокрема: 

– розмір клієнта / суб’єкта аудиторської діяльності: цей фактор є одним 

із широко використовуваних при оцінці відхилень середніх цін на ринку 

аудиту. Розмір клієнта безпосередньо співвідноситься з кількістю необхідних 

аудиторських процедур, оскільки будуть додатково вивчені кожен сегмент 

бізнесу та група транзакцій, проаналізовані взаємозв’язки корпоративного 

управління, переглянуті операційні ризики та ризики шахрайства. Розмір 

суб’єкта аудиторської діяльності відображає його спроможність вирішувати 

складні проблеми та вивчати нестандартні операції завдяки можливості 

залучення партнерів і зовнішніх експертів; 

– галузева спеціалізація суб’єкта аудиторської діяльності: вимагає 

додаткових знань і вмінь персоналу. Зосередженість аудиторського бізнесу 

на одній галузі обмежує ризики диференціації галузі, водночас як 

багатонаціональні вертикально інтегровані компанії стикаються з 

додатковими проблемами в організації, відображенні господарських 

операцій; 

– плинність кадрів у суб’єкта аудиторської діяльності: існують 

протилежні погляди на вплив нового призначення аудиторів на формування 

цін на аудиторські послуги. З одного боку, новопризначеному аудитору 

потрібно більше часу для повного та всебічного розуміння діяльності 

суб’єкта аудиторської діяльності, відтак необхідно компенсувати додаткові 

зусилля; з іншого боку – вартість нового аудитора зазвичай нижча через 

заниження ризиків клієнта. Отже, аудиторська комутація може змінити ціни 

фірми на аудиторські послуги в будь-якому напрямку; 

– ефективність роботи суб’єкта аудиторської діяльності: великі 

аудиторські фірми мають апріорно більш високий коефіцієнт використання 

робочої сили за рахунок участі у значній кількості перевірок, тоді як невеликі 
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аудиторські фірми з меншою кількістю працівників обслуговують меншу 

кількість клієнтів; 

– короткострокова заборгованість: кілька досліджень свідчать, що 

клієнти з високим рівнем короткострокової заборгованості та/або навіть 

фінансовоспроможні клієнти стикаються з додатковими проблемами, 

пов’язаними з принципом непередбачуваності. Це призводить до підвищення 

ціни на аудиторські послуги та ризик отримати негативну думку аудитора. 

– ціноутворення на неаудиторські послуги: в багатьох публікаціях щодо 

SOX (закон Сарбанаса – Окслі) наголошено на високій залежності між 

аудитом і ціноутворенням на неаудиторські послуги. Після регуляторного 

розмежування послуг вплив неаудиторських послуг на формування цін на 

аудиторські послуги відстежити неможливо. Отже, доход від надання 

неаудиторських послуг залишається одним з основних джерел прибутку 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

– ризики маніпулювання цінами: суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають високий ризик маніпулювання цінами, здійснюють додаткові 

процедури, відтак збільшуючи вартість на аудиторські послуги; 

– ризики корпоративного управління та внутрішній контроль: ефективне 

корпоративне управління та система внутрішнього контролю знижують 

ризики аудитора та ціну договору про надання аудиторських послуг; 

– активи та продажі, їх структура: складність господарських операцій 

виявляється в балансі, і якщо підприємство-замовник працює на різних 

ринках у декількох юрисдикціях, має багато дочірніх підприємств, це прямо 

пропорційно збільшує ризики шахрайства, маніпуляцій та неправильних 

рішень. Тому вартість аудиторських послуг для таких підприємств буде 

вищою; 

– тип аудиту: обов’язковий та ініціативний аудит обумовлюють різну 

мотивацію у підприємств-замовників та клієнтів. Зазвичай обов’язковий 

аудит нав’язується державними регуляторами та є небажаним для 

корпоративного управління (особливо в державному секторі, де ефективність 



133 

використання ресурсів нижча порівняно з приватними структурами). 

Ініціативний аудит є більш мотивованим і може дорого коштувати, хоча він 

провадиться за ініціативою власників / управлінського персоналу та 

забезпечує додаткову прозорість для бізнесу; 

– вибірковість бренду: приналежність аудитора до фірм Big-4 або фірм 

другого рівня зазвичай означає більш високу якість, внутрішній 

аудиторський контроль, досвід роботи в секторі, стійкість і довіру з боку 

інвесторів); 

– коригування, система оподаткування, застосування МСФЗ: 

застосування МСФЗ, податкове планування та навантаження також 

впливають на ризики аудитора, які потребують додаткових процедур оцінки. 

Розглянемо, які з наведених факторів впливу на ціноутворення на ринку 

аудиту виокремлюють зарубіжні науковці (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Фактори ціноутворення на аудиторські та неаудиторські послуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Abdulmalik & Ahmad, 2016 
[270] 

       +     

Basioudis et al, 2006 [278] +    + +       
Barkess & Simnett, 1994 [277]      +       
Beattie & Fearnley, 2002 [279]    +  +  +     
Bedard & Johnstone, 2004 
[280] 

      + +     

Butterworth&Houghton,1995 
[283] 

  +          

Carson & Fargher, 2007 [285] + +           
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Продовження табл. 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Chung & Lindsay, 2010 [288] +        +    
Dopuch et al, 2003 [294]    +         
Fields, Fraser&Wilkins, 2004 
[298] 

+ +     + + +    

Giroux & McLelland, 2008 
[303] 

+       + +  + + 

Gul & Goodwin, 2010 [297]     +        
Ireland & Lennox, 2002 [312] ±      -    +  
Lima Castro et al, 2016 [319] + + +    + + +  +  
Pong & Whittington, 1994 
[326] 

+        +    

Picconi & Reynolds, 2013 [325]  +           
Raluca, 2011 [330]        + + + +  
Riepe, 2013 [334]        + +    
Dos Santos et al, 2016 [295]       + + +    
Simunic, 1980 [341] ±       + +    
Sundgren & Svanström, 2013 
[343] 

+         +   

Thornton & Moore, 2006 [348] +       +     
Vieru & Schadewitz, 2010 
[351] 

        +   + 

Willekens, 2009 [354]  +         +  
Whisenant et al, 2003 [353] + +    +  +   +  
Разом  13 6 2 2 2 4 4 12 11 2 6 2 
 

На основі результатів аналізу даних табл. 2.6 можемо розподілити 

детермінанти ціноутворення в аудиті за такими групами: 

1) прямі фактори, що впливають на рішення про ціноутворення: розмір 

субʼєкта аудиторської діяльності / клієнта; ризики корпоративного 

управління; ефективність системи внутрішнього контролю; структура активів 

і продажів; 

2) непрямі фактори, що впливають на рішення про ціноутворення: 

спеціалізація галузі; вибірковість бренду; ризики маніпулювання цінами; 

забезпечення надання неаудиторських послуг; 

3) фактори, необхідні для врахування при наданні нерегулярних 

аудиторських послуг: плинність кадрів і зміна аудитора; ефективність роботи 

аудиторського персоналу; короткострокова заборгованість, фінансове 

навантаження; тип аудиту, використання замовником МСФЗ; система 

оподаткування. 
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Враховуючи міжнародний досвід ціноутворення на ринку аудиту, а 

також сукупність виділених факторів, що впливають на рівень цін на 

аудиторські послуги, виконано детальне дослідження методики формування 

цін на аудиторські послуги в Україні. Синтез міжнародного досвіду та 

національної практики ціноутворення на ринку аудиту сприятиме 

формуванню оптимальних моделей ціноутворення в аудиті. 

«Єдиної системи розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в 

Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну систему 

формування ціни. Найчастіше така система заснована на визначенні кількості 

відпрацьованих людино-годин або обсягу виконаних робіт. Також, велика 

кількість аудиторів на ринку спричиняє значне зниження ціни на аудиторські 

послуги у зв’язку з необхідністю боротьби за клієнта. Це, в свою чергу, 

впливає на зниження якості аудиту» [207, c. 158]. На взаємозв’язку низької 

якості наданих аудиторських послуг та відсутністю єдиної, 

загальноприйнятої, економічно обґрунтованої методики розрахунку цін за 

аудиторські послуги звертають увагу О.В. Томчук, Н.Г. Здирко [202, с. 38]. 

Разом із тим, абсолютно протилежну думку висловлює 

В.В. Рядська [181, с. 240], яка зазначає, що «сам по собі факт низького рівня 

ціни на аудиторську послугу не може виступати остаточною об’єктивною 

оцінкою її низької якості, оскільки невідповідний (низький) рівень може бути 

наслідком заниженого тарифу. В такій ситуації об’єктивним параметром, що 

характеризує якість процесу виконання аудиторської послуги, є 

трудомісткість. Саме така позиція є ключовою в наявних практичних 

методиках з планування вартості послуг на аудит» [116; 117]. 

 «Аудиторські фірми середнього рівня можуть пропонувати нижчу 

цінову політику, але суспільством зазвичай це сприймається, як ознака 

низької якості, а не як відображення нижчих накладних витрат або зниження 

норми прибутку» [217, с. 264]. 
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Сьогодні в Україні для формування цін на аудиторські послуги в 

основному застосовуються витратні методи (метод «середні витрати плюс 

прибуток»; розрахунок ціни на підставі аналізу беззбитковості та 

забезпечення цільового прибутку; метод мінімальних витрат; метод 

ціноутворення із підвищенням ціни шляхом надбавки до неї; метод цільового 

ціноутворення). Використання витратних методів при розрахунку цін на 

аудиторські послуги розглядається як засіб забезпечення повного 

відшкодування витрат і одержання планового прибутку. 

На практиці переважна більшість вітчизняних суб’єктів аудиторської 

діяльності договірну вартість аудиторських послуг визначає як добуток 

показника трудомісткості та вартості однієї людино-години (тарифної 

ставки). Такий підхід до визначення ціни на аудиторські послуги пов’язаний 

із тим, що саме витрати трудових ресурсів становлять значну питому вагу в 

собівартості цього виду послуг. 

 «Якщо тариф є результатом розрахунку планових витрат та рівня 

рентабельності й залежить від операційних характеристик суб’єкта 

аудиторської діяльності, то друга складова – трудомісткість – є функцією 

якості процесу, який повинен відповідати вимогам професійних 

стандартів» [181, с. 240]. Окремі автори встановлення цін на аудиторські 

послуги поєднують із формами оплати праці. Так К.Д. Салямон-Міхєєва, 

В.П. Салямон пропонують «усі наявні в Україні форми і види оцінки вартості 

аудиторських послуг можна умовно розділити на: акордну, почасову, 

відрядну, оплата за результат та комбіновану» (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Форми і види оцінки вартості аудиторських послуг  

№ 
з/п 

Назва форми 
оплати 

Коротка характеристика формування ціни (вартості договору) 

1 2 3 
1 Акордна оплата Сума оплати визначається і фіксується в договорі на 

проведення аудиту. Деякі аудиторські фірми визначають цю 
суму довільно, залежно від фінансових можливостей клієнта 
або керуючись іншими критеріями 
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Продовження табл. 2.7 
1 2 3 
2 Погодинна оплата Найбільш поширена на ринку аудиторських послуг в усіх 

країнах. В цьому випадку при появі непередбачених обставин 
збільшення трудомісткості прямо пропорційно вартості робіт. 
Погодинна оплата основана на оцінці вартості однієї години 
(дня) роботи аудитора, яка залежить і від його кваліфікації 

3 Відрядна оплата Застосовується, як правило, при відновленні бухгалтерського 
обліку. Розрахунок проводиться виходячи з визначення 
вартості однієї операції, виконуваної аудитором, або вартості 
одного показника в звітності 

4 Оплата за 
результат 

Аудитор відмовляється від заздалегідь визначеної суми за 
надану послугу, а визначає оплату у вигляді частки від 
зекономлених для клієнта фінансових ресурсів, виявлених в 
результаті визначення помилок і неточностей у веденні 
бухгалтерського обліку, оформленні документації, сплати 
податків тощо. Зазвичай встановлюється певний відсоток від 
зекономленої суми 

5 Комбінована 
оплата 

Це різні комбінації з наведених вище форм і видів оплати. 
Наприклад, у договорі визначаються загальна вартість послуги 
(акорд) плюс певний відсоток від економії або резерв на 
непередбачені обставини 

Джерело: К.Д. Салямон-Міхєєва, В.П. Салямон [187, с. 31–32] 

Зазначені форми оцінки вартості можуть використовуватися при оплаті 

праці аудиторів. Однак при формуванні ціни на аудиторські послуги вони не 

враховують вплив інших внутрішніх і зовнішніх факторів, які безпосередньо 

визначають ціну договору про надання аудиторських послуг. 

Підхід до оцінки вартості робіт при наданні аудиторських послуг на 

основі визначення їх трудомісткості через процес калькулювання 

собівартості за елементами витрат з урахуванням коефіцієнтів складності та 

поправочних коефіцієнтів, що забезпечує обґрунтованість та адекватність 

процесів ціноутворення в аудиторській діяльності, запропонував 

застосовувати Гаргола Ю.Г. [32]. Зокрема, автор розробив власну методику 

визначення вартості аудиторських послуг:  

«Вимоги до аудиторів та фахівців, що надають аудиторські послуги, 

виявляють проблему різної трудомісткості робіт при проведенні аудиту та 

наданні інших аудиторських послуг. Запропонований варіант розподілу 

коефіцієнтів складності робіт при встановленні їх трудомісткості для 

фахівців в галузі аудиту ґрунтується на рівні складності робіт і включає такі 
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показники: асистент аудитора – 0,5–1; аудитор – 1; старший аудитор – 1,5; 

експерт, фахівець з оцінки – 1,7; спеціаліст з програмно-комп’ютерних 

технологій – 1; юрист – 1,7; керівник аудиторської фірми – 2. Врахування 

виду економічної діяльності суб’єкта господарювання, обсягів документації, 

нормативного регулювання дозволило визначити поправочні коефіцієнти для 

коригування вартості аудиторських послуг. Процес визначення вартості 

послуг повинен здійснюватися за такою схемою:  

)1(*))1(*)**(( ПДВРІВВЗСККВОПЗВ стр ++++= ,                         (2.1) 

де ЗВ – загальна вартість аудиторських послуг, грн; ВОП – витрати на 

оплату праці, грн; Ктр – коефіцієнт трудомісткості робіт; Кс – коефіцієнт 

складності робіт; ВСЗ – відрахування на соціальні заходи, грн; ІВ – інші 

витрати за калькуляційними статтями, грн; Р – закладений рівень 

рентабельності робіт; ПДВ – податок на додану вартість» [32, с. 11]. 

На доцільності застосування трудових витрат як бази для розрахунку 

ціни на аудиторські послуги також звертає увагу А.С. Сумкін [198]. Зокрема, 

автор зазначає, що «знаючи величину трудовитрат на здійснення 

аудиторської перевірки і тарифні ставки кожного з учасників перевірки, 

можна визначити передбачувані витрати на оплату праці та соціальне 

забезпечення. Додавши до цих витрат матеріальні витрати, амортизаційні 

відрахування та інші витрати, можна сформувати собівартість аудиторської 

перевірки і визначити вартість аудиторських послуг» [198, с. 153].  

Суб’єкти аудиторської діяльності, формуючи ціну на аудиторські послуги, 

крім трудових витрат також враховують ті фактори, що призводять до 

підвищення договірної ціни: систему оподаткування підприємства; необхідність 

здійснення додаткових процедур в ході аудиту (інвентаризація, звірки); 

терміновість надання послуг. Проте встановлення граничної ціни на 

аудиторські послуги повинно здійснюватися з урахуванням покриття всієї суми 

витрат і забезпечення ефективного обсягу наданих послуг та отримання 

цільового прибутку. Враховуючи, що оптимізація цін на аудиторські послуги 

є одним із найбільш ефективних заходів збільшення доходів, основним 
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завданням на сьогодні є встановлення таких цін на аудиторські послуги, які б 

відображали їх цінність та якість, за яку замовники готові платити кошти. 

Тому, враховуючи вищенаведені фактори ціноутворення на ринку аудиту та 

витратні методи формування ціни на аудиторські послуги, пропонуємо 

використовувати представлену на рис. 2.4 методику розрахунку вартості 

аудиторських послуг. 

 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. 2.4. Запропонована методика ціноутворення на аудиторські 

послуги 

Джерело: розроблено автором 
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Ціна на аудиторські послуги повинна бути відображенням вартості з 

урахуванням впливу факторів, який оцінюється шляхом розрахунку таких 

коефіцієнтів: 

1. Коефіцієнт трудомісткості – планова кількість годин, яка має бути 

витрачена кожною з осіб, що братиме участь у наданні аудиторських послуг. 

Розраховується за результатами попереднього вивчення клієнта та оцінки 

аудиторського ризику. 

2. Коефіцієнт професіоналізму – рівень підготовки та досвіду осіб, які 

будуть залучені для надання аудиторських послуг. Цей коефіцієнт 

розраховується методом бальних оцінок та тестування з урахуванням 

кваліфікації працівників, залучених для надання аудиторських послуг. 

3. Коефіцієнт аудиторського ризику – розраховуються при оцінці 

аудиторського ризику на етапі планування надання аудиторських послуг. Він 

є кількісним вираженням ступеня відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності при наданні певного виду аудиторської послуги. 

4. Індекс інфляції – показник, що характеризує зміни загального рівня 

цін на товари та послуги, які купує населення для споживання. 

Рівень рентабельності аудиторських послуг розраховується суб’єктом 

аудиторської діяльності індивідуально залежно від особливостей діяльності. 

Сума обов’язкових податків до вартості аудиторських послуг включається 

лише за умови, що суб’єкт аудиторської діяльності є платником цього 

податку. Враховуючи запропоновану методику ціноутворення на ринку 

аудиторських послуг, вважаємо, що окремі питання формування моделі 

ціноутворення повинні бути врегульовані на законодавчому рівні (табл. 2.8). 

Внесення зазначених змін в Закон України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» сприятиме формуванню єдиних підходів 

до визначення вартості та встановлення цін на аудиторські послуги. 

Врахування факторів, що впливають на ціноутворення на ринку аудиту, 

сприятиме формуванню справедливої ціни на аудиторські послуги. 
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Таблиця 2.8 

Запропоновані зміни на законодавчому рівні в частині 

ціноутворення на ринку аудиторських послуг  

В чинній редакції Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»  

Запропоновані зміни до Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»  
1 2 

Стаття 26. Винагорода за послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 

Стаття 26. Винагорода за аудиторські 
послуги 

1. Винагорода суб’єкта аудиторської 
діяльності за надання послуг з аудиту 
фінансової звітності юридичній особі не 
повинна залежати від надання цій самій 
юридичній особі неаудиторських послуг, а 
також договірних відносин або 

1. Винагорода суб’єкта аудиторської 
діяльності за надання послуг з аудиту 
фінансової звітності юридичній особі не 
повинна залежати від надання цій самій 
юридичній особі неаудиторських послуг, а 
також договірних відносин або 

домовленостей, не пов’язаних із наданням 
послуг з аудиту фінансової звітності 

домовленостей, не пов’язаних з наданням 
послуг з аудиту фінансової звітності. 
Винагорода суб’єкта аудиторської 
діяльності за надання послуг з аудиту 
визначається шляхом розрахунку витрат 
на оплату праці, трудомісткості робіт з 
відповідним коригуванням на коефіцієнти 
(фактори впливу), що впливають на якість 
надання аудиторських послуг. 
Коефіцієнт трудомісткості – планова 
кількість годин, яка має бути витрачена 
кожною з осіб, що братиме участь у 
наданні аудиторських послуг. 
Розраховується за результатами 
попереднього вивчення клієнта та оцінки 
аудиторського ризику. 
Коефіцієнт професіоналізму – рівень 
підготовки та досвіду осіб, які будуть 
залучені для надання аудиторських послуг. 
Розраховується на підставі використання 
методу бальних оцінок та тестування, а 
також передбачає врахування кваліфікації 
залучених працівників для надання 
аудиторських послуг. 
Коефіцієнт аудиторського ризику – 
розраховуються при оцінці аудиторського 
ризику на етапі планування надання 
аудиторських послуг. Є кількісним 
вираженням ступеня відповідальності 
суб’єкта аудиторської діяльності при наданні 
зазначеного виду аудиторської послуги. 
Індекс інфляції – показник, що 
характеризує зміни загального рівня цін на 
товари та послуги, які купує населення для 
споживання 
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Продовження табл. 2.8 
1 2 

2. Забороняється встановлення суми 
винагороди за надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
на підставі наперед визначених умов до 
результатів надання аудиторських послуг 
або результатів їх використання, зокрема 
залежно від висловленої думки в 
аудиторському звіті. 

2. Забороняється встановлення суми 
винагороди за надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
на підставі наперед визначених умов до 
результатів надання аудиторських послуг 
або результатів їх використання, зокрема 
залежно від висловленої думки в 
аудиторському звіті. 
До вартості аудиторських послуг може 
бути включені сума непрямих податків, які 
не відшкодовуються суб’єкту аудиторської 
діяльності (зокрема ПДВ, єдиний податок) 
у випадку, якщо суб’єкт аудиторської 
діяльності є платником цих податків. 

3. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності 
протягом трьох і більше років поспіль надає 
підприємству, що становить суспільний 
інтерес, його материнській компанії та/або 
дочірнім підприємствам послуги, не пов’язані 
з обов’язковим аудитом фінансової звітності, 
сума винагороди за такі послуги не може 
перевищувати 70 % середньої суми 
винагороди, що була отримана суб’єктом 
аудиторської діяльності протягом останніх 
трьох років поспіль за послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
(консолідованої фінансової звітності) від 
такого підприємства, що становить 
суспільний інтерес, його материнської 
компанії та/або дочірніх підприємств 

3. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності 
протягом трьох і більше років поспіль надає 
підприємству, що становить суспільний 
інтерес, його материнській компанії та/або 
дочірнім підприємствам послуги, не пов’язані 
з обов’язковим аудитом фінансової звітності, 
сума винагороди за такі послуги не може 
перевищувати 70 % середньої суми 
винагороди, що була отримана суб’єктом 
аудиторської діяльності протягом останніх 
трьох років поспіль за послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
(консолідованої фінансової звітності) від 
такого підприємства, що становить 
суспільний інтерес, його материнської 
компанії та/або дочірніх підприємств 

4. Якщо загальна сума винагороди, отримана 
від підприємства, що становить суспільний 
інтерес, за кожен з останніх трьох років 
поспіль перевищує 15 % загальної суми 
чистого доходу від надання послуг таким 
суб’єктом аудиторської діяльності з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності, 
суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний 
поінформувати про це аудиторський комітет 
підприємства і вжити заходів для 
забезпечення незалежності, узгоджених з 
аудиторським комітетом. При цьому 
аудиторський комітет може прийняти 
рішення про проведення контрольного огляду 
завдання іншим суб’єктом аудиторської 
діяльності, який відповідно до цього Закону 
має право проводити аудит фінансової 
звітності підприємства, що становить 
суспільний інтерес, до затвердження 
аудиторського звіту. 

4. Якщо загальна сума винагороди, отримана 
від підприємства, що становить суспільний 
інтерес, за кожен з останніх трьох років 
поспіль перевищує 15 % загальної суми 
чистого доходу від надання послуг таким 
суб’єктом аудиторської діяльності з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності, 
суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний 
поінформувати про це аудиторський комітет 
підприємства і вжити заходів для 
забезпечення незалежності, узгоджених з 
аудиторським комітетом. При цьому 
аудиторський комітет може прийняти 
рішення про проведення контрольного огляду 
завдання іншим суб’єктом аудиторської 
діяльності, який відповідно до цього Закону 
має право проводити аудит фінансової 
звітності підприємства, що становить 
суспільний інтерес, до затвердження 
аудиторського звіту. 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 
5. Забороняється надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
підприємству, що становить суспільний 
інтерес, якщо загальна сума винагороди, 
отримана від цього підприємства, щорічно 
перевищує 15 % загальної суми чистого 
доходу від надання послуг таким суб’єктом 
аудиторської діяльності впродовж п’яти 
років поспіль. 

5. Забороняється надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
підприємству, що становить суспільний 
інтерес, якщо загальна сума винагороди, 
отримана від цього підприємства, щорічно 
перевищує 15 % загальної суми чистого 
доходу від надання послуг таким суб’єктом 
аудиторської діяльності впродовж п’яти 
років поспіль. 

Джерело: розроблено автором 

Включення до витратного методу визначення ціни на аудиторські 

послуги параметричних, кількісних коефіцієнтів, кон’юнктури ринку 

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. 

Законодавче врегулювання порядку ціноутворення на аудиторські послуги 

уможливить проведення порівняльного аналізу середніх цін на тотожні види 

аудиторських послуг, наданих різними суб’єктами аудиторської діяльності. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що використання 

запропонованої методики ціноутворення на аудиторські послуги забезпечить 

дотримання принципу прозорості та економічної обґрунтованості 

встановлення вартості на різні види аудиторських послуг. Використання 

єдиного методичного підходу до визначення вартості аудиторських послуг 

дозволить проводити аналіз їх собівартості на рівні різних суб’єктів 

аудиторської діяльності, забезпечить можливість проведення компаративного 

аналізу ціноутворення в аудиті в динаміці. 
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2.3. Інституціональні аспекти удосконалення регулювання 

аудиторської діяльності в Україні в контексті глобальних трендів 

 
 
Регулювання аудиту в Україні вже тривалий час є предметом дискусії 

між різними групами стейкхолдерів: аудитори скаржаться на посилення 

тиску з боку Міністерства фінансів України та пряму загрозу незалежності 

професії через підміну регулятора, уряд критикує аудиторів за неякісну 

сертифікацію та «слабкість» ринку, представники бізнесу вказують на 

зростання вартості послуг та поступову концентрацію ринку. 

Зазначені проблеми аудиторів є характерними не тільки для країн з 

ринками, що розвиваються, а й для найбільш розвинених країн. На сьогодні в 

Україні застосовується змішана система регулювання аудиторської 

діяльності (синтез державного та професійного саморегулювання). 

Глобалізація та європейсько-орієнтований напрям реформування ринку 

аудиту в Україні зумовлюють нові виклики у частині розподілу повноважень 

та впливу стейкхолдерів на порядок надання аудиторських послуг та 

здійснення аудиторської діяльності в країні. 

Аудит як інститут, що забезпечує розвиток ринкових відносин і 

реформування вітчизняної економіки, має стати гарантом її виходу на якісно 

новий рівень. Потреба в удосконаленні регулювання аудиторської діяльності 

визначається необхідністю вироблення механізмів реалізації інтересів 

власників, акціонерів, працівників, інвесторів і держави при наданні 

аудиторських послуг. Тому незалежним аудиторам та аудиторським фірмам 

потрібно більш ефективно використовувати МСА, директиви ЄС, які 

спрямовані на формування дієвої системи контролю якості аудиторських 

послуг і досягнення високого рівня професіоналізму аудиторів. 

Підтримуємо позицію Д.В. Долбнєвої, яка зазначає, що «враховуючи 

особливості організації аудиторської діяльності та побудови ринку 

аудиторських послуг країн Європейського Союзу загалом, для України на 

сьогодні необхідним є: 
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– підготовка вітчизняного ринку аудиторських послуг до його 

входження та співпраці з ринком Європейського Союзу; 

– орієнтація державної політики на підвищення 

конкурентоспроможності, організаційної та фінансової незалежності 

українських аудиторів, недопущення монополізації ринку аудиторських 

послуг іноземними компаніями; 

– застосування аудиторами та аудиторськими фірмами спеціальних 

інноваційних технологій, систем зберігання інформації, апаратно-

програмних комплексів (наприклад, таких, як Big Data Appliance, NoSQL, 

MapReduce, Hadoop, R, Business Intelligence); 

– активне застосування електронних технологій, спрямованих на 

автоматизацію і спрощення взаємодії між аудиторами та об’єктом перевірки, 

прискорення введення системи електронного обміну документами між 

державними та недержавними інституціональними агентами» [52, с. 75]. 

Ефективне функціонування ринків у сучасних умовах неможливе без 

належного суспільного нагляду за ними. Важливу роль у забезпеченні 

громадського контролю за економічними агентами відіграють аудитори. 

Економічна нестабільність та нові ринки стимулюють суб’єктів перевірки до 

пошуку компромісу між об’єктивними змінами в концептуальній основі та 

забезпеченні належної якості наданих послуг. З огляду на це органи 

державного регулювання в різних країнах все частіше починають 

переглядати нормативну базу діяльності аудиторів з метою недопущення 

зниження довіри до професії. 

Формування спільного бачення концептуальної основи розвитку аудиту 

в Україні як з боку аудиторів, так і державних органів є запорукою 

поступового успішного вирішення багатьох проблем, які нині існують на 

ринку та в професійному середовищі. Важливу роль у цьому повинно 

відіграти адекватне, адаптивне та нейтральне регуляторне середовище. 

Реформа системи регулювання ринку аудиторських послуг повинна не 

створювати зайві бар’єри для входження на ринок у вигляді додаткових 
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кваліфікаційних, сертифікаційних, юридичних вимог, а стимулювати 

ефективний його розвиток в умовах загальної економічної нестабільності. 

Така реформа буде виправданою лише у разі затвердження довгострокової 

концептуальної основи розвитку професії та ринку завдяки формуванню 

цілей та базових засад існування аудиту як незалежної діяльності, 

спрямованої на забезпечення та захист інформаційних потреб користувачів. І 

жодні доповнення до нормативно-правових актів з питань аудиту не повинні 

стримувати чи штучно обмежувати конкуренцію, якість надання послуг, 

постійний рух аудиторів на шляху до самовдосконалення. 

Для країни з ринками, що розвиваються, неприпустимою є компіляція 

нормативних вимог розвинених країн, де характер і масштаби аудиту істотно 

відрізняються від вітчизняної практики. Передчасне «охолодження» ринку 

може призвести до його стагнації, звуження і, як наслідок, до погіршення 

якості послуг на тлі зростання їх вартості. Крім того, необхідно враховувати 

існуючі тенденції та характер відносин, що склалися на ринку. Обмеження 

можливих видів діяльності, як і посилення заходів контролю, стримує 

еволюцію ринку, його адаптацію до умов зовнішнього середовища. 

Прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторської діяльності» актуалізувало питання подальшого розвитку ринку 

аудиторських послуг в частині еволюції його інституційного середовища та 

формування органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

«Сучасна спрямованість у напрямку впровадження суспільного нагляду 

над аудиторською діяльністю почалася в результаті хвилі скандалів з 

корпоративної фінансової звітністю в США, Європі та Японії. До 2002 року 

аудиторська спільнота у світі була здебільшого саморегульованою. З 

прийняттям закону Сарбейнса-Окслі на міжнародному рівні затвердилася 

єдина думка про те, що аудитори не можуть належним чином бути 

саморегульованими через відсутність достатніх стимулів для цього: конфлікт 

інтересів, присутній у відносинах “аудитор-клієнт”; якість аудиту не завжди 

визнається і не завжди заохочується відповідним чином учасниками ринку; в 
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основі нерегульованої конкуренції може лежати ціна або готовність до 

компромісів, а не якість аудиту» [55, c. 21]. 

«Серед міжнародних організацій, які на даний час фактично здійснюють 

суспільний нагляд за роботою аудиторів, можна виділити такі: 

1.  PIOB (Public Interest Oversight Board, офіційний сайт – 

http://www.ipiob.org) – Рада з нагляду за дотриманням суспільних інтересів. 

Створена в лютому 2005 року з метою нагляду за розробками IFAC 

(International Federation of Acounting – Міжнародна федерація бухгалтерів 

(МФБ)) в сфері аудиту, надання впевненості, етики і освітніх програм. 

Основна ціль функціонування PIOB – підвищення впевненості у інвесторів та 

інших осіб, що діяльність IFAC відповідає, в першу чергу, суспільним 

інтересам.  

2.  EGAOB (European Group of Auditors Oversight Bodies, офіційний 

сайт – http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/gaob/index_en.htm) – 

Європейська група органів нагляду за аудиторами. Створена 14 грудня 2005 

року з метою надання рекомендацій Європейській Комісії з питань аудиту, а 

також координації дій нової системи суспільного нагляду за роботою 

аудиторів та аудиторський фірм в межах Європейського Співтовариства.  

3.  PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board, офіційний 

сайт – http://www.pcaobus.org) – Рада з нагляду за діяльністю публічних 

бухгалтерів (аудиторів). Створена в США в 2003 році у відповідності з 

вимогам закону Сарбейнса – Окслі (2002 рік) з метою захисту інвесторів та 

суспільних інтересів шляхом забезпечення інформативності, достовірності та 

незалежності аудиторських звітів» [221].  

В Україні всі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності підлягають 

суспільному нагляду, а відповідальним за його здійснення має стати Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД), який, в 

свою чергу, складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю (далі – 

Рада нагляду) та Інспекції із забезпечення якості (далі – Інспекція).  
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Основними функціями ОСНАД відповідно до Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» є: 

– реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;  

– впровадження міжнародних стандартів аудиту;  

– контроль за безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності, та якістю аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності, із правом застосування дисциплінарних проваджень та 

стягнень [158].  

При цьому частина повноважень може бути делегована ОСНАД (за 

винятком впровадження МСА та застосування стягнень) окремим рішенням 

Кабінету Міністрів України із зазначенням обсягу делегованих повноважень, 

порядку звітування та нагляду за їх виконанням, а також підстав для їх 

відкликання (за умови, що організаційна структура органів, установ, 

організацій, яким делегуються такі повноваження, унеможливлює 

виникнення конфлікту інтересів) (із забезпечення незалежності Ради нагляду 

від суб’єктів аудиторської діяльності).  

Якщо Радою нагляду залучаються експерти для виконання окремих 

функцій, вони не можуть брати участь у прийнятті будь-яких рішень. 

Залучені експерти не повинні мати конфлікту інтересів стосовно аудитора 

(суб’єкта аудиторської діяльності), щодо якого проводиться дисциплінарне 

провадження або перевірка, до якої залучається експерт. 

Разом із цим, прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторської діяльності» зумовило виникнення декількох питань щодо 

джерел і механізму фінансування ОСНАД та його підрозділів, порядку 

формування структури відповідних органів, а також межі їхніх повноважень. 

Фінансування ОСНАД покладено на аудиторів, а встановлення розміру 

щорічної плати – на Кабінет Міністрів України. Відповідно до пп. 13 п. 8 

ст. 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської 

діяльності», «для забезпечення фінансування діяльності ОСНАД суб’єкти 
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аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь ОСНАД: 

1) фіксований внесок, розмір якого становить три мінімальні заробітні 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного 

аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за 

результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємству, що становить суспільний інтерес; 

2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на 

додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, 

розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України на підставі 

кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, але не 

може бути більшим 2 відсотків суми такої винагороди» [158]. 

Кошторис ОСНАД затверджується Кабінетом Міністрів України, що, на 

нашу думку, робить аудиторів залежними від позиції уряду. 

Склад Ради нагляду продовжує формуватися з осіб, які не завжди мають 

стосунок до професійної аудиторської спільноти. Рада нагляду складається із 

семи осіб, по одному представнику від центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, і трьох осіб з числа непрактикуючих фахівців. 

Три особи з числа непрактикуючих фахівців обираються за прозорою 

процедурою номінаційним комітетом, який створюється шляхом делегування 

по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної 
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комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, Аудиторської палати України та трьох представників професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації 

бухгалтерів. 

На сьогодні в Україні представлена лише одна професійна організація, 

яка є дійсним членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), – 

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (далі – ФПБАУ). 

Отже, представники до номінаційного комітету можуть бути делеговані лише 

від цієї професійної організації, що забезпечує ФПБАУ монопольне 

становище порівняно з іншими професійними організаціями аудиторів та 

бухгалтерів України. 

Зауважимо, що склад Ради нагляду затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, за поданням 

відповідних органів і за результатами конкурсу. Така процедура є 

суперечливою, оскільки вона уможливлює виникнення конфлікту інтересів 

між професійною спільнотою та політикою органів виконавчої влади, 

представлених у Раді нагляду. 

До повноважень Ради нагляду належать: 

1) затвердження публічного звіту діяльності ОСНАД; 

2) схвалення Статуту ОСНАД та проектів нормативно-правових актів з 

регулювання аудиторської діяльності; 

3) нагляд за діяльністю Аудиторської палати України в частині 

виконання нею делегованих повноважень; 

4) прийняття рішень про призначення перевірки виконання 

Аудиторською палатою України делегованих повноважень; 

5) затвердження та надання Аудиторській палаті України рекомендацій 

щодо усунення виявлених порушень в її діяльності при виконанні нею 

делегованих повноважень; 
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6) перегляд рішень Аудиторської палати України, прийнятих нею в 

межах виконання делегованих повноважень, внесення до них змін та у разі 

обґрунтування недоцільності їх скасування; 

7) нагляд за діяльністю Інспекції; 

8) проведення конкурсу та за його результатами призначення 

виконавчого директора Інспекції; 

9) прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи щодо 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

10) прийняття рішень про застосування стягнень до аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

11) прийняття рішень про накладення адміністративних стягнень у разі 

порушення законодавства в частині ненадання інформації до ОСНАД у 

випадках, передбачених законом, та неоприлюднення фінансової звітності 

або консолідованої фінансової звітності разом із аудиторським звітом; 

12) участь членів Ради нагляду у роботі органів Аудиторської палати 

України в межах нагляду за виконанням делегованих повноважень; 

13) отримання інформації від Інспекції, Аудиторської палати України з 

питань, віднесених до компетенції Ради; 

14) затвердження графіка перевірок контролю якості, що плануються до 

проведення Інспекцією разом з Аудиторською палатою України; 

15) залучення експертів; 

16) передача матеріалів до правоохоронних органів; 

17) схвалення кошторису ОСНАД та звіту про його виконання; 

18) затвердження кошторису Аудиторської палати України в частині 

фінансування виконання нею делегованих повноважень; 

19) перегляд рішень комісії з атестації та їх скасування у разі 

обґрунтування їх недоцільності [158].  

На нашу думку, функція Ради нагляду щодо передачі матеріалів до 

правоохоронних органів потребує подальшого нормативного врегулювання з 

метою недопущення виникнення тиску на аудиторів та забезпечення 
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дотримання принципу конфіденційності, який дозволяє зберігати високий 

рівень довіри між аудиторами та їхніми клієнтами. 

З огляду на вищевикладене подальшого удосконалення потребує 

підзаконне врегулювання відносин у сфері аудиту в частині механізму 

фінансування ОСНАД та його структурних підрозділів, збереження 

незалежності відповідних органів зовнішнього контролю і нагляду на ринку, 

а також встановлення меж їх повноважень. Окремими суб’єктами 

регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні є професійні 

організації бухгалтерів та аудиторів. 

«Потребують наукової дискусії питання щодо розмежування функцій 

між органом суспільного нагляду та професійними організаціями стосовно: 

розробки та впровадження стандартів аудиту; системи забезпечення якості; 

дисциплінарних заходів та санкцій; сертифікації аудиторів. Доцільно з метою 

запобігання конфлікту інтересів, що виникає при наданні аудиторами 

супутніх послуг суб’єктам господарювання, які мають суспільний інтерес, 

встановити їх детальний перелік, який підлягає науковому 

обґрунтуванню» [55, c. 23]. 

Забезпечення гармонійного розвитку законодавчого регулювання та 

практичного здійснення аудиторської діяльності є можливим при чіткому 

визначенні місця, ролі та функцій професійних організацій аудиторів і 

бухгалтерів у структурі взаємовідносин щодо забезпечення атестації 

аудиторів, безперервного професійного навчання та здійснення суспільного 

нагляду за станом і розвитком аудиторської діяльності. 

«Ефективний суспільний (громадський) нагляд за аудиторською 

професією є вирішальним елементом у підтримці і посиленні довіри до 

діяльності аудиторів з боку громадськості. Сьогоднішній брак такої довіри 

частково базується на тому факті, що громадськість сприймає професію 

аудитора як саморегулюючу та як таку, якій притаманний серйозний ризик 

конфліктів інтересів, що і породжує недоліки у їхній роботі. Отже, надійним і 
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необхідним елементом професійної діяльності аудитора є суспільний 

(громадський) нагляд» [29, с. 70]. 

Законодавче реформування аудиторської діяльності в Україні значно 

підвищило роль громадських організацій аудиторів та бухгалтерів в частині 

їх участі в контролі якості надання аудиторських послуг, процесів 

безперевного навчання аудиторів та атестації осіб, які мають намір статити 

аудиторами. Підтвердження високого значення громадських організацій 

аудиторів та бухгалтерів в розвитку аудиторської професії, забезпеченні 

захисту суспільних та економічних інтересів представників аудиторської 

професії зумовлює необхідність пошуку нових напрямів налагодження 

ефективної співпраці та взаємозв’язку між ними. Нині саме професійні 

громадські організації аудиторів та бухгалтерів України виступатимуть 

елементом інституційного середовища, одним із завдань якого буде 

підвищення компетентностей та професійного розвитку аудиторів. 

На сьогодні в Україні створена та функціонує низка громадських 

організацій та спілок аудиторів і бухгалтерів, зокрема: ВПГО «Спілка 

аудиторів України», ГО «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів 

України», ВГО «Спілка податкових консультантів України», ГС «Палата 

аудиторів і бухгалтерів України», ГО «Всеукраїнський бухгалтерський 

клуб», ГС «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту», ВГО 

«Cпілка екологічних аудиторів України», ГС «Федерація аудиторів України», 

МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів» та інші.  

«Одне із ключових завдань професійних організацій аудиторів – 

створити сприятливі організаційно-правові умови для подальшого 

ефективного розвитку аудиторської діяльності, перебудувати психологічний, 

організаційний та економічний механізм його функціонування. Створення 

інфраструктури аудиторського ринку на підставі науково-обґрунтованих 

законів сприятиме поліпшенню бізнесового клімату у сфері 

аудиту» [217, с. 266]. 
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В світлі законодавчих новацій та євроінтеграції професійні організації 

аудиторів і бухгалтерів України виступають невід’ємним елементом 

саморегулювання та професійного розвитку представників аудиторської 

професії. Тому 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 (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Повноваження професійних організацій аудиторів та бухгалтерів 

відповідно до закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»  

Повноваження 
професійних організацій, 

стаття закону 

Характеристика повноважень 

1 2 
Участь у номінаційному 
комітеті при формуванні 
представників Ради 
нагляду (ст. 15) 

Делегування трьох представників професійних організацій 
аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної 
федерації бухгалтерів, до складу номінаційного комітету 
при формуванні представників Ради нагляду. У разі, якщо 
професійні організації аудиторів і бухгалтерів, які є 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів, делегували 
менше трьох представників, професійні організації 
аудиторів та бухгалтерів, які не є членами Міжнародної 
федерації бухгалтерів і мають у своєму складі 
повноправними членами не менше 20 % загальної кількості 
аудиторів, включених до Реєстру станом на 1 січня 
поточного року, можуть делегувати не більше одного 
представника від кожної професійної організації 

Підготовка осіб до 
складання іспитів та  
участь в атестації 
аудиторів (ст. 19) 

Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, 
затверджених комісією з атестації, можуть проводити вищі 
навчальні заклади та інші установи, професійні організації 
аудиторів та бухгалтерів. 
Комісія з атестації складається з дев’яти осіб та формується 
шляхом делегування до її складу двох осіб представників 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів.  
У разі, якщо професійні організації аудиторів та 
бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації 
бухгалтерів, делегували менше двох представників, 
професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які не є 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів і мають у 
своєму складі повноправними членами не менше 20 %   
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Продовження табл. 2.9 
1 2 
 загальної кількості аудиторів, включених до Реєстру 

станом на 1 січня поточного року, можуть делегувати не 
більше одного представника від кожної професійної 
організації 

Ініціатива скликання 
позачергового з’ їзду 
аудиторів України (ст. 48) 

Позачергові з’ їзди аудиторів України можуть бути скликані 
Аудиторською палатою України на вимогу професійних 
організацій аудиторів України 

Права професійних 
організацій 
аудиторів (ст. 52) 

Професійні організації аудиторів мають право в порядку, 
визначеному цим Законом: 
1) здійснювати підготовку фізичних осіб до складання 
кваліфікаційного іспиту та іспитів з теоретичних знань з 
метою атестації аудиторів; 
2) створювати незалежні центри оцінювання знань для 
проведення кваліфікаційних іспитів та іспитів з 
теоретичних знань з метою атестації аудиторів; 
3) проводити безперервне професійне навчання аудиторів; 
4) пропонувати кандидатури для обрання членами Ради 
нагляду, членами Ради Аудиторської палати України; 
5) брати участь у розробленні проектів нормативно-
правових актів та методичних рекомендацій з питань 
аудиторської діяльності; 
6) здійснювати незалежне оцінювання внутрішньої системи 
контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності 

 

Джерело: систематизовано на основі [158] 
 

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. Разом із тим, 

значна кількість професійних організацій аудиторів та бухгалтерів в 

Україні, членство в IFAC лише ГО «Федерація професійних бухгалтерів і 

аудиторів України», 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. Тому поєднання 
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державного регулювання та нагляду професійних організацій аудиторів і 

бухгалтерів потребує визначення чіткого алгоритму інституціональної 

взаємодії в процесі гармонізації розвитку ринку аудиту.  

Як засвідчує зарубіжний досвід регулювання аудиторської діяльності, 

максимально ефективна робота професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України, формування спільних та єдиних напрямів 

реформування розвитку професії аудитора має ґрунтуватися на 

налагодженій координації співробітництва всіх учасників. Тому 

об’єднання зусиль і діяльності професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України можна забезпечити шляхом створення 

Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів України. Ця рада має бути створена з 

метою забезпечення координації заходів з реалізації вимог Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в тому числі в 

частині розроблення та виконання нормативно-правових актів і 

методичних рекомендацій з питань атестації та безперервного 

професійного навчання, захисту інтересів аудиторів. 

Склад Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва 

професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України (далі – 

Координаційна рада) має формуватися по одному з представників від 

кожної професійної організації аудиторів та бухгалтерів України. 

Координаційна рада має підпорядковуватися Раді нагляду та реалізовувати 

такі функціональні завдання (рис. 2.5). 
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 Завдання Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України 

 

1 
Сприяння забезпеченню координації дій професійних організацій 
аудиторів та бухгалтерів України, пов’язаних з реалізацією і виконанням 
вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність»  

Формування організаційних передумов для ефективної співпраці 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України з питань 
імплементації досвіду європейських країн щодо подальших стратегічних 
напрямів розвитку ринку аудиту 

 

2 

 

3 
Надання інформаційної підтримки та формування єдиних підходів до
провадження діяльності професійних організацій аудиторів та бухгалтерів
України в частині розроблення оптимальних заходів, спрямованих на 
адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу
в сфері аудиту 

 

4 
Проведення науково-практичних конференцій та практичних семінарів з 
проблемних питань щодо запровадження і застосування вимог Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

 

5 

Надання методологічної допомоги з налагодження взаємодії професійних 
організацій аудиторів та бухгалтерів України з Міжнародною 
організацією бухгалтерів та іншими міжнародними професійними 
організаціями бухгалтерів та аудиторів для формування міжнародних 
комунікаційних систем 

 

6 
Забезпечення уникнення випадків недобросовісної конкуренції між 
професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів України, 
монополізму на ринку аудиту 

 

7 
Формування пропозицій в частині розроблення методичного 
інструментарію перевірки внутрішньої системи контролю якості суб’єктів 
аудиторської діяльності 

 

8 

Аналіз діяльності професійних організацій аудиторів та бухгалтерів
України, сприяння узгодженню стратегічних напрямів їх розвитку та 
налагодження конструктивних взаємозв’язків між ними, захист інтересів  

 

Рис. 2.5. Завдання Координаційної ради з питань  

взаємодії та співробітництва професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України 

Джерело: розроблено автором 

З метою створення нормативно-правового підґрунтя функціонування 

Координаційної ради, встановлення переліку її повноважень, прав і 

обов’язків пропонуємо розробити та затвердити на загальнодержавному рівні 

Положення про Координаційну раду з питань взаємодії та співробітництва 
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професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України. Структуру та 

змістовне наповнення цього положення показано на рис. 2.6., в Додатку А. 
 

 Положення про Координаційну раду з питань взаємодії та співробітництва 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України 

      Встановлюються основні засади діяльності Координаційної, перелік 
нормативних документів, якими вона керується в процесі діяльності 

Розділ 1 Загальні положення 

     Визначається чіткий перелік завдань Координаційної ради, а також 
сукупність заходів, які забезпечать реалізацію поставлених завдань її
діяльності 

Розділ 2 Завдання Координаційної ради  

     Містить порядок формування складу Координаційної ради, критерії 
відбору представників, процедуру обрання голови Координаційної ради, 
організаційне забезпечення її діяльності 

Розділ 3 Склад і структура Координаційної ради  

     Встановлюється перелік функцій та повноважень голови, а також членів 
Координаційної ради  

Розділ 4 Повноваження членів Координаційної ради  

     Визначається порядок планування, проведення засідань, прийняття 
рішень, а також участі третіх осіб у засіданнях Координаційної ради  

Розділ 5 Організація діяльності Координаційної ради  

 
Рис. 2.6. Структура та змістовне наповнення Положення про 

Координаційну раду з питань взаємодії та співробітництва професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів України 

Джерело: розроблено автором 

Практична реалізація запропонованого Положення сприятиме 

взаєморозумінню між професійними організаціями та забезпечить 

налагодження взаємовигідних зв’язків та ефективної співпраці з метою 

атестації та безперервного навчання аудиторів. Наявність зазначеного 

регламентаційного документу сприятиме встановленню визначених політик 

та процедур функціонування Координаційної ради з питань взаємодії та 

співробітництва професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України. 
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Реформування законодавчої бази здійснення аудиторської діяльності в 

Україні значно підвищило роль професійних організацій в розвитку 

аудиторської професії, забезпеченні атестації та безперервного професійного 

навчання аудиторів. Надання широких можливостей професійним 

організаціям аудиторів у сфері розроблення програм підготовки та 

безперервного навчання аудиторів, контролю за їх діяльністю та дотримання 

професійних принципів поведінки зумовлює значне зростання ролі 

професійних організацій аудиторів у забезпеченні професіоналами 

аудиторських фірм.  

На сьогодні актуальним є питання консолідації зусиль громадських 

об’єднань і професійних організацій аудиторів України задля формування 

професійного середовища та обміну найкращим досвідом, започаткування 

ефективної співпраці висококваліфікованих фахівців, науковців і практиків. 

Комплексна система безперервного професійного навчання аудиторів має 

створюватися на основі оновленого підходу до обміну знаннями та досвідом, 

що дозволить підготувати фахівців, які стануть стратегічним ресурсом 

аудиторських компаній. 

Враховуючи запропоновані зміни в системі регулювання аудиторської 

діяльності, вважаємо, що Аудиторська палата України регулюватиме 

професійне самоврядування аудиторів, а Координаційна рада повинна 

забезпечити компетентнісно-етичне регулювання аудиторської діяльності в 

Україні. У підсумку Координаційна рада має стати додатковою підтримкою 

реформи аудиторської діяльності, 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 (рис. 2.7). 
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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. 2.7. Запропонована модель компетентнісно-етичного регулювання 

та самоврядування аудиторської діяльності в Україні 
 

Джерело: розроблено автором 

Запропонована сучасна модель регулювання взаємодії професійних 

організацій аудиторів України створить передмови для ефективного синтезу 

державного регулювання, професійного нагляду та саморегулювання 

аудиторської професії. Зазначені пропозиції дозволять не допустити 

посилення дисбалансу на ринку аудиторських послуг та монополізму 

окремих професійних організацій аудиторів, а також забезпечать розвиток 

конкуренції та довіри на ринку аудиторських послуг. 
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Функціонування запропонованої моделі компетентнісно-етичного 

регулювання та самоврядування аудиторської діяльності в Україні дозволить 

створити професійне середовище для обміну пропозиціями між 

представниками громадських організацій аудиторів та бухгалтерів та 

державними регуляторами. Лише спрямування спільних зусиль суб’єктів 

регулювання аудиторської діяльності на різних рівнях на виконання завдань 

та цілей аудиторської діяльності, безумовного дотримання етичних 

принципів та професійних цінностей забезпечать подальшу престижність 

професії аудитора, зміцнення довіри до неї зі сторони суспільства. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Вивчення особливостей реформування системи регулювання 

аудиторської діяльності в контексті глобальних трендів дозволило зробити 

такі висновки: 

1. Поглиблення міжнародних відносин в сфері реформування системи 

аудиторської діяльності в Україні спрямовано на покращення бізнес-клімату 

в державі шляхом надання інвесторам, власникам і контролюючим органам 

достовірної та підтвердженої інформації про результати діяльності суб’єктів 

господарювання. Адаптація міжнародного досвіду до національних реалій 

аудиту шляхом прийняття закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» ознаменувала формування переваг та недоліків 

зазначеного нормативного документу. Систематизація основних груп 

недоліків діючого закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» сформувала базис для розробки рекомендацій з їх 

усунення та покращення системи регламентації аудиторської діяльності в 

Україні з урахуванням впливу євроінтеграційних процесів. 
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2. Аналіз наявних механізмів ціноутворення в аудиті засвідчив 

відсутність чітко визначених та закріплених на законодавчому рівні правил 

визначення ціни на аудиторські послуги, процедур здійснення контролю їх 

застосуванням. На сьогодні актуальним та доцільним є вивчення 

міжнародного досвіду формування моделей ціноутворення в аудиті, 

зважаючи на подальший європейський напрям його розвитку. Аналіз 

моделей ціноутворення на міжнародному рівні дозволив виділити два їх 

типи: моделі ціноутворення ендогенного та екзогенного типу, а також 

систематизувати детермінанти ціноутворення за такими групами: прямі 

фактори, що впливають на рішення про ціноутворення; непрямі фактори, що 

впливають на рішення про ціноутворення; фактори, необхідні для врахування 

при наданні нерегулярних аудиторських послуг, які повинні обов’язково 

враховуватися при формуванні відповідної моделі ціноутворення на 

аудиторські послуги. 

3. Відсутність єдиних науково-обгрунтованих методичних положень в 

частині формування механізму цінотворення на аудиторські послуги 

призводить до неможливості визначення рівня обґрунтованості цін на аудит 

різних суб’єктів аудиторської діяльності. Встановлення граничної ціни на 

аудиторські послуги повинно здійснюватися з урахуванням покриття всієї суми 

витрат і забезпечення ефективного обсягу наданих послуг та отримання 

цільового прибутку з урахуванням впливу відповідних детермінантів. З метою 

розвитку методичного забезпечення формування цін на аудиторські послуги, 

запропоновано розрахунок вартості аудиторських послуг здійснювати на 

основі застосування витратного методу визначення ціни на аудиторські 

послуги з одночасним її коригуванням на параметричні та кількісні коефіцієнти 

(коефіцієнт трудомісткості; коефіцієнт професіоналізму; коефіцієнт 

аудиторського ризику;  індекс інфляції). Використання запропонованого 

методичного забезпечення сприятиме формуванню єдиної комплексної 

процедури ціноутворення на аудиторські послуги. 
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4. Встановлення процедур ціноутворення в аудиті повинно базуватися 

на законодавчому втіленні розроблених пропозицій щодо доповнення норм 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 

що сприятиме формуванню єдиних підходів до визначення вартості та 

встановлення цін на аудиторські послуги.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 

5. Забезпечення гармонійного розвитку законодавчого регулювання 

аудиторської діяльності базується на чіткому розподілі ролей та функцій 

професійних організацій аудиторів і бухгалтерів у структурі взаємовідносин 

щодо забезпечення атестації аудиторів, безперервного професійного 

навчання та здійснення суспільного нагляду за станом і розвитком 

аудиторської діяльності. З метою удосконалення інституціональних аспектів 

регулювання аудиторської діяльності на основі імплементації міжнародного 

досвіду, запропоновано створити Координаційну раду з питань взаємодії та 

співробітництва професійних організацій аудиторів та аудиторів України. 

Ефективна та раціональна діяльність Координаційної ради з питань взаємодії 

та співробітництва професійних організацій аудиторів та аудиторів України в 

подальшому забезпечить раціональний синтез державного регулювання, 

професійного нагляду та саморегулювання аудиторської професії. 

6. Дя формування нормативно-правового підґрунтя функціонування 

Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва професійних 

організацій аудиторів та аудиторів України розроблено відповідні 

регламентаційні документи (Положення про Координаційну раду з питань 

взаємодії та співробітництва професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України), що встановлюють перелік її повноважень, прав і 

обов’язків. Затвердження зазначеного нормативного документу на 

загальнодержавному рівні сприятиме взаєморозумінню між професійними 

організаціями та забезпечить налагодження взаємовигідних зв’язків та 
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ефективної співпраці з метою атестації та безперервного навчання аудиторів. 

Наявність зазначеного регламентаційного документу сприятиме 

встановленню визначених політик та процедур функціонування 

Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів України. 

 

 

Основні результати дослідження за розділом 2 опубліковані у працях: 

[227, 228, 231, 236, 240, 241, 246, 257, 338, 340]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

3.1. Методологія оцінки стану і тенденцій розвитку аудиторської 

діяльності в Україні 

 

Приведення законодавчого регулювання аудиторської діяльності у 

відповідність з європейськими стандартами та міжнародним досвідом і 

посилення євроінтеграційних зв’язків призводять до поступового 

розширення видів аудиторських послуг, які надаються суб’єктами 

аудиторської діяльності. 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 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. 

Зміни законодавчої бази процесу надання аудиторських послуг мають 

забезпечити узгодженість і чітке визначення базових понять, а також 

встановлення основних змістовних характеристик аудиторських послуг. 

Разом із тим, подальшого дослідження потребують питання класифікації 

аудиторських послуг в умовах законодавчих новацій, теоретично-наукове 

обґрунтування їх економічного змісту. 

Проблемним питанням, пов’язаним із визначенням сутності та 

формування класифікації аудиторських послуг, розробленням організаційно-

методичних положень здійснення аудиторської діяльності присвятили 
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наукові праці такі вітчизняні вчені, як О.Р. Антонюк, В.П. Бондар, 

Л.В. Гуцаленко, М.Д. Корінько, О.А. Петрик, Н.М. Проскуріна, Н.А. Салова, 

В.В. Рядська, Л.В. Чижевська та інші. Не применшуючи важливість 

напрацювань вищезгаданих та інших авторів, слід зазначити, що більш 

детального та глибокого дослідження вимагають питання, пов’язані з 

науковим обґрунтуванням змісту та класифікації аудиторських послуг в 

умовах законодавчих змін. 

Одним із ключових документів, який визначає правові засади надання 

аудиторських послуг, є Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». Відповідно до п. 1 цього закону під терміном 

«аудиторські послуги» слід розуміти аудит, огляд фінансової звітності, 

консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання 

впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту [158], а суб’єкти аудиторської діяльності 

можуть надавати такі види аудиторських послуг (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Види та характеристика аудиторських послуг наведені в Законі 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

[158] 

Види 
аудиторських 
послуг 

Характеристика та деталізація аудиторських послуг Стаття та 
пункт 
закону 

1 2 3 
Аудит 
фінансової 
звітності  

Аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського 
обліку і показників фінансової звітності та/або 
консолідованої фінансової звітності юридичної особи або 
представництва іноземного суб’єкта господарювання, або 
іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та 
консолідовану фінансову звітність групи, з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її 
відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам 
національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або 
іншим вимогам; 

п. 1 ст. 1 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 

Неаудиторські 
послуги 

1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових 
зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах 
із зазначених питань; 
2) консультування з питань управління, розроблення і 
супроводження управлінських рішень; 
3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності; 
4) розроблення та впровадження процедур внутрішнього 
контролю, управління ризиками, а також інформаційних 
технологій у фінансовій сфері; 
5) надання правової допомоги у формі: послуг 
юрисконсульта із ведення господарської діяльності; 
ведення переговорів від імені юридичних осіб; 
представництва інтересів у суді; 
6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері 
бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому 
числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські 
рішення та відповідає за складання фінансової звітності; 
7) послуги з оцінки; 
8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, 
розподілом прибутку, розробленням інвестиційної 
стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо 
фінансової інформації, зокрема проведення процедур, 
необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-
підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів 
юридичних осіб 

п. 4 ст. 6 

 

Організаційно-методичні засади здійснення та перелік аудиторських 

послуг, що можуть надаватися суб’єктами аудиторської діяльності, 

представлено в Міжнародних стандартах аудиту (МСА), які складено для 

потреб аудиту фінансової звітності. Оскільки метою МСА є методологічне 

забезпечення аудиту фінансової звітності, там визначено особливості 

надання таких видів аудиторських послуг:  

– аудит та огляд історичної фінансової інформації; 

– завдання з надання впевненості крім аудиту та огляду історичної 

фінансової інформації; 

– супутні послуги. 

Уточнення переліку неаудиторських послуг на рівні Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і встановлення 

обмежень на одночасне надання підприємствам, що становлять суспільний 
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інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та 

неаудиторських послуг,зумовлює необхідність встановлення їх взаємозв’язку 

із супутніми послугами, перелік і правила надання яких визначені в 

Міжнародних стандартах супутніх послуг (далі – МСПП). 

 «У відповідності до МСА супутня послуга є завданням з виконання 

узгоджених процедур, оскільки в цьому разі аудитор перевіряє нефінансову 

звітність в цілому, а лише окремі її компоненти, і, відповідно, не надає 

впевненості користувачу в тому, що така фінансова звітність містить 

достовірну та справедливу інформацію про стан активів, зобов’язань, 

капіталу тощо» [81, с. 22]. 

Порядок надання суб’єктами аудиторської діяльності супутніх послуг 

врегульовано в МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур 

стосовно фінансової інформації» [121], МССП 4410 «Завдання з компіляції 

інформації» [121]. Відповідно до п. 3 МССП 4400 «Завдання з виконання 

узгоджених процедур стосовно фінансової інформації», завдання з виконання 

узгоджених процедур може включати виконання аудитором певних процедур 

стосовно окремих статей фінансових даних (наприклад, дебіторської або 

кредиторської заборгованості, придбання у пов’язаних сторін і обсягів 

продажу та прибутку сегмента  суб’єкта господарювання), фінансової 

звітності (як окремих форм, наприклад балансу, так і повного пакета 

фінансової звітності)» [121, с. 472]. Однак у МССП 4400 не деталізовано 

зміст погоджених процедур, що призводить до виникнення певної плутанини 

при класифікації аудиторських послуг та їх включення до супутніх послуг, 

неаудиторських послуг, завдань із надання впевненості. 

На підставі аналізу змістовного наповнення МССП 4400 «Завдання з 

виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» [121] 

зроблено висновок, що перелік узгоджених процедур як одного із видів 

супутніх послуг також перетинається з переліком неаудиторських послуг, 

наведених в п.п. 8 п. 4 ст. 6 (послуги, пов’язані із залученням фінансування, 

розподілом прибутку, розробленням інвестиційної стратегії, окрім послуг із 
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надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення 

процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-

підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб). 

МССП 4410 «Завдання з компіляції інформації» [121] врегульовує 

порядок виконання завдання, в яких аудитор допомагає управлінському 

персоналу у підготовці та поданні історичної фінансової інформації 

відповідно до загальноприйнятих концептуальних основ фінансового 

звітування загального призначення. Компіляція інформації як вид супутніх 

послуг також певним чином корелює з видами неаудиторських послуг 

(зокрема з пп. 1, 2, 3, 6 ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність»). 

Встановлений перелік видів аудиторських послуг, визначених на 

законодавчому рівні та в МСА, свідчить про часткову кореляцію між видами 

супутніх послуг та неаудиторських послуг. Разом із тим, до складу 

неаудиторських послуг належать такі види аудиторських послуг, які, на нашу 

думку, не можуть бути включені до супутніх послуг: 

– розроблення та впровадження процедур внутрішнього контролю, 

управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері; 

– надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із 

забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені 

юридичних осіб; представництва інтересів у суді; 

– послуги з оцінки. 

Також звертаємо увагу, що в частині надання неаудиторських послуг на 

законодавчому рівні встановлено обмеження стосовно одночасного надання 

підприємствам, які становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності та неаудиторських послуг. Аналогічних 

обмежень щодо супутніх послуг нормами МСА не передбачено. Тому, 

дослідивши законодавчу базу регулювання правил надання аудиторських 

послуг, слід акцентувати увагу на необхідності подальшого нормативного 

удосконалення їх класифікації. 
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Питання визначення сутності та класифікації аудиторських послуг 

досліджені в наукових працях з аудиту. Їх аналіз дозволив виявити низку 

недоліків та суперечностей щодо встановлення економічного змісту та 

класифікації аудиторських послуг. На думку Кожушко О.В., «аудиторські 

послуги – це діяльність аудиторських фірм та приватних аудиторів, яка 

здійснюється згідно з вимогами договору на його проведення за дорученням 

зацікавленої особи і передбачає застосування експертно-консультаційних дій, 

контрольно-ревізійну діагностику та прогнозування майбутнього стану 

підприємства в результаті проведення якої формується заключна думка щодо 

достовірності та правомірності інформації у фінансових звітах суб’єкта 

господарювання та видача аудиторського висновку» [89, с. 886]. Також 

автором наведено узагальнюючу класифікацію аудиторських послуг: 

– за змістом (послуги дії; послуги контролю; інформаційні послуги); 

– за принципом сумісності (послуги, не сумісні з проведенням у суб’єкта 

господарювання обов’язкового аудиту; послуги, сумісні з проведенням у 

суб’єкта господарювання обов’язкового аудиту); 

– за обов’язковістю проведення (обов’язковий аудит; ініціативний 

аудит) [89, с. 887].  

Наведена Кожушко О.В. класифікація містить лише окремі ознаки 

класифікації аудиторських послуг, які слід взяти до уваги при удосконаленні 

класифікації аудиторських послуг з урахуванням нової системи регулювання 

аудиторської діяльності. 

Майже тотожну класифікацію супутніх аудиторських послуг 

запропонувала Подолянчук О.А. [150, с. 44], розмежовуючи аудиторські 

послуги за критерієм змісту та сумісності з проведенням обов’язкового 

аудиту в суб’єкта господарювання. 

На необхідності класифікації аудиторських послуг за ознакою 

сумісності наголошує Гаргола Ю.Г. [31, с. 46]. За результатами критичного 

аналізу законодавчого регулювання видів послуг, що можуть надаватися 

суб’єктами аудиторської діяльності, автором здійснено розподіл 
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аудиторських послуг на групи за критерієм сумісності та несумісності з 

проведенням різних типів аудиторських перевірок (обов’язкового аудиту, 

ініціативного аудиту, інших послуг). Разом із тим, запропонована 

Гарголою Ю.Г. класифікація потребує доопрацювання в частині обмежень, 

які встановлені наразі на законодавчому рівні. 

Касич А.О., Гноєва І.М. [82, с. 96] на основі аналізу запропонованих 

різними авторами класифікацій аудиторських послуг, виклали власне 

бачення вирішення цього питання (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Ознаки класифікації та види аудиторських послуг 

№ 
з/п 

Ознаки класифікації Види аудиторських послуг 

1 2 3 
1 За законодавством Завдання з надання впевненості 

Супутні аудиторські послуги 
Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю 
Організаційне та методичне забезпечення аудиту 

2 В залежності від історичних 
стадій розвитку 

Підтверджуючий аудит 
Системно-орієнтований аудит 
Аудит, оснований на ризику 

3 За об’єктами Аудит фінансової звітності 
Аудит навідповідність 
Операційний аудит 

4 За суб’єктами Внутрішній аудит 
Зовнішній аудит 

5 За змістом Послуги дії 
Послуги контролю 
Інформаційні послуги 

6 В залежності від тривалості 
співпраці «замовник – 
аудитор» 

Первинні послуги 
Повторні послуги 

7 За ініціативою здійснення Обов’язкові послуги 
Добровільні послуги 

Джерело: А.О. Касич, І.М. Гноєва  [82, с. 96] 

Запропонована авторами класифікація аудиторських послуг наведена 

безсистемно у вигляді загального переліку видових груп послуг, які можуть 

надаватися суб’єктами аудиторської діяльності без належної характеристики 

їх змісту. Зазначені недоліки викликають дискусії з приводу доцільності її 

застосування. 
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Окремими авторами (Каменська Т.О., Лубенченко О.Е. [81, с. 22], 

Назарова К. [125, с. 282–283]; Немченко В.В., Редько О.Ю. [7, c. 201–203]) 

класифікація аудиторських послуг розроблена на базі чинного до 2017 року 

законодавства та рішення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/14. Ці дослідники 

поділяють аудиторські послуги на такі види:  

– практичне виконання аудиторських перевірок (послуги в сфері 

аудиту);  

– організаційне і методичне забезпечення аудиту;  

– інші аудиторські послуги.  

Зазначена класифікація на сьогодні втратила актуальність у зв’язку зі 

скасуванням рішення Аудиторської палати України (далі – АПУ) від 

22.12.2011 р. № 244/14 та приведенням чинного законодавства у 

відповідність до міжнародних вимог регулювання здійснення професійної 

діяльності в сфері аудиту. АПУ як орган професійного самоврядування 

аудиторської діяльності надала роз’яснення у формі інформаційного листа 

щодо видів послуг, які можуть надаватися суб’єктами аудиторської 

діяльності:  

«Виходячи із практики, аудиторські фірми надають замовникам 

аудиторських послуг різноманітні послуги, як такі, що передбачені 

професійними стандартами (Міжнародними стандартами контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг), так і 

послуги, які не охоплюються цими стандартами, але потрібні замовникам та 

можуть бути надані, враховуючи кваліфікацію та досвід працівників 

суб’єктів аудиторської діяльності.  

Серед таких послуг, зокрема, послуги із складання бухгалтерських та 

фінансових звітів; облік операцій; нарахування заробітної плати; 

консультації з питань організації бухгалтерського обліку; адміністративні 

послуги; послуги оцінки; послуги у сфері оподаткування – підготовка 

податкових декларацій, виконання обчислень і розрахунків податків, 

податкове планування та інші послуги податкового консультування, 
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допомога у вирішенні податкових спорів; послуги внутрішнього аудиту; 

послуги інформаційних технологій та систем; юридичні послуги; послуги з 

підбору персоналу; розробка корпоративних стратегій та інші послуги у 

сфері корпоративних фінансів; проведенні тренінгів, навчальних курсів та 

програм тощо» [76].  

АПУ також надає перелік аудиторських послуг відповідно до 

Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009:2010» (далі – КВЕД):  

– аудиторські послуги (код за КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування»);  

– послуги з бухгалтерського обліку, консультації з питань 

оподаткування (код за КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського 

обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування»);  

– юридичні послуги (код за КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права»); 

– консультування з питань комерційної діяльності й керування (код за 

КВЕД 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування»);  

– послуги з оцінювання нерухомого майна (код за КВЕД 68.31 

«Агентства нерухомості») та діяльність з оцінювання, крім оцінювання 

нерухомого майна й об’єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо) 

(код за КВЕД 74.90 «Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність, н.в.і.у.»);  

– консультаційні послуги із заповнення вакансій та пошуку персоналу 

(код за КВЕД 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування»);  

– видавнича діяльність (код за КВЕД 58 «Видавнича діяльність»); 

– комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними 

діяльність (код за КВЕД 62 «Комп’ютерне програмування, консультування та 

пов’язана з ними діяльність»);   

– надання інших інформаційних послуг (код за КВЕД 63.99. «Надання 

інших інформаційних послуг, н.в.і.у.»);  
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– консультаційні послуги з питань інвестування (код за КВЕД 66.19 

«Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення»);  

– надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (код за 

КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого 

майна»);  

– адміністративна та допоміжна офісна діяльність (код за КВЕД 82.11 

«Надання комбінованих офісних адміністративних послуг», 82.30 

«Організування конгресів і торговельних виставок»); 

– інші види освіти (код за КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.») [76].  

Перелік аудиторських послуг, конкретизованих у інформаційному листі 

АПУ, в цілому відповідає переліку неаудиторських послуг, визначених на 

законодавчому рівні. Вищевикладені підходи до класифікації аудиторських 

послуг свідчать про недостатню повноту й неузгодженість представлених 

авторами ознак класифікацій та видів аудиторських послуг. Зміна 

законодавчого регулювання з урахуванням вимог європейського досвіду 

обумовила потребу в розробленні системних ознак класифікації 

аудиторських послуг з ґрунтовним вивченням їх видів. З метою формування 

цілісного уявлення про складний, багатоаспектний характер аудиторських 

послуг як економічної категорії запропоновано застосовувати 

систематизовану класифікацію аудиторських послуг (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Класифікація аудиторських послуг, що можуть надаватися 

суб’єктами аудиторської діяльності з урахуванням законодавчих новацій 

№ 
з/п 

Ознака класифікації Вид аудиторських послуг 

1 2 3 
1 За нормативним регулюванням 1.1. Аудит та огляд історичної фінансової 

інформації 
1.2. Завдання з надання впевненості, інші ніж 

аудит та огляд історичної фінансової 
інформації; 

1.3. Супутні послуги 
1.4. Неаудиторські послуги 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 
2 За економічним змістом 2.1. Відповідно до Національного 

класифікатора України «Класифікація 
видів економічної діяльності ДК 
009:2010» 

3 За видами ризиків, що впливають 
на результати наданих послуг 

3.1. Послуги з аудиту та огляду фінансової 
інформації, що надаються в умовах впливу 
аудиторських ризиків 

3.2. Інші аудиторські послуги, що надаються в 
умовах впливу аудиторських та інших 
ризиків 

4 За наявністю законодавчих 
обмежень 

4.1. Послуги, надання яких обмежується 
законодавством 

4.2. Послуги, які надаються без обмежень за 
законодавством 

5 За спорідненістю 5.1. Послуги з наявністю міжпредметних 
зв’язків 

5.2. Відокремлені за економічним змістом 
послуги 

6 За видами споживачів послуг 6.1. Послуги, надані підприємствам, що 
становлять суспільний інтерес 

6.2. Послуги, надані іншим суб’єктам 
господарювання 

6.3. Послуги, надані установам ринку 
фінансових послуг 

7 За сумісністю 7.1. Сумісні аудиторські послуги 
7.2. Несумісні аудиторські послуги 

Примітка: виділені курсивом ознаки та види аудиторських послуг 

запропоновано автором. 
 

Згідно з нормативними документами, аудиторські послуги – це 

сукупність послуг, які можуть надавати суб’єкти аудиторської діяльності 

відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та МСА. Багатовекторність предметного 

спрямування професійної діяльності аудиторів зумовлює необхідність 

класифікації аудиторських послуг за економічним змістом. Використання 

цієї ознаки класифікації забезпечує чітке розуміння суб’єктами аудиторської 

діяльності переліку кодів КВЕД, у межах яких є правомірним здійснення 

аудиторської діяльності.  

Виокремлення класифікаційної ознаки за видами ризику зумовлено 

розширенням сфер надання аудиторських послуг, а також необхідністю 



176 

детального та ґрунтовного вивчення видів аудиторських ризиків, які 

виникають при наданні супутніх та неаудиторських послуг. Зокрема, до 

складу послуг з аудиту фінансової звітності, що надаються в умовах впливу 

ризиків, належатимуть аудиторські послуги з проведення аудиту та огляду 

історичної фінансової інформації. При цьому слід здійснити оцінку умов 

надання таких послуг з урахуванням таких ризиків як властивий ризик, ризик 

контролю, ризик невиявлення. Якщо розглядати інші аудиторські послуги, 

що надаються в умовах впливу аудиторських та інших ризиків, до їх складу 

слід включити супутні та неаудиторські послуги. Зазначені види послуг 

надаються в умовах впливу як аудиторських, так й інших видів ризиків, які 

залежать від предмету завдання та результатів його виконання. 

При укладенні договору з надання послуг з обов’язкового аудиту 

суб’єкти аудиторської діяльності повинні враховувати законодавчі 

обмеження в частині одночасного надання такого виду аудиторських послуг 

та неаудиторських послуг. Разом із тим, при наданні послуг з ініціативного 

аудиту неаудиторські послуги можуть надаватися без урахування 

встановлених обмежень. 

Законодавчі новації в частині визначення переліку та видів 

аудиторських послуг призвели до формування певної спорідненості 

(взаємозв’язку) між різними видами аудиторських послуг, яка полягає у 

наявності міжпредметних зв’язків між ними. Якщо детально вивчити перелік 

супутніх та неаудиторських послуг, можна чітко простежити наявність 

інтеграційних (міжпредметних) зв’язків між ними. Така ситуація пов’язана з 

тим, що перелік супутніх послуг перетинається (частково дублюється) з 

переліком неаудиторських послуг. До відокремлених за економічним змістом 

послуг слід включити послуги з аудиту та огляду історичної фінансової 

інформації. 

Класифікація аудиторських послуг за видами споживачів дозволяє 

систематизувати обсяги аудиторських послуг, наданих підприємствам, що 
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становлять суспільний інтерес; послуги, надані іншим суб’єктам 

господарювання; послуги, надані установам ринку фінансових послуг. 

Питання сумісності надання аудиторських послуг полягає у 

правомірності надання тих чи інших послуг у разі проведення різних типів 

аудиторських перевірок. Під сумісними аудиторськими послугами слід 

розуміти перелік аудиторських послуг, які можуть бути надані суб’єкту 

господарювання при проведенні обов’язкового або ініціативного аудиту. 

Наприклад, сумісними послугами при проведенні обов’язкового аудиту 

можуть бути супутні послуги з питань фінансового аналізу, оцінки 

ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку та контролю, 

надання консультацій з питань бухгалтерського облік та господарської 

діяльності. При наданні сумісних послуг також слід враховувати обмеження 

на надання неаудиторських послуг при проведенні обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Несумісними послугами можуть бути послуги, «які передбачають 

втручання до процесу складання облікової та звітної документації, ведення 

або відновлення бухгалтерського обліку, складання фінансових звітів, 

податкових декларацій» [31, с. 47]. 

Використання запропонованої класифікації аудиторських послуг 

дозволяє систематизувати наявні знання про економічний зміст цього виду 

послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, а також усунути 

однобічність, недостатню повноту 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 здійснення аудиторської діяльності. 

Розширення сфери впливу глобалізаційних процесів на економічні 

умови функціонування підприємств, перманентні зміни в законодавстві, 

ускладнення взаємозв’язків і відносин в ході здійснення господарської 

діяльності збільшують невизначеність і кількість ризиків. Різнорідність 
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економічних інтересів користувачів інформації та суб’єктів господарювання, 

які таку інформацію надають, вимагає подальшого розвитку концепції 

ризиків, їх оцінки та розроблення відповідних заходів з мінімізації. В умовах 

постійних змін економічного простору розширюється й сфера впливу 

ризиків, виникнення яких у подальшому може призвести до негативних 

результатів діяльності підприємства. 

Користувачі інформації, що надається системою бухгалтерського обліку 

та систематизується у фінансовій звітності підприємства, мають чітко 

усвідомлювати вплив тих чи інших видів ризиків на безперервність 

подальшого функціонування підприємства. Суб’єкти аудиторської 

діяльності, підтверджуючи достовірність показників фінансової звітності, 

повинні здійснювати оцінку аудиторського ризику.  

Підтримуємо слушну позицію Т.О. Каменської, що «аудитор ніколи не 

може бути впевненим, що надана до перевірки інформація не містить помилки, 

тобто завжди є можливість того чи іншого ступеня (ризику) її перекручування. 

Ризик ніколи не може бути зведений до нуля, тому завдання аудитора полягає 

принаймні у його мінімізації» [80, с. 43]. В умовах зростання переліку видів 

аудиторських послуг, які надаються суб’єктами аудиторської діяльності, 

підвищується значення ґрунтовних наукових досліджень, присвячених 

методичним аспектам оцінки ризиків. 

Поняття аудиторського ризику та його складових, порядку оцінки та 

визначення сукупності аудиторських процедур з його мінімізації надані в 

Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) та в Міжнародних стандартах 

завдань із надання впевненості (далі – МСЗНВ). Зазначені стандарти містять 

перелік узагальнених правил з розроблення методичних засад оцінки 

аудиторського ризику. 

 «Аудиторові необхідно оцінити ризики суб’єкта господарювання, а також 

те, наскільки ефективно система управління визначає їх та управляє ними. 

Результати аналізу ризиків підприємства безпосередньо впливають на кількість 
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та напрями аудиторських робіт, які необхідно виконати. При здійсненні 

планування аудиторської перевірки необхідно чітко сформулювати унікальні 

ризики підприємства-клієнта, пов’язати ці ризики з певними сальдо рахунків і 

відповідними твердженнями у фінансових звітах, а також визначити типи 

аудиторських процедур, які мають бути виконані з врахуванням впливу ризиків. 

Без розуміння ризику персонал аудиторської фірми не може виконати свої 

зобов’язання, особливо щодо клієнтів, які мають високий ризик наявності 

суттєвих викривлень у фінансовій звітності» [54, с. 41]. 

Відповідно до глосарію Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

«аудиторський ризик – ризик того, що аудитор висловить невідповідну 

аудиторську думку в разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена. 

Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику не 

виявлення» [122, с. 24]. Розглянемо визначення кожної складової 

(компонента) аудиторського ризику, трактування яких представлено у 

глосарії Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Складові аудиторського ризику та їх характеристика відповідно до 

положень Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг [122] 

№ з/п Вид ризику Характеристика Аудиторські 
процедури 

1 2 3 4 
1 Ризик 

невиявлення 
Ризик того, що процедури, виконані 
аудитором для зменшення 
аудиторського ризику до прийнятно 
низького рівня, не дадуть можливості 
виявити викривлення, що існує та 
може бути суттєвим окремо або в 
сукупності з іншими викривленнями 

Аналітичні процедури, 
спостереження, оцінка, 
підтвердження, запити, 
ідентифікація 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 3 4 
2 Ризик суттєвого 

викривлення, в. 
т. ч. 

Ризик того, що фінансова звітність, яка 
ще не перевірялася аудитором у 
процесі аудиту, містить суттєві 
викривлення 

Спостереження, 
аналітичні процедури, 
надання запитів до 
управлінського 
персоналу та інших 
працівників суб’єкта 
господарювання, 
застосування досвіду та 
професійного судження  
для визначення 
процедур по суті, 
повторне виконання, 
перерахунок 

2.1 Невід’ємний 
ризик 

Вразливість твердження щодо класу 
операцій, залишку рахунку або 
розкриття інформації, до викривлення, 
яке може бути суттєвим окремо або в 
сукупності з іншими викривленнями,  
перед тим, як брати до уваги будь-які 
відповідні заходи контролю 

2.2 Ризик 
контролю 

Ризик того, що викривлення, яке може 
трапитися у твердженні стосовно 
класу операцій, залишку рахунку або 
розкриття інформації, і яке може бути 
суттєвим окремо або в сукупності з 
іншими викривленнями, не буде 
своєчасно попереджено або виявлено 
та виправлено системою внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. 

Надання запитів до 
управлінського 
персоналу, служби 
внутрішнього аудиту, 
спостереження, 
інспектування, 
тестування заходів 
контролю, перевірка 

3 Ризик суттєвого 
викривлення (в 
контексті 
МСЗНВ 3000 
(переглянутий)) 

Ризик того, що аудитор надасть 
неналежний висновок, коли 
інформація про предмет перевірки є 
суттєво викривленою 

Запит, спостереження, 
оцінка, перевірка, 
підтвердження, 
перерахунок, повторне 
виконання 

 

Наведені в табл. 3.4 компоненти аудиторського ризику є ключовими 

ризиками, які в обов’язковому порядку підлягають оцінці на початковій 

стадії проведення аудиту (планування). Разом із тим, розширення сфер 

діяльності суб’єктів аудиторської діяльності та поступова диференціація 

аудиторських послуг призвели до виокремлення додаткових складових 

аудиторського ризику, які, на думку науковців, слід також оцінювати при 

визначенні суттєвості та плануванні аудиту.  

Так, Дорош Н.І. вважає за доцільне визначити чотири компоненти 

ризику, які стосуються проведення зовнішнього аудиту: 

– підприємницький ризик – ризик, який впливає на господарські операції 

і потенційні результати діяльності підприємства; 
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– ризик фінансової звітності – ризик, який стосується запису, фіксації 

господарських операцій і відображення інформації у фінансовій звітності 

підприємства; 

– ризик взяття зобов’язань – ризики, які виникають через те, що 

аудитори пов’язані з певними клієнтами; це, зокрема, втрата репутації, 

нездатність клієнта сплатити грошові кошти аудиторові або грошові втрати, 

пов’язані з нечесністю менеджерів підприємства або забороною проведення 

аудиту, певних аудиторських процедур; 

– аудиторський ризик – ризик того, що аудитор надасть позитивний 

аудиторський висновок за умови, що у фінансовій звітності наявні суттєві 

викривлення [54, с. 42]. 

Наведений перелік компонентів аудиторського ризику має часткову 

змістовну відповідність із такими ризиками як ризик невиявлення та ризик 

суттєвого викривлення. Крім того, запропонований автором ризик фінансової 

звітності за змістом відповідає визначенню аудиторського ризику. 

Венгерук Н.П. зазначає, що «в комп’ютерному аудиті виникають свої, 

додаткові ризики, що існують поряд з притаманними класичному аудиту. Їх 

можна розділити на дві групи: ті, які виникають у комп’ютерно-

інформаційній системі підприємства замовника та ті, які виникають при 

використанні комп’ютерної програми самим аудитором для полегшення та 

підвищення якості своєї роботи» [23, с. 35]. Вважаємо, що виокремлення 

зазначених автором видів ризиків є слушним та зумовлено предметним 

спрямуванням завдання з аудиту.  

Артюх О.В., Бєлінська О.В. дослідили особливості аудиторського 

ризику та його сутнісного наповнення у контексті реалізації податкового 

аудиту. «У цьому сенсі дефініцію “аудиторський ризик” варто 

усвідомлювати в дещо іншій модифікації – як ризик того, що аудитор надасть 

неналежний висновок, якщо інформація стосовно обліку та звітності в 

системі оподаткування особи, що перевіряється, є суттєво 

викривленою» [6, с. 25]. 
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Розширення видів ризиків, які слід виокремлювати та оцінювати на 

початкових і подальших етапах аудиту, пояснюється ускладненням 

предметного спрямування перевірок, розширенням видів послуг, які 

надаються суб’єктами господарювання, необхідністю врахування якісних 

критеріїв при оцінці аудиторського ризику. 

Законодавчі зміни в частині розширення видів аудиторських послуг, чітке 

розуміння їх змісту й залежність аудиторського ризику від різних чинників при 

наданні того чи іншого виду аудиторської послуги зумовлюють потребу в 

детальному вивченні впливу ідентифікованих ризиків на висловлення думки 

незалежним аудитором та результати надання супутніх і неаудиторських 

послуг. Дослідження особливостей надання різних видів аудиторських послуг є 

підґрунтям для вивчення аудиторського ризику з урахуванням його складових 

залежно від виду наданих аудиторських послуг (рис. 3.1). 

 Ризик завдання 

 
 

Ризик суттєвого викривлення Ризик невиявлення 

Невід’ємний ризик Ризик контролю 

Ризик аудиту та огляду історичної фінансової інформації 

Ризик супутніх послуг 

Ризик неаудиторських послуг 

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК 

Інформаційний 
ризик 

Ризик недотримання 
вимог фінансового 
моніторингу 

Корупційний 
ризик 

Інформаційний 
ризик 

Фінансовий  
ризик 

Юридичний  
ризик 

Ризик завдання з надання впевненості 

Ризик завдання з надання впевненості 

Ризик завдання 
 

Рис. 3.1. Складові аудиторського ризику при наданні різних видів 

аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором 
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При наданні послуг з аудиту та огляду історичної фінансової інформації, 

або при виконанні завдань з надання впевненості, інші ніж аудит та огляд 

історичної фінансової інформації, оцінка аудиторського ризику здійснюється 

за класичною схемою. Тобто оцінюється ризик невиявлення та ризик 

суттєвого викривлення з визначенням їх впливу на формування думки 

аудитора (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Вплив аудиторського ризику на висловлення думки аудитора за 

результатами наданих аудиторських послуг 

Ризик Аудиторські процедури Вплив ризику на висловлення 
аудиторської думки 

Ризик 
невиявлення 

Аналітичні процедури, 
спостереження, оцінка, 
підтвердження, запити, 
ідентифікація 

Неможливість отримати прийнятні 
аудиторські докази в достатньому обсязі 
підвищує ризик невиявлення та 
зумовлює висловлення думки із 
застереженням або відмову від 
висловлення думки 

Ризик суттєвого 
викривлення 

Спостереження, аналітичні 
процедури, надання запитів 
до управлінського персоналу 
та інших працівників 
суб’єкта господарювання, 
застосування досвіду та 
професійного судження для 
визначення процедур по суті, 
повторне виконання, 
перерахунок 

Якщо фінансова звітність містить 
суттєві викривлення, аудитор повинен 
висловити думку із застереженням або 
негативну думку 
Виявлені суттєві викривлення внаслідок 
шахрайства при настанні виняткових 
обставин можуть поставити під сумнів 
спроможність аудитора продовжувати 
виконання аудиту 

Джерело: розроблено автором 

Ризики при наданні супутніх послуг залежать від предмету завдання. До 

ризиків надання супутніх послуг крім ризиків суттєвого викривлення та 

ризику невиявлення слід включати інформаційний ризик, ризик 

недотримання вимог фінансового моніторингу, корупційний ризик. 

При наданні аудиторських послуг, у тому числі супутніх послуг, 

аудитору слід враховувати, що суб’єкти аудиторської діяльності належать до 

спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (ст. 5 

п. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [161]). Аудитор 
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при наданні аудиторських послуг, у тому числі супутніх послуг, виступає 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Відповідно до ст. 11 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» [161] суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати управління ризиками з 

урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, 

послуг, що надаються клієнту, аналізу проведених ним операцій та їх 

відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта. Оцінювання 

ризиків клієнтів суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, 

географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через 

яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів, послуг, які 

клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 

Невиконання (неналежне виконання) аудиторською фірмою, як суб’єктом 

первинного фінансового моніторингу, вимог щодо здійснення фінансового 

моніторингу та оцінки ризиків загрожує застосуванням штрафних санкцій. 

Недоброчесність посадових осіб підприємства, неврегульованість 

процедур підписання документів та відсутність чіткого розподілу обов’язків 

між працівниками, виконання функціональних завдань, що викликають 

конфлікт інтересів, призводить до виникнення корупційних ризиків. 

Корупційний ризик може виникати також при наданні різних видів 

адиторських послуг, в тому числі при наданні супутніх та неаудиторських 

послуг. Найчастіше виникнення корупційного ризику є ймовірним саме при 

наданні неаудиторських послуг, оскільки існує ризик невиявлення і 

несповіщення Державну службу фінансового моніторингу України про 

фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу і 

щодо яких у субєкта аудиторської діяльності виникають підозри щодо їх 

здійсненн з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї 
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масового знищення. Наслідками настання корупційних ризиків можуть бути 

фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної та кримінальної 

відповідальності, втрата репутації субєкта аудиторської діяльності, судові 

процеси. 

Інформаційний ризик при наданні супутніх та неаудиторських послуг 

пов’язаний з навмисним спотворенням інформації про діяльність 

підприємств; наявністю випадків шахрайства із фінансовою звітністю 

підприємства, а також неправильним функціонуванням комп’ютерних систем 

накопичення та оброблення інформації (некоректна робота серверів, 

локальних комп’ютерів та порушення цілісності, повноти, збереженості 

інформації, її захисту). 

Ризики при наданні неаудиторських послуг, зазначених у ст. 6 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

(зокрема, складання податкової звітності, розрахунок обов’язкових зборів і 

платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань; 

консультування з питань управління, розроблення і супроводження 

управлінських рішень; ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності; розроблення та впровадження процедур внутрішнього 

контролю, управління ризиками, а також інформаційними технологіями у 

фінансовій сфері; надання правової допомоги; кадрове забезпечення 

юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у 

тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення 

та відповідає за складання фінансової звітності; послуги з оцінки; послуги, 

пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробленням 

інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової 

інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, 

обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних 

паперів юридичних осіб) залежать від результатів виконання завдання. До 

ризиків надання неаудиторських послуг крім ризиків суттєвого викривлення 
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та ризику невиявлення слід включити інформаційний ризик, фінансовий та 

юридичний ризики. 

Фінансовий ризик при наданні неаудиторських послуг слід розглядати 

як невиконання з певних причин замовником (контрагентом) договірних 

зобов’язань за укладеними угодами (недотримання умов оплати наданих 

послуг аудиторською фірмою, порушення договірних зобов’язань 

контрагентом тощо). Причиною невиконання угоди може бути банкрутство 

та неплатоспроможність контрагента, його нестійке фінансове становище. 

Наступним видом ризику, що пов’язаний із наданням неаудиторських 

послуг є юридичний ризик. Цей вид ризику полягає у виникненні 

непередбачених втрат внаслідок порушення або недотримання сторонами 

договору вимог законів, нормативно-правових актів, угод, етичних норм, а 

також через можливість двозначного їх тлумачення. При наданні супутніх 

послуг та неаудиторських послуг також слід враховувати вплив кожного з 

ідентифікованих ризиків на результати виконання завдання, а також 

визначити перелік аудиторських процедур, які застосовуватимуться для 

оцінки відповідного виду ризику (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Вплив ризиків на результати виконання завдання при наданні 

супутніх та неаудиторських послуг 

Ризик Вплив ризику на результати виконання 
завдання 

Аудиторські процедури 

1 2 3 
Ризик 
невиявлення 

Збільшення вартості аудиторських 
послуг у зв’язку зі зростанням трудових 
витрат та часу на виконання завдання 
Виконання більшої кількості 
аудиторських процедур 

Аналітичні процедури, 
спостереження, оцінка, 
підтвердження, запити, 
ідентифікація 

Ризик суттєвого 
викривлення 

Впливає на обсяги аудиторської 
вибірки, тести контролю та планування 
аудиторського завдання. Наявність 
викривленої інформації збільшуватиме 
ризик неправильної оцінки аудиторами 
господарських операцій та фінансової 
звітності 

Спостереження, аналітичні 
процедури, запити до 
управлінського персоналу та 
працівників підприємства, 
застосування досвіду та 
професійного судження для 
визначення процедур по суті, 
повторне виконання, 
перерахунок 
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Продовження табл. 3.6 
1 2 3 

Інформаційний 
ризик 

Неправильне оброблення даних чи 
втрата частини інформації у зв’язку з 
відсутністю оновлень програмного 
забезпечення 
Надання інформації в неповному обсязі 
через неефективність організаційної 
політики розподілу та системи 
контролю доступу до інформації може 
призвести до неправильного виконання 
завдання 
Відсутність контролю вхідної 
інформації та її правильності зумовить 
надання аудитору недостовірної 
інформації 

Ідентифікація, запит, 
спостереження, 
підтвердження, оцінка 

Ризик 
недотримання 
вимог 
фінансового 
моніторингу 

У разі проведення підприємством 
фінансових операцій, що можуть бути 
пов’язані з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванням тероризму, аудитор 
повинен вживати застережних заходів 
щодо клієнтів, діяльність яких свідчить 
про підвищений ризик проведення ними 
таких операцій. Ризик отримання значних 
фінансових санкцій з боку служби 
Державного фінансового моніторингу за  
недобросовісне виконання обов’язків 
суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу 

Ідентифікація, запит, 
спостереження, 
підтвердження, оцінка, 
повторне виконання 

Корупційний 
ризик 

Недоброчесність поведінки 
управлінського персоналу, свідоме 
нехтування нормами професійної етики 
в процесі надання аудиторських послуг 
може зумовити припинення їх надання. 
Конфлікт інтересів може вплинути на 
процес прийняття рішень посадовою 
особою підприємства, вжиття нею дій 
чи вчинення бездіяльності в ході 
реалізації своїх повноважень, що 
негативно позначиться на результатах 
виконання завдання 

Запити управлінському 
персоналу і тим, кого 
наділено найвищими 
повноваженнями, 
спостереження, 
ідентифікація 
підтвердження, аналітичні 
процедури 

Фінансовий 
ризик 

Втрата частини доходу аудиторської 
фірми у зв’язку з неплатоспроможністю 
підприємства або зниженням його 
фінансової стійкості 
Значні інфляційні процеси можуть 
призвести до перегляду умов договору з 
надання аудиторських послуг, 
призупинення надання послуг 

Аналітичні процедури, 
ідентифікація, запит, 
спостереження, оцінка 
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Продовження табл. 3.6 
1 2 3 

Юридичний 
ризик 

Зміна законодавчих вимог до порядку 
відображення господарських операцій в 
бухгалтерському обліку може призвести 
до зміни погоджених умов завдання; 
ризику некоректно сформульованих 
умов договору, внаслідок чого 
контрагент може не виконувати окремі 
його положення 

Запит, ідентифікація, 
спостереження, 
підтвердження 

 

Джерело: розроблено автором 

Оцінка аудиторського ризику спочатку встановлюється на стадії 

планування з метою визначення характеру, термінів, обсягу і послідовності 

застосування аудиторських процедур, які надалі повинні знайти 

відображення у стратегії та плані аудиту. 

Оцінка рівня аудиторського ризику є професійним судженням аудитора 

та може здійснюватися з урахуванням кількісних і якісних критеріїв оцінки. 

Процедури з оцінки аудиторського ризику здійснюються аудитором на стадії 

планування з метою встановлення обсягів аудиторських процедур, які 

потрібно здійснити з метою мінімізації аудиторського ризику. Надалі оцінка 

аудиторського ризику має переглядатись на всіх подальших етапах 

виконання аудиторського завдання. 

Наведені в табл. 3.6 аудиторські процедури надають повну та детальну 

інформацію в частині формування аудиторських доказів та висловлення 

думки аудитора. Лише адекватна оцінка аудиторського ризику здатна 

забезпечити зростання рівня довіри користувачів до результатів діяльності 

аудитора. 

Дослідження аудитором господарських операцій суб’єкта 

господарювання зумовлює необхідність застосування процедури 

ідентифікації фактів господарського життя. Виконання аудиторської 

процедури ідентифікації факту господарського життя включає вивчення його 

змісту, проведення компаративного аналізу факту із плановими показниками 

та законодавчими вимогами, прийняття рішення про визнання або 
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невизнання факту господарського життя, можливих його наслідків для 

діяльності суб’єкта господарювання.  

Запити управлінському персоналу і тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, а також до інших працівників суб’єкта господарювання 

дозволяють отримати відповідну інформацію про факти господарського 

життя та особливості середовища функціонування підприємства. На основі 

відповідей на запити аудитор шляхом застосування досвіду та професійного 

судження визначає обсяг необхідних процедур по суті, які забезпечують 

отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. 

Аналітичні процедури в процесі оцінки аудиторських ризиків 

передбачають порівняння фінансової та нефінансової інформації. Завдяки 

використанню аналітичних процедур здійснюється оцінка 

взаємозалежностей, що існують для фінансової та нефінансової інформації, а 

також включають ідентифікацію виявлених відхилень від планових або 

нормативних значень. Розрахунок аналітичних коефіцієнтів дозволяє 

встановити причинно-наслідкові зв’язки між складовими економічних явищ 

та об’єктів підприємства. 

Завдяки використанню спостереження розробляються процедури 

тестування, а також забезпечується формування відповідного 

інформаційного масиву про особливості здійснення господарських операцій 

на основі прямих або непрямих свідчень. Спостереження дозволяє аудитору 

отримати розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, виявити 

недоліки у здійсненні бізнес-процесів, а також розробити детальні тести 

контролю для визначення відповідності розробки та операційної 

ефективності системи внутрішнього контролю діяльності підприємства. 

Процедура оцінки аудиторського ризику передбачає застосування 

професійного судження аудитора щодо перевірки відповідності фактів 

господарського життя, внутрішніх регламентів, бізнес-процесів 

законодавчим вимогам та усталеній практиці, законності дій управлінського 

персоналу.  
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Перевірка в процесі оцінки ризиків при виконанні завдання при наданні 

супутніх і неаудиторських послуг полягає у вивченні записів, внутрішніх і 

зовнішніх документів у паперовій та електронній формі. В процесі перевірки 

аудитор повинен особливу увагу звернути на порядок облікового 

відображення та документального підтвердження операцій, які стосуються 

безпосередньо об’єкта надання супутніх або неаудиторських послуг. 

Підтвердження виступає засобом отримання інформації про об’єкт 

надання супутніх або неаудиторських послуг безпосередньо від третіх сторін. 

Перерахунок полягає в перевірці арифметичної точності документів чи 

записів й дозволяє виявити помилки в здійснених математичних розрахунках. 

Повторне виконання полягає в незалежному виконанні аудитором 

процедур чи заходів контролю, які початково виконувалися як частина 

системи внутрішнього контролю субʼєкта господарювання. Воно дозволяє 

виявити недоліки процедур внутрішнього контролю, системи облікового 

відображення господарських операцій, алгоритмів оброблення та 

накопичення інформації. 

В Україні для оцінки аудиторського ризику найчастіше застосовується 

метод, запропонований американським Інститутом дипломованих 

громадських бухгалтерів, який ґрунтується на використанні моделі 

взаємозв’язку його компонентів: 

РНРКВРАР **= ,                   (3.1) 

де ВР  – властивий ризик; РК  – ризик контролю; РН  – ризик 

невиявлення. 

«Застосування цього методу надає значення, що не відповідає реальному 

стану рівня аудиторського ризику. Оскільки, при множені компонентів, 

значення яких менше одиниці, кінцевий рівень загального аудиторського 

ризику буде занижений. Дана особливість не дає змогу отримати достовірні 

значення рівня аудиторського ризику, а це абсолютно не відповідає потребам 

аудитора і замовника в якісній і точній інформації. Перевагою даного методу 

(за умови, що при попередньому оцінюванні рівня аудиторського ризику 



191 

також його використовували) слід вважати можливість управлінського 

персоналу порівнювати результати поточного оцінювання із розрахунками в 

минулих періодах, визначати динаміку окремих елементів аудиторського 

ризику, і відповідним чином коригувати ризикові аспекти діяльності 

підприємства» [118, c. 489]. 

Оскільки класична факторна модель аудиторського ризику є типовою, 

окремими науковцями здійснено спроби її модифікації та удосконалення. 

Так, М.І. Бондар [17] та Л.О. Голуб [36] запропонували розширити раніше 

представлену модель до формули: 

РІТЗРТРАПРЗКРВКРБОВРАР *)*****(= ,        (3.2) 

де ВР  – властивий ризик; РБО  – ризик системи бухгалтерського обліку; 

РВК  – ризик системи внутрішнього контролю; РЗК  – ризик зовнішнього 

контролю; РАП  – ризик використання аналітичних процедур; РТ  – ризик 

тестування; РІТЗ  – ризик залучення інформаційних технологій до процесу 

аудиту. 

Корягін М.В., Бобрович О.Б. [98] припустили, що похибки (відхилення) 

в даних фінансової звітності є наслідком недосконалої системи внутрішнього 

контролю замовника. Тому автори запропонували удосконалити факторну 

модель оцінки аудиторського ризику шляхом, розробивши для цього похідну 

формулу: 

РНРКНРАР *)( += ,                 (3.3) 

де НР  – невід’ємний ризик; РК  – ризик засобів контролю; РН  – ризик 

невиявлення. 

«У цій моделі прослідковується пряма залежність між кількістю 

необхідних для виконання аналітичних процедур і рівнем ризику суттєвого 

викривлення даних фінансової звітності, отриманого в результаті сумування 

невід’ємного ризику і ризику засобів контролю. Тобто, чим вищий показник 

ризику суттєвого викривлення, тим більш трудомістким буде процес аудиту з 

метою мінімізації ризику невиявлення і аудиторського ризику загалом. 

Доцільно звернути увагу на той момент, що саме з використанням якісного 
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методу оцінювання ризику суттєвого викривлення, і функціональної 

залежності ризику невиявлення від інших елементів, можна отримати 

найбільш точні дані» [118, c. 489]. 

На сьогодні в переважній більшості наукових праць, а також у 

практичній діяльності встановлено прийнятний рівень аудиторського ризику 

в 5 %. У зв’язку з неможливістю повного усунення аудиторського ризику і за 

наявності встановленого рівня аудиторського ризику Каменська Т.О. [80, 

с. 45] факторну модель оцінки ризику невиявлення відображає у вигляді 

кратної залежності аудиторського ризику та добутку властивого ризику і 

ризику засобів контролю. 

)*( РКВР

АР
РН = ,                    (3.4) 

де РК  – ризик контролю, АР  – аудиторський ризик (встановлений на 

рівні 0,05),   – властивий ризик, РН  – ризик невиявлення. 

«Однак на сьогодні часто аудитори продовжують неправильно 

визначати тривалість аудиту, обсяги вибірки, необхідні аудиторські 

процедури зокрема, внаслідок неврахування проблемних аспектів методів 

оцінювання рівня аудиторського ризику в процесі їх застосування, а також 

залишається не вирішеним питання який ж метод доцільніше 

використовувати за тих чи інших умов» [118, c. 486]. 

Використання лише кількісних методів для оцінки рівня аудиторського 

ризику не забезпечує належну об’єктивність визначення його рівня. На 

сьогодні визначення аудиторського ризику повинно ґрунтуватися на 

оптимальному синтезі кількісних та якісних методів оцінки. Кількісні методи 

оцінки дозволять аудитору отримати числове значення аудиторського ризику 

шляхом застосування відповідної математичної моделі. Якісні методи оцінки 

повинні ґрунтуватися на евристичних методах оцінки з урахуванням 

професійного судження аудитора із здійсненням оцінки чинників, що можуть 

прямо чи опосередковано впливати на величину кожного окремого 

компоненту аудиторського ризику. 
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«Основним різновидом якісних методів оцінювання елементів 

аудиторського ризику здебільшого є різні види тестування, адже йому 

притаманна низка переваг, таких як: чіткість і простота визначення ризику; 

тісна співпраця в ході тестування із керівництвом підприємства-замовника; 

можливість візуалізації і презентації результатів опитування. 

Попри переваги методу тестування, йому характерні й певні недоліки 

(що притаманні більшості якісних методів): суб’єктивний характер; 

складність надання точної оцінки; до тестування залучається значна кількість 

осіб, і на опрацювання відповідей потрібно значний проміжок часу; не 

врахування, здебільшого, який з чинників чинить найбільший вплив на 

значення рівня ризику» [118, c. 490]. Тому при оцінці аудиторського ризику 

при наданні супутніх аудиторських послуг і неаудиторських послуг доцільно 

використовувати як кількісні, так і якісні методи його оцінювання. 

При розрахунку кількісного значення аудиторського ризику при наданні 

супутніх послуг слід використовувати добуток числових значень кожного 

окремого компонента аудиторського ризику, які ми охарактеризували в 

процесі дослідження: 

РНРККРРФМІРВРАРСП *****= ,                 (3.5) 

де АРСП  – аудиторський ризик при наданні супутніх послуг,   – 

властивий ризик; ІР  – інформаційний ризик; РФМ  – ризик недотримання 

вимог фінансового моніторингу; КР  – корупційний ризик; РК  – ризик 

контролю; РН  – ризик невиявлення. 

Розрахунок кількісного значення аудиторського ризику при наданні 

неаудиторських послуг за аналогією з попередньою факторною моделлю слід 

здійснювати як добуток числових значень кожного окремого компонента 

аудиторського ризику: 

РНРКЮРФРІРВРАРНАП *****= ,                (3.6) 

де АРНАП  – аудиторський ризик при наданні неаудиторських послуг, 

ВР  – властивий ризик; ІР  – інформаційний ризик; ФР  – фінансовий ризик; 

ЮР  – юридичний ризик; РК  – ризик контролю; РН  – ризик невиявлення. 
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Якісну оцінку складових аудиторського ризику слід здійснювати на 

основі застосування методу експертних оцінок і тестування. Методика 

застосування якісної оцінки аудиторського ризику полягатиме у розробленні 

переліку питань і критеріїв, які суттєво впливають на рівень аудиторського 

ризику, та їх включення у склад тестів. Кожне питання оцінюється аудитором 

за рівнем ризику, з оцінками: 1 бал – низький ризик; 2 бали – середній ризик; 

3 бали – високий ризик. Оцінювання потрібно здійснювати одночасно: щодо 

класів операцій; щодо залишків на рахунках; щодо розкриття інформації та в 

цілому для фінансової звітності. За результатами підрахунку фактичної 

кількості балів із загальноможливої здійснюється розрахунок числового 

(відсоткового) значення відповідного компонента аудиторського ризику, а 

також проводиться оцінка ризику за якісною шкалою (висока, середня, низька).  

Основними напрямами удосконалення якісної оцінки аудиторського 

ризику мають бути дії аудиторів, спрямовані на формування оптимального 

обсягу та структури тестів, детального та обґрунтованого вибору питань. 

Правильне формування тестів забезпечить чіткість результатів тестування, 

економію витрат часу, зменшення рівня аудиторського ризику. 

На підставі застосування відповідних аудиторських процедур та здійснення 

розрахунків, а також систематизації напрацювань вітчизняних вчених стосовно 

питань визначення рівнів оцінки аудиторського ризику, вважаємо за доцільне 

використовувати модель оцінки, запропоновану О.Р. Костирко (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Рівні оцінки аудиторського ризику при наданні різних видів 

аудиторських послуг 

Рівень ризику 
Аудиторський 
ризик, % 

Невід’ємний 
ризик, % 

Ризик 
контролю, % 

Ризик 
невиявлення, % 

Низький 1–2,5 40–55 25–45 10 

Середній 2,5–4,5 55–70 45–65 10 

Високий 4,5–7,2 70–85 65–85 10 

Максимальний 7,2–9 85–100 85–90 10 

Джерело: О.Р. Костирко [99, с. 67] 
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В ході застосування моделі аудиторського ризику аудитор повинен 

розуміти взаємозв’язок між компонентами аудиторського ризику, а також 

між рівнем аудиторського ризику, кількістю і якістю необхідних 

аудиторських доказів. 

Повністю погоджуємось з Т.О. Каменською [80, с. 45], що існує 

обернено пропорційний зв’язок між ризиком невиявлення і сукупністю 

властивого ризику і ризику контролю (табл. 3.8): 

а) високі значення властивого ризику і ризику контролю зобов’язують 

аудитора організувати перевірку так, щоб знизити, наскільки можливо, 

величину ризику невиявлення і тим самим звести загальний аудиторський 

ризик до прийнятного значення; 

б) низькі значення властивого ризику і ризику контролю дозволяють 

аудитору допустити в ході перевірки більш високий ризик невиявлення і при 

цьому отримати прийнятне значення загального аудиторського ризику. 

Таблиця 3.8 

Залежність між рівнем ризику та кількістю свідоцтв (доказів) 

Варіанти Аудиторський 
ризик 

Властивий 
ризик 

Ризик 
контролю 

Ризик 
невиявлення 

Кількість 
необхідних 
доказів 

1 Високий Низький Низький Високий Низька 
2 Низький Низький Низький Середній Середня 
3 Низький Високий Високий Низький Висока 
4 Середній  Середній Середній Середній Середня 
5 Високий Низький Середній Середній Середня 
Джерело: Т.О. Каменська  [80, с. 45] 

Отже, існує закономірність, яка полягає в тому, що чим вище оцінки 

ризику контролю та властивого ризику, тим більше аудиторських процедур 

необхідно провести і, відповідно, отримати більше достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів. Правильний розрахунок аудиторського ризику 

забезпечує ухвалення дієвих рішень щодо коригування плану та програми 

аудиту, а також обсягів аудиторських процедур. 

«При проведенні аудиту аудитор повинен вжити необхідних заходів для 

того, щоб знизити аудиторський ризик до розумного мінімального рівня. У 
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разі, якщо аудитор хоче знизити ризик невиявлення, він повинен 

модифікувати аудиторські процедури, передбачивши збільшення їх кількості 

та (або) зміну їх суті; збільшити витрати часу на перевірку; підвищити обсяги 

аудиторських вибірок» [12, с. 57]. 

Оцінка аудиторських ризиків повина узагальнюватися в робочих 

документах аудитора з оцінки аудиторських ризиків, які є основною для 

підтвердження застосування тих чи інших аудиторських процедур. Ці 

документи дозволяють визначити, наскільки правильно сплановано етапи та 

час виконання завдання і наскільки якісно проведено аудит.  

Суб’єктом аудиторської діяльності можуть надаватися різні види 

аудиторських послуг, яким притаманні різні види ризиків. Оформлення 

декількох робочих документів для документування різних видів ризиків 

вважаємо недоцільним, оскільки це ускладнює системи документообігу та 

призводить до розпорошення інформації. З метою усунення зазначеного 

недоліку пропонуємо використовувати єдиний інтегрований робочий 

документ з оцінки аудиторського ризику (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Інтегрований робочий документ з оцінки аудиторського ризику 

Ризик 

Оцінка ризику 

Аудиторські 
процедури 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Послуги з аудиту та огляду історичної фінансової інформації 
Ризик контролю, в. т.ч.: 
Відсутність неправомірних 
виправлень у первинних 
документах та регістрах 
обліку 

1 1 1 1 Опитування, 
спостереження, 
перевірка 

2 Аудитор 
Крід П.О. 

Чіткий розподіл функцій 
між працівниками служби 
внутрішнього контролю 

1 1 1 1 Запит, перевірка, 
опитування, 
анкетування 

3 Аудитор 
Крід П.О. 

….. ….. ….. ….. ….. ….. .. ….. 
Загальна кількість балів 40 44 42 44 

Максимальна кількість балів = 120 
Кількісна оцінка ризику, % 33 % 37 % 35 % 37 % 
Якісна оцінка ризику 
(високий, низький, 
середній) 

низький низький низький низький (0–40 % – низький; 41–70 % – середній; 
71–100 % – високий) 
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Продовження табл. 3.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Виконання завдання з надання впевненості, інші ніж аудит та огляд історичної фінансової інформації 
Властивий ризик, в т. ч. 
Відповідність 
організаційної структури 
підприємства ступеню 
складності діяльності 

2 1 2 2 Опитування, огляд 
преси, перевірка 
розпорядчих 
документів, 
аналітичні 
процедури  

1 Аудитор 
Крід П.О. 

Ліквідність та платоспро-
можність підприємства 

2 2 2 2 2 Аудитор 
Крід П.О. 

….. ….. ….. ….. ….. ….. .. … 
Загальна кількість балів 92 64 63 63 

Максимальна кількість балів = 120 
Кількісна оцінка ризику, % 76 % 53 % 52 % 52 % 
Якісна оцінка ризику 
(високий, низький, 
середній) 

високий середній середній середній (0–40 % – низький; 41–70 % – середній; 
71–100 % – високий) 

Супутні послуги 
Ризик фінансового моніторингу, в т. ч.: 
Кінцевий бенефіціар 
належить до національних 
публічних діячів 

1 1 1 1 Зовнішнє 
підтвердження, 
перевірка, запит, 
спостереження, 
перевірка 

1 Аудитор 
Крід П.О. 

Відповідність фінансових 
операцій підприємства 
специфіці його діяльності 

2 1 1 1 2 Аудитор 
Крід П.О. 

Наявність у переліку 
контрагентів, щодо яких 
застосовано міжнародні 
санкції 

1 1 1 1  1 Аудитор 
Крід П.О. 

Загальна кількість балів 25 24 23 24 
Максимальна кількість балів = 120 

Кількісна оцінка ризику, % 21 % 20 % 19 % 20 % 
Якісна оцінка ризику 
(високий, низький, 
середній) 

низький низький низький низький (0–50 % – низький; 51–70 % – середній; 
71–100 % – високий) 

Неаудиторські послуги 
Інформаційний ризик, в т. ч. 
Несумісність програмного 
забезпечення з ведення 
бухгалтерського обліку та 
інформаційної системи 
підприємства 

3 3 3 3 Опитування 
фахівців відділу 
інформаційних 
технологій, 

управлінського 
персоналу, 

перевірка, запит, 
повторне 
виконання 

4 Аудитор 
Крід П.О. 

Наявність випадків 
навмисного спотворення 
інформації про діяльність 
підприємства 

2 2 2 2 5 Аудитор 
Крід П.О. 

….. ….. ….. ….. ….. ….. .. … 
Загальна кількість балів 96 96 94 96 

Максимальна кількість балів = 120 
Кількісна оцінка ризику (%) 80 % 80 % 78 % 80 % 
Якісна оцінка ризику 
(високий, низький, 
середній) 

високий високий високий високий (0–50 % – низький; 51–70 % – середній; 
71–100 % – високий) 

Джерело: розроблено автором 

Використання запропонованого інтегрованого робочого документа 

аудитора дозволяє сформувати єдину систему підвищення якості надання 

аудиторських послуг з урахуванням впливу аудиторських ризиків, пошуку 

шляхів їх мінімізації. Використання інформації про ідентифіковані 
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аудиторські ризики, що представлена у запропонованому робочому 

документі, дозволить встановити напрями коригування діяльності 

підприємства з метою мінімізації рівня аудиторського ризику в наступних 

звітних періодах. 

Оцінювання ідентифікованих ризиків при наданні супутніх послуг, 

неаудиторських послуг повинно відбуватися протягом усього періоду 

виконання завдання на основі здійснення відповідних аудиторських 

процедур (надсилання запитів підприємству, аналітичні процедури, 

спостереження, інспектування та інші). «Це пояснюється можливістю 

виявлення додаткових обставин, що потребують оцінювання в контексті 

управління аудиторським ризиком, необхідністю врахування змін в 

інформації та поведінці відповідальних осіб, що відбуваються під час 

виконання завдань аудиту, і, як наслідок, необхідністю забезпечення 

належної якості роботи аудитора» [12, с. 59]. 

Застосування ризик-орієнтованого підходу до процесу надання супутніх та 

неаудиторських послуг повинно ґрунтуватися на ефективних методиках і 

процедурах, використання яких дозволить своєчасно ідентифікувати різні типи 

ризиків. Оцінка ризиків сприяє формуванню концептуально обґрунтованої та 

дієвої моделі управління ризиками при наданні супутніх та неаудиторських 

послуг, яка в подальшому забезпечить можливості для максимізації прибутку 

суб’єкта аудиторської діяльності завдяки розробленому алгоритму заходів, 

спрямованих на нейтралізацію визначених видів ризиків. 

Аудиторська діяльність в Україні є відкритою системою, яка перебуває в 

стані постійного розвитку та модифікації з урахуванням викликів 

евроінтеграційних процесів. Зміна законодавчого регулювання здійснення 

аудиторської діяльності, поступова трансформація факторів, що впливають 

на структуру та динаміку надання аудиторських послуг, зумовлюють 

необхідність зміни інструментарію оцінки тенденцій їх подальшого розвитку.  

Розширення спектру аудиторських послуг в Україні у контексті 

імплементації норм Європейського Союзу та зміни законодавства в сфері 
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бухгалтерського обліку зумовили поступові структурні зрушення в частині 

розширення видів аудиторських послуг, які на сьогодні надаються 

суб’єктами аудиторської діяльності. Переважна зорієнтованість замовників 

аудиторських послуг на результати перевірок контролюючих органів 

призводить до зростання попиту на супутні та неаудиторські послуги. 

Завдяки якісному наданню зазначених видів послуг, в умовах посилення вимог 

до суб’єктів аудиторської діяльності в частині включення їх до Реєстру аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності, забезпечується конкурентоспроможність 

аудиторських фірм на квазіконкурентному ринку аудиту. 

Проблемним питанням дослідження методології оцінки тенденцій 

розвитку аудиторської діяльності присвятили свої праці В.П. Бондар, 

Т.О. Каменська, М.Д. Корінько, О.А. Петрик, Н.М. Проскуріна, О.Ю. Редько, 

К.О. Редько, В.В. Рядська, Л.В. Чижевська, М.М. Хомутенко та інші 

вітчизняні й зарубіжні науковці. Незважаючи на величезне значення 

наукових напрацювань авторів, більш детального та глибокого дослідження 

вимагає наукове обґрунтування та встановлення переліку методологічного 

інструментарію вивчення тенденцій надання та розвитку аудиторських 

послуг. 

Оцінка стану аудиторських послуг повинна ґрунтуватися на аналізі 

динаміки та структури основних показників їх надання за відповідний 

проміжок часу (аналізований період). З 01 жовтня 2018 року впроваджено 

законодавчі зміни в частині ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, який наразі складається з чотирьох розділів:  

а) аудитори;  

б) суб’єкти аудиторської діяльності; 

 в) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності;  

г) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 
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Станом на 01.07.2019 р. до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 

включено 264 суб’єкти аудиторської діяльності (найбільша їх кількість 

зосереджена в Києві – 127 юридичних осіб). До розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» станом 

на 01.07.2019 р. включено 92 суб’єкти аудиторської діяльності (найбільша їх 

кількість також зосереджена в Києві – 60 юридичних осіб) [77]. 

В цілому, зазначені показники свідчать про географічну нерівномірність 

функціонування ринку аудиту в Україні, оскільки найбільша кількість 

суб’єктів аудиторської діяльності зосереджена в м. Київ та Київській області. 

Така геолокація аудиторських фірм призводить до нерівномірного розподілу 

замовлень, обсягів наданих аудиторських послуг, вартості замовлень і 

доходів суб’єктів аудиторської діяльності. 

Протягом 2014–2018 рр. спостерігався обернено пропорційний зв’язок 

між показниками кількості суб’єктів аудиторської діяльності (збільшення) та 

обсягів наданих ними послуг (зменшення) (рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2. Динаміка кількості суб’єктів аудиторської діяльності та 

обсягів наданих аудиторських послуг 

Джерело: систематизовано на основі [67, 77] 
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Наслідком поступового зменшення кількості суб’єктів аудиторської 

діяльності при позитивній динаміці обсягів наданих послуг стало зростання 

середнього доходу на одного суб’єкта аудиторської діяльності (у 2018 році 

порівняно з 2017 роком цей показник збільшився на 2272,5 тис. грн). 

Зменшення кількості суб’єктів аудиторської діяльності можна пояснити 

тим, що «сьогодні на ринку аудиторських послуг відбуваються об’єднавчі 

процеси, результатом яких стає укрупнення суб’єктів підприємництва для 

здійснення аудиторської діяльності» [267]. Посилення вимог для включення 

субʼєкта аудиторської діяльності до третього та четвертого розділів Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності призвело до припинення 

діяльності ряду аудиторських фірм, які не відповідали встановленим 

законодавчим вимогам. 

Сталою тенденцією розвитку аудиторських послуг протягом 2014–

2018 рр. залишається зростання обсягів отриманих доходів у розрізі 

замовлень за видами наданих аудиторських послуг (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Обсяги доходів, отриманих суб’єктами аудиторської 

діяльності від замовлень, за видами наданих послуг, 2014–2018 рр. 

Джерело: систематизовано на основі [67, 77] 
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Дані рис. 3.3 вказують на незначне коливання та збільшення показників 

обсягів отриманих доходів за видами наданих аудиторських послуг. Серед 

користувачів найбільш затребуваними залишаються завдання з надання 

впевненості (47 %) та інші професійні послуги (45 %). Крім того, 

спостерігається стала висхідна динаміка обсягів наданих супутніх послуг та 

послуг з організаційного і методичного забезпечення аудиту протягом 2014– 

2018 рр., що свідчить про зростання попиту на ці види аудиторських послуг. 

Аналізуючи структуру видів послуг, наданих у 2018 році, можемо 

стверджувати, що за обсягами виконаних завдань і за кількістю завдань з 

надання впевненості переважають послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності (63 %) (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Аналіз структури та обсягів наданих послуг із завдань з надання 

впевненості у 2018 році 

Завдання з надання 
впевненості 

Кількість 
завдань з 
надання 

впевненості, од. 

Питома 
вага, % 

Фактичний обсяг 
наданих послуг із 
завдань з надання 
впевненості, тис. грн 

Питома 
вага, % 

Обов’язковий 
аудит фінансової 
звітності 

5330 63 % 402982,8 35 % 

Ініціативний аудит 
фінансової 
звітності 

2278 27 % 637045,5 55 % 

Огляд історичної 
фінансової 
інформації 

583 7 % 97539,5 9 % 

Завдання з надання 
впевненості, що не 
є аудитом чи 
оглядом історичної 
фінансової 
інформації 

309 3 % 14936,1 1 % 

Разом 8500 100 % 115250,90 100 % 
Джерело: розроблено автором 

Незважаючи на те, що послуги з ініціативного аудиту у 2018 році 

становили 27 % у структурі наданих послуг, цей вид послуг був найбільш 

прибутковим порівняно з іншими завданнями з надання впевненості (55 % в 
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загальному обсязі наданих послуг із завдань з надання впевненості й на 

234062,7 тис. грн більше порівняно з обсягом наданих послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності). 

Досить вагому питому вагу в обсязі наданих аудиторських послуг у 2018 

році становлять інші професійні послуги й супутні послуги. Така тенденція 

зумовлена диверсифікацією ринку аудиторських послуг, зміною вимог до 

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 

обов’язкового аудиту, в тому числі для суб’єктів, що становлять суспільний 

інтерес. Розширення видів діяльності аудиторських фірм за рахунок 

збільшення обсягів надання супутніх послуг сприяє перерозподілу ризиків 

діяльності та забезпечує додаткові джерела отримання доходів. Динаміку 

обсягу супутніх послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності в 2014–

2018 рр., показано на рис. 3.4. 

 

 
Рис. 3.4. Обсяги наданих супутніх послуг протягом  

2014–2018 років, тис. грн 

Джерело: систематизовано на основі [67, 77] 
 

Результати аналізу обсягів супутніх послуг, наданих суб’єктами 

аудиторської діяльності за період 2014–2018 рр. свідчать про поступове 

зниження обсягів завдань з підготовки фінансової інформації та зростання 

обсягів завдань з виконання узгоджених процедур у структурі супутніх 
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послуг. При цьому обсяги наданих супутніх послуг у 2018 році порівняно з 

2017 роком характеризуються абсолютним приростом в 32205,1 тис. грн і 

темпом зростання на 20,42 %. 

На окрему увагу заслуговує вивчення тенденцій надання суб’єктами 

аудиторської діяльності інших професійних послуг, які за своєю сутністю 

відповідають переліку неаудиторських послуг. Поняття та перелік 

неаудиторських послуг були впроваджені після набуття чинності Законом 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Неаудиторські послуги сьогодні користуються попитом серед підприємств, 

оскільки необхідність скорочення витрат на ведення бухгалтерського обліку, 

отримання якісних і професійних консультації призводить до поступового 

залучення аудиторських фірм для забезпечення попиту на ці види послуг. 

Дані щодо обсягів інших професійних послуг, наданих у 2018 році, наведено 

в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Обсяг інших професійних послуг, наданих суб’єктами аудиторської 

діяльності у 2018 році [77] 

Перелік інших професійних послуг Обсяг наданих 
послуг, тис. грн 

Питома 
вага, % 

Ведення бухгалтерського обліку 331438,9 30,4 
Консультаційні послуги 302217,4 27,7 
Консультування з питань оподаткування 244749,7 22,4 
Інші види аудиторських послуг 192875,2 17,7 
Представлення інтересів замовника з питань 
обліку, аудиту, оподаткування в державних 
органах, організаціях або суді 

11645,9 1,1 

Відновлення бухгалтерського обліку 8265,7 0,7 
Загалом 1091192,8 100 

 

Найбільшу питому вагу в структурі інших професійних послуг 

складають послуги з ведення бухгалтерського обліку (30,4 %) та 

консультаційні послуги (27,7 %). Обсяг наданих неаудиторських послуг 

становить значну питому вагу (44,8 %, або 1091192,8 тис. грн.) у загальному 

обсязі наданих аудиторських послуг у 2018 році (2438100,10 тис. грн).  
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Погоджуємось з Хомутенко М.М., що «динаміка кількості та вартості 

замовлень на аудиторські послуги в основному залежить від 

платоспроможності суб’єктів господарювання в регіонах України, по-перше, 

по-друге, від концентрації промислових підприємств, і, по-третє, від 

платоспроможності самих замовників аудиту та їхнього розуміння вартості 

та якості аудиторських послуг» [215, c. 117]. 

Разом із тим, враховуючи позитивну динаміку обсягів наданих 

аудиторських послуг, залишається ціла низка перешкод для успішного 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. 

На окремих таких перешкодах акцентує увагу Д.В. Долбнєва, яка 

складає такий їх перелік: 

– глобальна криза і незадовільний стан національної економіки в умовах 

неоголошеної війни; 

– суттєві коливання валютних курсів, зрив поставок товарів й 

енергоресурсів; 

– недосконалість та непостійність законодавчої бази з питань 

регулювання аудиторської діяльності; 

– недосконалість методичних і теоретичних розробок з аудиторського 

контролю; 

– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

– недостатня кількість висококваліфікованих аудиторських кадрів; 

– недотримання аудиторами вимог щодо якості надання аудиторських 

послуг; 

– недостатній контроль за видачею ліцензій на здійснення аудиторської 

діяльності; 

– відсутність ефективних штрафів і покарань за недостовірність звітів 

аудитора; 

– відсутність чіткого механізму формування ціни на аудиторські 

послуги; 
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– відсутність методичних рекомендацій щодо комп’ютеризації 

аудиту [52, с. 74–75]. 

Невирішеність вищенаведених проблемних питань і недостатність 

методологічних розробок щодо оцінки тенденцій розвитку аудиторських 

послуг вимагає більш глибокого та детального їх вивчення, формування на 

відповідних теоретично-наукових засад їх оцінки. Здійснення оцінки 

тенденцій надання аудиторських послуг ґрунтується на методології, яка має 

поєднувати теорію, методи, принципи та правила дослідження. У зв’язку з 

недостатнім рівнем розроблення методології оцінки тенденцій надання 

аудиторських послуг, неповним висвітленням цього питання в наукових 

публікаціях вважаємо за доцільне в ході оцінки тенденцій розвитку 

аудиторських послуг використовувати такі методи (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Методи оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором 

Загальнонаукові методи пропонуємо використовувати для дослідження 

процесів і явищ в сфері аудиторських послуг, визначення тенденцій її змін. 

До загальнонаукових методів дослідження тенденцій аудиторських послуг як 
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складової аудиторської діяльності належать: індукція, дедукція, аналіз і 

синтез, моделювання, спостереження, формалізація, метод системного 

підходу. Деталізацію напрямів використання зазначених методів для оцінки 

тенденцій розвитку аудиторських послуг наведено в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Напрями застосування загальнонаукових методів у процесі оцінки 

тенденцій розвитку аудиторських послуг 

№ з/п Назва методу Характеристика та напрями використання методу 
1 2 3 
1 Індукція Формування знань та уявлень про закономірності та 

специфіку розвитку аудиторських послуг в Україні з 
урахуванням впливу євроінтеграційних процесів 

2 Дедукція Вивчення окремих показників діяльності суб’єктів 
аудиторської діяльності за видами наданих послуг з 
урахуванням специфіки й тенденцій розвитку ринку аудиту 

3 Аналіз Вивчення обсягів наданих аудиторських послуг за видами та 
напрямами їх надання за відповідний період 

4 Синтез Формування системи уявлень про кількісні показники 
наданих аудиторських послуг на основі вивчення 
кількісного складу суб’єктів аудиторської діяльності, 
систематизації загального обсягу наданих ними послуг 

5 Моделювання Формування моделі ринку аудиторських послуг із 
побудовою взаємозв’язків між об’єктами ринку, процесом 
його функціонування і розвитку 

6 Спостереження Активне та цілеспрямоване вивчення функціонування 
суб’єктів аудиторської діяльності, регуляторів ринку, в ході 
якого формуються знання про зовнішні взаємозв’язки 
суб’єктів ринку аудиту та видами аудиторських послуг 

7 Формалізація Визначення змісту показників розвитку аудиторських 
послуг через побудову їх логічної класифікації, 
систематизацію умов надання, чітке формулювання правил 
здійснення аудиторської діяльності та її регулювання 

8 Метод системного 
підходу 

Аудиторську діяльність слід досліджувати як систему, тобто 
як сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечує 
аналіз залежності між структурою і закономірностями 
розвитку суб’єкта аудиторської діяльності 

 

Джерело: розроблено автором 

Використання для оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг лише 

загальнонаукових методів не забезпечує їх всебічне вивчення, здійснення 

кількісної оцінки. У зв’язку з цим другою групою методів оцінки тенденцій 

розвитку аудиторських послуг є спеціальні методи (економіко-статистичні 

методи; евристичні методи).  
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Економіко-статистичні методи ґрунтуються на використанні 

традиційних статистичних і аналітично-математичних методів з метою 

кількісної оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг. Застосування 

цього виду методів дозволяє аналізувати складні економічні явища, виявляти 

кількісні залежності між елементами економічних процесів. 

«В економічній науці уміле використання математичних методів при 

обробці фактичних даних, зведених в економіко-математичні моделі, 

дозволяє завчасно передбачати хід розвитку деякої гіпотетичної, але близької 

до дійсності економічної системи при зміні тих чи інших 

параметрів» [127, с. 8]. 

Глобалізаційні процеси вимагають проведення системних досліджень та 

аналізу соціально-економічних явищ з урахуванням знань і досвіду фахівців 

різних напрямів, що призводить до використання евристичних методів. 

Евристичні методи є сукупністю спеціальних методів аналізу, які 

ґрунтуються на використанні досвіду, інтуїції, логіки фахівця та його 

творчого мислення. Аналіз проблемних ситуацій на ринку аудиту зумовлює 

необхідність застосовувати різноманітні творчі методи пізнання для 

вивчення сутності економічних та соціальних явищ і процесів, застосування 

колективного мислення для оцінки факторів, що впливають на показники 

надання аудиторських послуг та діяльності суб’єктів аудиторської діяльності.  

Використання евристичних методів аналізу інформації в аудиті 

обумовлено специфічним характером цього виду професійної діяльності – 

необхідності формування та висловлення незалежної (але суб’єктивної) 

думки аудитора щодо предмета завдання відповідно до встановленої 

користувачами концептуальної основи. 

Застосування концепції суттєвості в аудиті, яка закріплює право 

аудитора на встановлення межі суттєвості на рівні фінансової звітності в 

цілому й окремих залишків на рахунках, класів операцій, подання та 

розкриття інформації, вимагає використання професійного судження 

експерта щодо обставин і подій, які впливають або мають потенційний вплив 
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на повноту й відображення інформації про діяльність суб’єкта 

господарювання, його фінансово-майновий стан, рух коштів та капіталу у 

фінансовій звітності. 

З одного боку, евристичні методи в аудиті дозволяють звести до 

мінімуму кількість можливих варіантів перевірки документів і операцій, 

уникати різних видів невизначеності й формувати певне бачення можливих 

(прийнятних) розв’язків поставленого завдання та їхніх наслідків [62, с. 14], 

попередити й усунути негативні тенденції розвитку підприємства, оцінювати 

повноту і достовірність аудиторських доказів [112]. З іншого боку, 

застосування евристичних методів несе в собі приховану загрозу 

потрапляння до «когнітивних пасток» – помилок судження, спричинених 

різними обставинами, але спроможних істотно вплинути на кінцевий 

результат роботи аудитора. 

Практику застосування евристичних методів у аудиті розглянуто в 

працях Л. Горшкової [42], Ю. Маркіна, А. Коровіна [114], Р. Хизрича [213], 

А. Шеремета, В. Суца [223], Дж. О’Коннора [132], Е. Смирнова [190]. Утім 

попри значне поширення методів когнітивного пізнання їхні негативні 

сторони у вітчизняній теорії та практиці висвітлені недостатньо. 

Серед зарубіжних досліджень цієї тематики варто виділити праці 

М. Абдулмохаммаді [269], М. Бар-Хілеля [276], В. Веллера [352], М. Гіббінса 

[302], А. Гіраля [305], Р. Ештона [273], Е. Джойса [315], Л. Томаззіні [349], 

М. Шілдса [337]. 

Перший поштовх для аналізу ефективності когнітивної праксеології 

дали праці Д. Каннемана [316] та А. Тверскі [350], в яких піднято питання 

щодо можливості помилок у ймовірнісних судженнях у процесі прийняття 

рішень. Саме необхідність зниження когнітивних пасток сприяла 

формуванню загальновідомої моделі оцінювання аудиторського ризику 

Доджа – Робертсона – О’Райлі [313, с. 74]. 
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Однак з погляду на кризу довіри, яка вже тривалий час спостерігається 

на ринках, істотно зросли актуальність і необхідність перегляду застережних 

заходів з уникнення когнітивних пасток в аудиті. 

В сучасній практиці аудиту зустрічаються сім найбільш поширених 

когнітивних пасток: 

– ілюзія контролю – переоцінка аудитором впливу на події, у 

сприятливому вирішенні яких він зацікавлений; 

– ефект прив’язки чи вибір нульового ризику – схильність до вибору 

високої бази порівняння для оцінювання ризику суттєвих викривлень; 

– синдром першого враження або вибірковість сприйняття, 

упередженість ставлення – втрата об’єктивності аудитором унаслідок 

застосування стереотипів у процесі докладного ознайомлення з бізнесом 

клієнта, оцінювання ризиків та ідентифікації ризику суттєвих викривлень, 

схильність до трактування подій або обставин відповідно до заздалегідь 

складеної концепції; 

– помилка репрезентативності або синдром гравця – пошук неіснуючих 

взаємозв’язків між можливістю вирішення конфліктної ситуації та наявним 

досвідом аудитора; 

– фундаментальна помилка репрезентативності або пост-раціоналізація 

досвіду – суб’єктивізація помилок шляхом пошуку в них зумисних дій 

відповідальних осіб, що призводить до надмірного скептицизму в оцінках 

аудитора; 

– завищені позитивні очікування або ілюзія прозорості – схильність до 

заниження очікувань непередбачуваних подій та ризиків аудитором виходячи 

з оптимістичного сценарію взаємодії з клієнтом, що призводить до 

недооцінки потенціалу етичних загроз та ускладнень співпраці з 

управлінським персоналом у процесі отримання доказів; 

– самореалізовані пророцтва – суб’єктивне сприйняття аудитором або 

клієнтом інформації, яке викривлює його бачення результатів, оцінок або 

подій. 
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Розглянемо детальніше можливість виникнення когнітивних пасток у 

процесі проведення аудиту. 

«На переддоговірному етапі, в процесі оцінювання можливості 

прийняття запрошення клієнта для проведення перевірки аудитори зі 

значним стажем схильні занижувати можливі ризики з погляду на достатній 

досвід та розуміння галузі бізнесу потенційного клієнта» [305, c. 3]. 

«Водночас негативне початкове сприйняття аудитором суб’єкта 

господарювання дуже часто призводить до завищення ним початкового 

значення ризику суттєвих викривлень та формування модифікованої 

думки» [275, c. 21–24]. У цьому контексті ризик потенційної втрати клієнта 

формує у аудитора когнітивну пастку самореалізованого пророцтва. 

«На етапі укладання договору та підписання листа угоди аудитори часто 

схильні до завищення позитивних очікувань стосовно клієнта на основі 

наявного досвіду, що формує ілюзію контролю та синдром 

репрезентативності» [305]. 

«На етапі планування малодосвідчені аудитори схильні до прийняття 

більш складних програм перевірки» [269]. Натомість досвідчені аудитори, 

обираючи більш ризиково-орієнтовані підходи до аудиту, можуть ігнорувати 

наявні недоліки в системі внутрішнього контролю клієнтів, необґрунтовано 

звужувати аудиторську вибірку [271; 315; 349]. 

На етапі отримання доказів аудитори з невеликим стажем роботи 

схильні проводити більше процедур (навіть якщо для них це економічно 

невигідно) з метою зниження ризику невиявлення [344, с. 27–28], 

збільшувати розмір аудиторської вибірки. При цьому більш досвідчені 

аудитори надають менше ваги доказам, отриманим від третіх джерел та 

шляхом припущення. 

На етапі формування аудиторської думки та подання звіту щодо 

наслідків аудиту важливого значення набуває правильність зіставлення 

аудиторських доказів [352], переоцінки елементів ризику суттєвих 

викривлень [302]. Формування адекватної аудиторської думки щодо 
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становища компанії є дуже важливим для користувачів фінансової звітності, 

оскільки вона може розглядатися як механізм раннього попередження 

проблем у компанії та істотно впливати на рішення користувачів з приводу 

перерозподілу фінансових ресурсів. Утім, як показують дослідження, лише в 

4 % випадків аудиторські звіти змогли попередити користувачів про 

незадовільне становище компанії – суб’єкта аудиту [305, с. 3, 4]. 

Підсумовуючи узагальнення когнітивних пасток в аудиті, варто зазначити, 

що аудитори відіграють важливу роль у попередженні користувачів фінансової 

звітності про проблеми, які є або можуть виникнути у суб’єкта господарювання. 

Така відповідальність накладає на аудитора обов’язок ретельного й сумлінного 

проведення аудиторських процедур і отримання достатньої та прийнятної 

кількості доказів з метою формування думки. 

Досвід аудитора має найбільше значення у формуванні когнітивних 

пасток. Так, молоді професіонали схильні до переоцінки ризиків та 

збільшення обсягу аудиторської вибірки, понесення більших витрат на 

отримання необхідної інформації, водночас як досвідчені аудитори більше 

схильні до ризику, але адекватніше підбирають процедури для отримання 

доказів. Умови перевірки, її характер та перебіг впливають не тільки на 

поточну думку аудитора, а й формують у нього певні асоціації (сприйняття, 

стереотипи), які він у подальшому активно застосовуватиме, що може як 

позитивно впливати на якість послуг, так і знижувати ефективність роботи 

аудитора. 

При дослідженні тенденцій розвитку аудиторських послуг з всієї 

сукупності економіко-статистичних й евристичних методів слід 

використовувати методи, представлені в табл. 3.13. Використання зазначених 

в табл. 3.13 методів дозволяє провести статистичний та економічний аналіз 

тенденцій розвитку аудиторської діяльності в Україні. 
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Таблиця 3.13 

Напрями застосування спеціальних методів у процесі оцінки 

тенденцій аудиторських послуг 

№ 
з/п 

Назва методу Характеристика та напрями використання методу 

1 2 3 
Економіко-статистичні методи 

1 Порівняння Полягає у порівнянні явищ, процесів і показників розвитку 
аудиторських послуг з метою оцінки їх динаміки, 
встановлення їх спільних й відмінних ознак  

2 Групування Утворення однорідних груп аудиторських послуг на основі 
розподілу сукупності на окремі частини або об’єднання 
окремих послуг за встановленими ознаками 

3 Метод середніх 
величин 

Застосовується для розрахунку узагальнюючих показників, 
що характеризують середнє значення обсягів наданих 
аудиторських послуг 

4 Відносні величини Показники, що відображають кількісні співвідношення двох 
величин. Дозволяють оцінити абсолютний приріст, 
структуру, інтенсивність аудиторських послуг 

5 Графічний метод Застосування таблиць, графіків, діаграм дозволяє у наочній 
формі представити та узагальнити результати аналізу 
тенденцій розвитку аудиторських послуг 

6 Метод кореляційно-
регресійного аналізу 

Побудова та аналіз економіко-математичної моделі у 
вигляді рівняння регресії, що виражає залежність 
результативної ознаки від однієї або кількох ознак-факторів 
і надає оцінку міри щільності зв’язку 

Евристичні методи 
7 Експертні оцінки Вивчення факторів, що негативно впливають на надання 

аудиторських послуг, один зі способів прогнозування 
подальших тенденцій розвитку аудиторських послуг 

8 Анкетування Визначення проблемних питань функціонування 
аудиторської діяльності, пріоритетних напрямів її розвитку 9 Опитування 

 

Методологія оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг в Україні 

та функціонуваннґ суб’єктів аудиторської діяльності включає також 

принципи як базові вихідні положення. Методологічні принципи оцінки 

тенденцій розвитку аудиторських послуг та функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності повинні визначати основні засади та правила їх 

надання, а також основні постулати здійснення діяльності суб’єктами 

аудиторської діяльності (рис. 3.6). 
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 Принцип безперервності діяльності 

Суб’єкт аудиторської діяльності як юридична особа є безперервно діючим і 
залишатиметься діючим в близькому майбутньому 

Принцип економічної самостійності та рівності 

Передбачає свободу здійснення діяльності, розпорядження доходами та 
майном, а також встановлення однакових умов господарювання для всіх 
суб’єктів аудиторської діяльності, тотожні правила ціноутворення 

Принцип професійної відповідальності 

Дотримання законодавчо встановлених та етичних вимог в частині 
відповідальності за результати наданих аудиторських послуг, їх якість, 
виконання договірних зобов’язань 

Принцип прозорості 

Означає забезпечення надання користувачам інформації повної і доступної 
інформації стосовно особливостей та обсягів діяльності суб’єктів 
аудиторської діяльності 

Принцип регулювання конкуренції 

Сприяє створенню однаково рівних умов для здійснення аудиторської 
діяльності на ринку, встановлення немонопольних цін, дотримання 
добросовісної конкуренції 

Принцип законності 

Формування розвиненої нормативно-правової інфраструктури, яка 
встановлюватиме єдині правила поведінки, взаємовідносин суб’єктів 
аудиторської діяльності, контролю якості надання аудиторських послуг 

 
Рис. 3.6. Принципи оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг 

й функціонування суб’єктів аудиторської діяльності 

Джерело: систематизовано на основі [158] 

Одним із засобів, що забезпечує дотримання наведених на рис. 3.6 

принципів оцінки надання аудиторських послуг, є відповідна нормативно-

правова база, яка до сьогодні повністю не сформована. Наприклад, 

дотримання принципу безперервності знаходиться під загрозою в окремих 

аудиторських фірмах, які включені до другого розділу Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності. Це аудиторські фірми, установчими 

документами яких передбачено провадження виключно аудиторської 

діяльності та/або надання неаудиторських послуг; загальний розмір частки 
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засновників (учасників), які не є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, 

в їх статутному капіталі не перевищує 30 %; посадовою особою, яка 

відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською 

фірмою, є аудитор. Такі загрози виникли в результаті обмеженості послуг, які 

можуть надавати зазначені суб’єкти, недостатності трудових і технічних 

ресурсів, про що свідчать результати проведеного опитування. В умовах, 

коли принцип безперервності діяльності суб’єктів аудиторської діяльності не 

реалізується на належному рівні, виконання інших основоположних 

принципів є недостатнім для ефективного функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Використання запропонованих метологічних засад оцінки стану і 

тенденцій аудиторської діяльності в України дозволяє провести економіко-

статистичний аналіз та надати критичну оцінку обсягів та структури наданих 

аудиторських та неаудиторських послуг. Використання систематизованих 

методів та принципів оцінки тенденцій розвитку аудиторських послуг як 

складової аудиторської діяльності й функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності дозволяє сформувати теоретичний базис для розробки подальших 

напрямів вивчення стану, тенденцій та подальних напрямів здійснення 

аудиторської діяльності в Україні.  

На основі наведеної методології оцінки стану і тенденцій розвитку 

аудиторської діяльності повинні розроблятись відповідіні заходи впливу 

спрямовані на подолання перешкод на шляху забезпечення успішного 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. Практична реалізація 

розробленого інструментарію оцінки стану та тенденцій розвитку 

аудиторської діяльності забезпечує формування відповідних передумов для 

перегляду застережних заходів з уникнення когнітивних пасток в аудиті з 

метою усунення кризи довіри до аудиторської професії. 
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3.2. Методологія оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності 

 

 

Реформи і реорганізація здійснення аудиторської діяльності в Україні 

відбуваються в умовах динамічного розвитку євроінтеграційних процесів. 

Аудиторська діяльність є відкритою системою, яка передбачає формування 

відповідних взаємозв’язків та інформаційного масиву, що забезпечує прийняття 

користувачами управлінських рішень. Це зумовлює необхідність розвитку 

методології оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності. Необхідність наукового обґрунтування та запровадження механізмів 

підвищення ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності 

обумовлена такими негативними факторами як несприятливі економічні умови 

функціонування ринку аудиту, регіональний диспаритет цін на аудиторські 

послуги, недосконала державна політика в сфері оподаткування і кредитування.  

Ринок аудиту функціонує на основі побудови складної структурованої 

системи з формуванням переважно вертикальних зв’язків між суб’єктами 

ринку. На сьогодні ефективність діяльності суб’єктів ринку аудиту 

безпосередньо залежить від збалансованості й ступеня відповідності досягнутих 

суб’єктами аудиторської діяльності результатів обсягам використаних ресурсів. 

Цілісне уявлення про особливості розвитку, встановлення ключових параметрів 

результативної діяльності суб’єктів аудиторської діяльності та відповідної 

кон’юнктури ринку аудиту неможливе без розвитку відповідного 

методологічного інструментарію оцінки ефективності їх функціонування. 

Поняття «ефективність» сьогодні широко використовується у 

різноманітних сферах і галузях діяльності, що свідчить про багатогранність 

економічного змісту цієї категорії. Вивчення сутності термінів 

«ефективність», «результативність» забезпечує базу для подальшого 

дослідження методологічних і прикладних аспектів формування механізмів 

управління ефективністю діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. 
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Визначення сутності поняття «ефективність» в довідковій літературі та 

наукових виданнях представлено в табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Трактування сутності поняття «ефективність» в різних 

літературних джерелах 

№ з/п Автор Визначення поняття 
1 2 3 

Трактування поняття «ефективність» в довідковій літературі 
1 Дяків Р.С.  

[60, с. 198] 
Ефективність (від лат. Effectivus – діяльний, творчий) – 
відносний ефект, результативність процесу, операції, 
проекту, що визначається як відношення результату до 
затрат, які зумовили його отримання 

2 Гончаров С.М., 
Кушнір Н.Б.  
[40, с. 126] 

Ефективність – відносний ефект, результат процесу, 
операції, проекту, що визначається як відношення 
результату до затрат, які зумовили його отримання 

3 Осовська Г.В., 
Юшкевич О.О., 
Завадський Й.С. 
[59, с. 89] 

Ефективність – співвідношення між результатами 
виробничо-господарської діяльності самостійного суб’єкта і 
використаними для отримання цих результатів 
матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами 
(затратами) 

4 Мочерний С.В.  
[58, с. 508] 

Ефективність – це здатність приносити ефект, 
результативність процесу, проекту, тощо, які визначаються 
як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили 
цей результат 

5 Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. 
[193] 

Ефективність – відносний ефект, результативність процесу, 
операції, проекту, визначувані як відношення ефекту, 
результату до витрат, витрат, що зумовили, забезпечили 
його отримання 

Трактування поняття «ефективність» в наукових виданнях 
6 Подольчак Н.Ю. 

[151, с. 205] 
Ефективність – це явище, яке характеризує оптимальність 
цілеспрямованої дії, способу, механізму реалізації або стану 
суб’єкта за наявності альтернатив. Вона проявляється через 
різницю (відмінність): між метою та отриманими 
результатами, враховуючи затрачені ресурси, встановлені 
цілі, обставини зовнішнього середовища та часові межі 

7 Андрійчук В.Г. 
[4, с. 12] 

Ефективність – це досягнення максимального ефекту за 
фіксованих, наперед визначених обсягів ресурсів або ж 
досягнення заданого результату за мінімальних витрат ресурсів 

8 Нілі Е.  
[130, c. 312] 

Ефективність – процес кількісного визначення 
результативності (критерій того, як з економічної точки зору 
використовуються ресурси фірми для забезпечення певного 
рівня задоволення зацікавлених сторін) та віддачі виконаної 
дії (ступеню задоволення вимог зацікавлених сторін) 

9 Батракова Т.І.  
[13, с. 176] 

Ефективність діяльності підприємства – це властивість і 
здатність підприємства формулювати і досягати свої цілі з 
урахуванням впливу зовнішніх чинників і використання 
внутрішніх умов функціонування і досягати поставлених 
цілей, використовуючи всі наявні ресурси та засоби,  
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Продовження табл. 3.14 
1 2 3 
  орієнтуючись на розв’язання соціальних, екологічних, 

бюджетних та інших проблем як суспільства, так і 
підприємства за встановленого співвідношення витрат і 
результатів 

10 Морщенок Т.С., 
Біляк О.М.  
[124, c. 88] 

Ефективність є багатоаспектним і складним економічним 
поняттям, під яким розуміють: по-перше, результативність 
діяльності (процесу, проекту, реалізації заходів), що 
характеризується відношенням отриманого економічного 
ефекту до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього 
результату; по-друге, комплексну оцінку результатів 
використання всіх видів ресурсів; по-третє, міру досягнення 
поставлених цілей 

В довідковій літературі простежується майже тотожне визначення 

категорії «ефективність», під яким слід розуміти ефект, що визначається як 

відношення результату до затрат, які зумовили його отримання. В наукових 

виданнях авторами надається більш розширене трактування цього поняття. 

Зокрема, під ефективністю, крім співвідношення результату та витрат на його 

досягнення, дослідники пропонують також розуміти оцінку результатів 

використання ресурсів підприємства й міру досягнення його цілей діяльності. 

«Як категорія, ефективність має дві сторони – якісну та кількісну. Якісна 

сторона відображає її логічний, теоретичний зміст, тобто сутність категорії. 

Кількісна сторона розкриває дії закону економії часу, а саме, відображає 

економію часу при досягненні цілей виробництва в ході всього виробничого 

процесу та на окремих його фазах у масштабі всього народного господарства, 

окремих його регіонів, галузей, господарюючих суб’єктів. Тобто це і є 

об'єктивний критерій ефективності на всіх етапах розвитку суспільства» 

[88, c. 94]. Досить часто поняття «ефективність» ототожнюється з поняттям 

«результативність», які перебувають у нерозривному зв’язку. Вважаємо, що таке 

ототожнення є неправильним, оскільки зазначені категорії мають різне змістовне 

наповнення і порядок розрахунку показників. 

Батракова Т.І. дотримується позиції, що «результативність організації 

слід розуміти як її здатність досягти встановлених зовнішніх цілей, 

націленість на те, щоб усі її організаційні рішення і дії відповідали критеріям, 

установленим зовнішнім середовищем. Це фокусування підприємств на 
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постійному пошуку нових можливостей у створенні нових видів продукції, 

інвестицій, на пристосуванні свого внутрішнього середовища до зовнішніх 

обставин і умов діяльності, на майбутнє. Отже, підприємства можуть бути 

дуже ефективними, але абсолютно не результативними» [13, с. 176]. 

«Результативність – певний показник деякого процесу, показник того, 

що в кінці процесу виходить щось, заздалегідь заплановане. Під 

результативністю організації розуміється її здатність досягти встановлених 

зовнішніх цілей, націленість на те, щоб усі її організаційні рішення і дії 

відповідали критеріям, встановленими зовнішнім середовищем» [49, с. 209]. 

«Під результативністю слід розуміти ступінь фактичного досягнення 

результату, а результативність у контексті аудиторської діяльності можна 

подати як виконання завдань з аудиту (інших завдань з надання впевненості, 

інших послуг) належної якості (вихід системи) із застосуванням ефективних 

процесів і наукових досягнень, ресурсів належної якості, які забезпечують 

необхідний рівень прибутковості й задоволенням потреб та очікувань 

працівників (аудиторів, їх асистентів) у процесі трудової діяльності (зміна 

самої системи)» [222, с. 337]. 

Погоджуємось з Д. Крисановим, Л. Стешенко, що «результативність та 

ефективність не є близькими чи тотожними поняттями, а відображають різні 

сторони виробничо-господарської та іншої діяльності суб’єктів 

господарювання. Зокрема, результативність розглядається як міра досягнення 

поставлених підприємством цілей, обраної стратегії перспективного розвитку 

або ж його модернізації. Що стосується ефективності, то її визначальною 

характеристикою є раціональність використання залучених у виробництво 

ресурсів: матеріально-технічних, сировинних, трудоресурсних, фінансових 

тощо. Отже, йдеться про відмінні між собою або, точніше, різнорівневі (або 

ж зовнішні та внутрішні) складові виробничо-господарської діяльності 

підприємств, які до того ж не обов’язково будуть 

односпрямовані» [101, с. 21–22]. 
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Результативність діяльності субʼєкта аудиторської діяльності слід розглядати 

як міру досягнення поставлених цілей функціонування, реалізації обраної стратегії 

розвитку. Ефективність діяльності суб’єкта аудиторської діяльності полягає в 

оцінці раціональності використання різних видів ресурсів при наданні 

аудиторських послуг та обсягом досягнутих результатів від їх надання.  

Оцінка ефективності функціонування суб’єкта аудиторської діяльності 

повинна передбачати оцінку ефективності, яка характеризує взаємозв’язок між 

витраченими ресурсами і досягнутими результатами, а також результативність 

суб’єктів аудиторської діяльності як міру досягнення поставленої мети їх 

функціонування. Пропонується оцінку ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності здійснювати на макрорівні (як діяльність на ринку 

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

мікрорівні (на рівні користувачів фінансової звітності) (рис. 3.7). 

 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБʼЄКТА 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ресурсів 

Оцінка ринкової 
кон’юнктури і передумов 
забезпечення стійкого 
розвитку суб’єктів 

аудиторської діяльності 

Ефективність 
суб’єкта 
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діяльності 

Оцінка результатів  
діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності 
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запланованими 
показниками 

Оцінка міри досягнення 
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завдань діяльності 

суб’єкта аудиторської 
діяльності 

Результатив-
ність суб’єкта 
аудиторської 
діяльності 

Оцінка результатів 
діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності  
з точки зору продовже- 

ння співпраці 
 з клієнтами 

Оцінка рівня задоволення 
суспільних потреб та 
очікувань користувачів 
фінансової звітності 

 
Задоволеність 
користувачів 

 
Рис. 3.7. Теоретичне обґрунтування оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності 

Джерело: розроблено автором 



221 

Дослідженням проблематики оцінки ринку аудиту, зокрема 

внутрішнього аудиту, займалися Т.О. Каменська [79], Г.Ю. Коблянська, 

М.О. Вовк [87], Т.Ю. Копотієнко [96], Л.Г. Михальчишина [119], 

І.М. Дмитренко [51] та інші. Оцінку ефективності аудиту залежно від виду 

послуг, зокрема податкового аудиту, досліджував О.М. Тимченко [201]. 

Цими вченими досліджено особливості розрахунку рівня ефективності на 

основі оцінки якості внутрішнього аудиту, оскільки у кількісному вираженні 

здійснити оцінку аудиту не завжди вдається. Однак деякі автори вивчали 

питання оцінки ефективності ринку аудиторських послуг, розробляли 

систему фінансових та нефінансових показників оцінки ефективності. 

Так, В.В. Фесенко [210] присвятила статтю розробленню показників 

оцінки ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті 

аудиту діяльності пов’язаних підприємств. Автором запропоновано моделі 

показників ефективності та результативності аудиторського завдання для 

зовнішнього та внутрішнього аудиту, що дозволяє визначити ефективність 

використання ресурсів аудиторів з урахуванням впливу чинників на обсяг 

часу, необхідний для виконання аудиту на достатньо якісному рівні. 

Ісаєва Н.Ю. [69] дослідила фактори, що впливають на ефективність 

аудиторської перевірки, запропонувала показники оцінки ефективності 

аудиторського проекту, а також інтегрований показник ефективності 

проекту.  

Філібокова Л.Ю., Бєштокова С.А  [211] обґрунтували неформальні 

підходи до оцінки систем «аудиторська діяльність в регіоні» (за допомогою 

інтегрування локальних індикаторів – індекс ефективності аудиторської 

діяльності в регіоні) і «аудиторська діяльність фірми» (за допомогою 

моделювання індикатора рентабельності аудиторської діяльності). На 

особливу увагу заслуговують запропоновані авторами окремі показники 

оцінки ефективності діяльності аудиторських фірм. 

Основне призначення використанні методу аудиторської оцінки, як вважає 

О.С. Сухарєв, «полягає у тому, щоб оцінювати минуле, прогнозувати майбутнє, 
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мотивувати працівників. При виборі критеріїв ефективності потрібно інтегрувати 

як фінансові, так і не фінансові показники. Формування критеріїв оцінки 

ефективності доцільно здійснювати в розрізі макро, мезо і мікрорівнів» [199]. 

Розширення сфер та напрямів науково-дослідницької роботи з питань 

аудиту на тлі тенденцій прискореного розвитку аудиторських послуг 

призводить до трансформації методологічної основи дослідження. Це вимагає 

розширення, конкретизації та уточнення методологічних підходів і методів, які 

становлять основу організації наукового дослідження в сфері аудиту. Тому 

методологія оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності повинна розроблятися відокремлено, відповідно до викликів 

сьогодення та з урахуванням діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. 

Методологія оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності трактується як вчення про наукові принципи і 

методи пізнання в сфері аудиту. Принципи оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності є базовими теоретичними 

положеннями формування та розвитку методології як системи та процесу 

пізнання. На сьогодні питання систематизації принципів оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності залишається недостатньо 

дослідженим. Для формування теоретичного й наукового підґрунтя для 

розроблення методології оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності пропонується виокремлювати такі 

принципи (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Принципи оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності 

№ з/п Принцип Характеристика принципу Прагматичне значення 
1 2 3 4 
1 Цілеспрямова-

ності 
Оцінка ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності повинна 
здійснюватися водночас із 
оцінкою здатності суб’єктів 
аудиторської діяльності досягати  

Формуються результати 
діагностики відповідності 
цілей, завдань 
функціонування суб’єктів 
аудиту напрямам їх  
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Продовження табл. 3.15 
1 2 3 4 
  визначених цілей, завдань 

діяльності за допомогою 
раціональних дій 

діяльності з урахуванням 
міжнародних вимог та 
провідного досвіду 

2 Науковості Використання науково 
обґрунтованих і перевірених на 
практиці методів оцінки 
ефективності з урахуванням 
міжнародного досвіду 

Забезпечується взаємодія 
науково перевірених знань, які 
відповідають сучасному рівню 
розвитку науки та практики 
аудиторської діяльності 

3 Безперервності Систематичність процесу 
оцінки ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності з метою 
моніторингу проблемних питань 
розвитку ринку аудиту 

Виступає індикатором оцінки 
модифікації ринку аудиту на 
підставі систематизації проблем 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності та 
вжиття коригуючих заходів  

4 Внутрішньофір-
мової 
стандартизації 

Розробка та застосування 
правил організації і методики 
проведення оцінки ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності, які 
оформлюються у вигляді 
внутрішньофірмових стандартів 

Встановлення єдиних правил, 
вимог до проведення оцінки 
ефективності функціонування 
суб’єктів аудиторської 
діяльності, формування 
оптимальних етапів та 
показників оцінки ефективності  

5 Доречності Результати оцінки ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності повинні 
бути своєчасними, впливати на 
рішення, які ухвалюються 
зацікавленими користувачами, і 
забезпечувати проведення 
перспективного і 
ретроспективного аналізу 

Забезпечення компаративності 
показників стану та 
ефективності функціонування за 
суб’єктів аудиторської 
діяльності декілька періодів 

6 Багатокритеріаль-
ного вибору 

Використання сукупності 
кількісних та якісних критеріїв в 
процесі оцінки ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності 

Забезпечує всебічне вивчення та 
оцінку ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності з 
урахуванням параметричних та 
непараметричних чинників 

7 Комплексності Всебічне вивчення причинно-
наслідкових зв’язків, а також 
впливу різних факторів на 
вихідні показники  ефективності 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності 

Дозволяє оцінити вплив 
факторів різних рівнів на 
динаміку та структурні зміни 
показників ефективності 

8 Об’єктивності Здійснення адекватної та 
неупередженої оцінки стану 
діяльності суб’єктів 
аудиторської діяльності на 
основі застосування 
оптимальних методів оцінки 

Є необхідною умовою  для 
належного виконання обов’язків 
суб’єктами, які проводитимуть 
оцінку ефективності. Зазначені 
особи повинні бути позбавлені 
упередженості, сприяти 
зростанню довіри суспільства 

Джерело: розроблено автором 
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Використання вищенаведених принципів оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності сприяє розробленню 

єдиних вимог щодо методичного забезпечення та процедури оцінки 

результатів діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. Крім принципів, 

одним із ключових елементів методології оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності є сукупність методів, 

використання яких дозволяє отримати достовірні результати про наслідки їх 

діяльності на ринку. Використання обраного методу оцінки ефективності 

передбачає формування низки економічних показників, аналіз яких 

дозволить зробити висновок про ступінь виконання поставленої мети та 

завдань діяльності аудиторських фірм. Враховуючи недостатній ступіть 

дослідження питань методології оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності, вважається за необхідне систематизувати 

та виокремити методи, використання яких дозволяє сформувати відповідне 

методичне забезпечення оцінки ефективності (рис. 3.8). 

 Методи оцінки ефективності функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності 

Неформалізовані Формалізовані 

Методи експертних оцінок 
• Метод Дельфі 
• Метод сценаріїв 
• Опитування 
• Спостереження 

Метод порівняння 

Метод профілів 

Статистичні методи  
• Індексні моделі 
• Відносні показники 
• Середні величини 
• Варіаційний аналіз 

Аналітичні методи 
• Факторний аналіз 
• Метод коефіцієнтів 

Графічний метод 
 

Рис. 3.8. Перелік методів оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності 

Джерело: систематизовано на основі [69, 138] 

Метою застосування неформалізованих методів є отримання оцінки 

ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на основі 
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вивчення диференційованих показників та критеріїв, які надають можливість 

визначити ефектність діяльності аудиторських фірм та аудиторів на основі 

порівняння виявлених відхилень фактичних значень від базових. 

Застосування методу експертних оцінок є доцільним в умовах інформаційної 

обмеженості про стан ринку. Застосування методу експертних оцінок є 

доцільним в умовах інформаційної обмеженості про стан ринку, воно 

значною мірою залежить від компетенції та кількості експертів, передбачає 

високу ймовірність виникнення суб’єктивних оцінок. Цей метод слід 

використовувати в разі, коли оцінку ринку не можна виразити в кількісному 

еквіваленті. 

Метод профілів також належить до неформалізованих методів і дозволяє 

здійснити оцінку ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на основі вивчення ступеня задоволеності клієнтів (споживачів) за 

різними критеріями, оцінити конкурентоспроможність аудиторських фірм.  

Перевагами застосування неформальних методів є здійснення якісної 

оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності в 

умовах обмеженості обсягів вихідної інформації для кількісної оцінки, 

можливість оцінки ефективності з урахуванням різних критеріїв для 

подальшої їх формалізації. 

Формалізовані методи оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності забезпечують кількісну оцінку та передбачають 

вивчення сукупності показників, між якими існує функціональний 

взаємозв’язок. Тотожної думки дотримується Ісаєва Н.Ю., яка зазначає, що 

«при оцінці ефективності аудиторської перевірки слід використовувати 

стандартні методи, які використовуються в економічному аналізі» [69, с. 41]. 

Використання статистичних методів та математичного інструментарію 

забезпечує побудову економіко-математичних моделей дослідження 

показників ефективності ринку аудиторських послуг. 

Індексний аналіз є одним зі статистичних методів дослідження 

економічних явищ. «Велика роль індексів пояснюється тим, що вони дають 
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змогу аналізувати зміну явища у часі, просторі, оцінювати рівень виконання 

планового завдання, а також дають змогу вивчати взаємозв’язки і виявляти та 

вимірювати вплив факторів на зміну складних явищ» [138, с. 33]. Завдяки 

індексному аналізу можна розрахувати індивідуальні та зведені індекси, 

використання яких дозволяє проаналізувати взаємозалежність факторів, що 

впливають на ціноутворення та показники ефективності. 

Відносні показники дозволяють оцінити динаміку економічного 

зростання на ринку аудиторських послуг, спрогнозувати перспективні зміни 

ринкової кон’юнктури, оцінити значення основних індикаторів ефективності 

діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. 

Метод середніх величин дозволяє кількісно охарактеризувати 

найважливіші закономірності забезпечення ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності, що проявляються у зростанні середньої 

вартості наданих послуг, зниженні середнього рівня витрат ресурсів тощо. 

Варіаційний аналіз дозволяє визначити відхилення конкретного 

показника ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності 

від іншого за варіюючими ознаками та його залежністю від цих ознак. 

Аналітичні методи дозволяють встановити причинно-наслідкові зв’язки 

між окремими показниками оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності, виявити їх взаємозалежність і здійснити відповідні 

кількісні розрахунки.  

Факторний аналіз як один із методів оцінки ефективності дозволяє 

встановити залежність зміни результативної ознаки від окремих 

ідентифікованих факторів моделі. Вивчення результатів факторного аналізу 

дозволяє розробити заходи з коригування стратегії розвитку суб’єкта 

аудиторської діяльності з метою забезпечення найвищого рівня ефективності 

його діяльності. При проведенні факторного аналізу показників ефективності 

особливу увагу слід звернути на побудову економічно обґрунтованої 

факторної моделі, оскільки від її правильності залежатиме обґрунтованість 

результатів аналізу. 
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Проведення аналітичної оцінки ефективності та формування 

аналітичних моделей ґрунтуються на застосуванні методу коефіцієнтів. 

Завдяки розрахунку коефіцієнтів прибутковості можна визначити 

співвідношення між показниками прибутку та активів або доходів суб’єктів 

аудиторської діяльності, як структурних одиниць ринку. 

Використання графічного методу дозволяє унаочнено показати 

динаміку показників ефективності, побудувати радіальні діаграми 

конкурентоспроможності, узагальнити структурні зрушення на ринку 

аудиторських послуг. 

В процесі застосування статистичних методів аналізу ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності слід керуватися такими 

критеріями: 

– рівень економічної ефективності (співвідношення між отриманими 

доходами від провадження аудиторської діяльності (обсягів наданих послуг) 

та витратами або обсягом витрачених ресурсів); 

– забезпечення соціальної ефективності (ступінь задоволення 

суспільства рівнем якості аудиторських послуг; підвищення ступеня довіри 

до фінансової звітності з боку всіх категорій користувачів; зростання 

соціального захисту працівників); 

– наявність ресурсної ефективності (здійснення ефективного розподілу 

ресурсів за рахунок ціноутворення на аудиторські послуги); 

– формування інформаційної ефективності (зниження інформаційної 

асиметрії, що впливає на функціонування суб’єктів аудиторської діяльності в 

цілому). 

Використання методів статистичного дослідження дозволяє надати 

оцінку загального темпу зростання економічної ефективності в залежності 

від обсягів наданих аудиторських послуг та відобразити пропорційність 

розвитку функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. 

Статистична оцінка соціальної ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності ускладнюється тим, що такі показники важко 
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виразити у кількісних (вартісних) одиницях. Тому при оцінці соціального 

ефекту діяльності суб’єктів аудиторської діяльності можна застосовувати 

анкетне опитування респондентів щодо наявності або відсутності претензій 

до якості аудиторських послуг, продовження співпраці, побажань. Також 

оцінку соціальної ефективності діяльності суб’єктів аудиторської діяльності 

слід здійснювати через вивчення показників, що відображають динаміку 

створення робочих місць, зростання заробітної плати та розширення 

соціальних гарантій працівників аудиторських фірм, підвищення їх 

кваліфікації та професійного рівня. 

Оцінка ресурсної ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності здійснюється шляхом вивчення структури цін на аудиторські 

послуги за допомогою відносних величин структури і координації, 

індивідуальних і загальних індексів цін, індексів цін Пааше та Ласпейреса. 

Використання зазначених методів статистики є необхідним, оскільки «в 

умовах економічної нестабільності на формування ціни на аудит впливають 

різні критерії, що у свою чергу зумовлює необхідність аналізу складових цін 

на аудиторські послуги, їх обґрунтування, визначення та оцінку адекватності 

ціни аудиту у вітчизняних компаніях» [189, с. 102]. Вивчення ціноутворення 

в аудиті за допомогою методів статистики сприятиме спостереженню та 

вивченню динаміки цін на основі розрахунку їхніх середніх значень, 

встановленню складу і структури цін. 

Діяльність суб’єктів ринку аудиторських послуг повинна бути 

спрямована на зниження інформаційної асиметрії. Підтверджуючи 

достовірність показників фінансової звітності, аудиторські фірми сприяють 

підвищенню довіри до діяльності підприємства та його 

кредитоспроможності, відтак здійснюючи опосередкований вплив на 

прийняття рішень інвесторами. Лише завдяки наданню деталізованої 

інформації про результати діяльності суб’єктів ринку аудиторських послуг 

шляхом розроблення відповідних форм статистичних спостережень можна 

забезпечити зниження рівня інформаційної асиметрії. 
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Як підсумок слід зазначити, що використання методів статистики для 

аналізу ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності 

дозволяє розширити та поглибити систему взаємозв’язаних показників і чітко 

визначати напрями і резерви підвищення ефективності їх діяльності. 

Зміна економічних відносин у суспільстві, необхідність оцінки стану та 

моніторингу діяльності суб’єктів аудиторської діяльності вимагає нових 

підходів до оцінки ефективності їх функціонування. Ефективне 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності є одним із ключових 

факторів забезпечення економічної стабільності економіки країни, сприяє 

розширенню інтеграційних зв’язків з міжнародними ринками послуг. Завдяки 

забезпеченню високої ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності можна сформувати сприятливі умови для більш активного 

залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Тому створення 

стабільних умов розвитку суб’єктів аудиторської діяльності повинно 

ґрунтуватися на безперервному моніторингу їх стану та визначенні 

ефективності функціонування. Розроблення методичних засад і підходів до 

оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності 

дозволить оперативно виявляти негативні прояви діяльності суб’єктів 

аудиторської діяльності, нівелювати їх вплив на економічні відносини, а 

також розробити систему стабілізуючих заходів. 

Проблемні питання оцінки ефективності аудиту, в тому числі 

внутрішнього аудиту, досліджені в наукових працях І.М. Дмитренко [51], 

Т.О. Каменської [79], Г.Ю. Коблянської [87], Т.Ю. Копотієнко [96], 

Л.Г. Михальчишиної [119], В.В. Фесенко [210] та інших вітчизняних і 

зарубіжних вчених. Разом із тим, більш детального дослідження та 

вирішення вимагають проблемні питання розвитку методики оцінки 

ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності, розроблення 

відповідної системи показників. 

Розроблення методичних засад оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності сьогодні перебуває у стадії активних 
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наукових пошуків і практичних апробацій. Теоретичні та методичні підходи 

до оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності, 

пропозиції щодо встановлення переліку та розрахунку показників оцінки 

ефективності представлені в наукових дослідженнях вітчизняних і 

закордонних вчених. Розглянемо основні переваги та недоліки 

запропонованих різними авторами показників оцінки функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності та ринку аудиторських послуг. 

На увагу заслуговує методичний підхід до оцінки ефективності 

аудиторської діяльності, запропонований Л.Ю. Філобоковою, 

С.А. Бешкотоковою [211]. Авторами розроблено показники оцінки 

ефективності розвитку регіонального ринку аудиторських послуг в розрізі: 

– інноваційної ефективності (питома вага розробок інноваційного 

характеру за участю аудиторів; питома вага впроваджених інновацій від 

загальної кількості розроблених за участю аудиторів; темпи зростання сум 

інвестицій, які припадають на одного мешканця регіону і забезпечені 

впровадженням інновацій за участю аудиторів); 

– організаційної ефективності (питома вага охоплення аудиторськими 

послугами від потенційного обсягу регіонального ринку аудиту; питома вага 

аудиторів, зареєстрованих в регіоні, порівняно із загальною кількістю діючих 

аудиторів); 

– екологічної ефективності (питома вага сегментації екологічного 

аудиту порівняно із загальним обсягом наданих аудиторських послуг в 

регіоні; питома вага впроваджених інновацій екологічного характеру від 

загального обсягу впроваджених інновацій за участю аудиторів); 

– ресурсозберігаючої ефективності (темпи зростання продуктивності 

праці в пріоритетних секторах регіональної економіки, які підлягли аудиту в 

звітному періоді; темпи зростання матеріаловіддачі, фондовіддачі, 

коефіцієнта оборотності оборотних засобів в пріоритетних секторах 

регіональної економіки, які підлягли аудиту у звітному періоді). 
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– фінансово-економічної ефективності (питома вага сегментації 

галузевого ринку аудиту; відсоток участі регіонального ринку у формуванні 

валового регіонального продукту за звітний період; темпи зростання 

податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів від аудиторів за звітний 

період; темпи зростання прибутку, отриманого аудиторами регіону за звітний 

період) [211].  

Основними перевагами запропонованого авторами методичного підходу 

до оцінки регіонального ринку аудиторських послуг є можливість 

розрахунку диференційованих показників за різними напрямами оцінки 

ефективності, нескладні розрахунки показників, розрахунок ефективності з 

урахуванням тенденцій розвитку ринку аудиту в регіоні. Недоліками є 

відсутність інформації про інноваційні розробки аудиторських фірм, що 

призводить до неможливості розрахунку показників за напрямом 

«інноваційна ефективність», а також до значної трудомісткості робіт при 

розрахунку показників ресурсозберігаючої ефективності. 

Ісаєва Н.Ю. [69, с. 44–45] пропонує внутрішньофірмовий аналіз 

ефективності аудиторських перевірок здійснювати шляхом розрахунку таких 

показників: 

– рентабельність проекту (відношення фінансового результату до 

загальних витрат на виконання проекту); 

– продуктивність роботи персоналу (відношення ціни договору до 

витрат на оплату праці за проектом); 

– трудомісткість проекту (відношення витрат на оплату праці за 

проектом до ціни договору).  

Зазначені показники використовуються сьогодні в практичній діяльності 

аудиторських фірм для розрахунку ефективності виконання проекту та 

оцінки його результативності. Вважаємо, що їх можна взяти за основу при 

розрахунку методики оцінки результативності діяльності суб’єктів аудиту. 

Фесенко В.В. [210] запропонувала методику оцінки ефективності аудиту 

як окремого аудиторського завдання, що виконується групою аудиторів або 
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одноосібно, на основі розрахунку коефіцієнта ефективності як 

співвідношення між фактичним і мінімальним обсягом часу, який необхідно 

витратити при виконанні аудиторського завдання. Також автором 

запропоновано обчислювати показник результативності аудиторського 

завдання – як співвідношення між сумою штрафів, яких вдалося уникнути 

завдяки виявленим в ході аудиту помилкам в обліку, та вартістю аудиту.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в сучасних 

методичних підходах до оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності використовується підхід, за яким показник 

ефективності розраховується як відношення отриманого фінансового 

результату (ефекту) до суми витрат, які понесені для забезпечення отримання 

такого ефекту. Вважаємо, що показники оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності повинні враховувати 

оцінку ефективності на трьох рівнях: макрорівні, мезорівні, мікрорівні. З 

метою оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на макрорівні вважаємо за доцільне розраховувати відповідні 

показники (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Показники оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності на макрорівні 

Показник Алгоритм розрахунку Прагматична цінність 
1 2 3 

Рентабельність 
аудиторської 
діяльності 

р

a Q

P
R = ,  

де Р – сукупний обсяг прибутку, 
отриманого за звітний період 
суб’єктами аудиторської діяльності; 

pQ – загальний обсяг наданих 

аудиторських послуг за звітний період 

Високе значення показника 
свідчить про перевищення 
попиту над пропозицією, 
низький рівень інтенсивності 
конкуренції  
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Продовження табл. 3.16 
1 2 3 

Темп зростання 
аудиторської 
діяльності 

%100
1

×=
−p

p

Q

Q
T , де  

рQ – загальний обсяг наданих 

аудиторських послуг за звітний період; 

1−pQ  загальний обсяг наданих 

аудиторських послуг за попередній 
звітний період 

Показує, на скільки відсотків  
збільшується (зменшується) 
обсяг ринку аудиторських 
послуг порівняно з 
попереднім періодом 

Коефіцієнт 
інтенсивності 
конкуренції 
(відносної 
концентрації) 

αβ /)320( +=kK ,  

де β – частка найбільших підприємств 
у загальній кількості суб’єктів ринку 
аудиторських послуг; 
α  – частка послуг, наданих  
найбільшими підприємствами, у 
загальному обсязі наданих послуг 

Дозволяє здійснити 
зіставлення кількості 
найбільших підприємств та 
їх частки в обсязі наданих 
аудиторських послуг. Якщо 
коефіцієнт більше 1, ринок є  
неконцентрованим; якщо ж 
менше 1 – 
висококонцентрованим 

Коефіцієнт 
якості 
аудиторських 
послуг 

i

n
я Q

Q
K = ,  

де
 nQ  – кількість суб’єктів 

аудиторської діяльності, які не 
пройшли перевірку контролю якості у 
звітному періоді; iQ   

– кількість суб’єктів аудиторської 
діяльності, які пройшли перевірку 
контролю якості у звітному періоді 

Показує, яку частку 
складають суб’єкти 
аудиторської діяльності, у 
яких за результатами 
перевірки системи контролю 
якості надання аудиторських  
послуг виявлено суттєві 
порушення, у загальній 
кількості перевірених 
суб’єктів аудиторської 
діяльності. Зростання 
показника свідчить про 
зниження соціальної 
відповідальності й рівня 
якості надання аудиторських 
послуг 

Інтегральний 
показник оцінки 
ефективності 
аудиторської 
діяльності 

яk

n

i
ae KKTRI ×××= ∏

=1

,  

де aR – рентабельність аудиторської 

діяльності; T  – темп зростання 

аудиторської діяльності;  kK
 
– 

коефіцієнт інтенсивності конкуренції; 

яK
 
– коефіцієнт якості аудиторських 

послуг 

Дозволяє оцінити загальну 
ефективність 
функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності на 
макрорівні шляхом  
об’єднання часткових 
показників оцінки 
ефективності аудиторської 
діяльності 

Джерело: розроблено автором 

Розрахунок показників табл. 3.16, зокрема інтегрального показника 

оцінки ефективності функціонування аудиторської діяльності, дозволяє 

здійснити комплексну оцінку ефективності функціонування суб’єктів 
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аудиторської діяльності з урахуванням впливу кількісних та якісних 

чинників, що відображають різні аспекти їх розвитку.  

Крім оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності в цілому, слід здійснювати оцінку ефективності виконання 

проектів (аудиторських завдань) на рівні суб’єктів аудиторської діяльності. 

Оцінка ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на 

мезорівні сприяє визначенню проблемних питань дії ринкових чинників, їх 

наслідків для забезпечення стабільності діяльності аудиторських фірм, 

підвищення рівня ефективності їх діяльності через мінімізацію негативного 

впливу внутрішніх економічних умов діяльності. З метою оцінки 

ефективності ринку аудиторських послуг на мезорівні пропонуємо 

розраховувати відповідні показники (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Показники оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності на мезорівні 

Показник Алгоритм розрахунку Прагматична цінність 
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 
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Продовження табл. 3.17 
1 2 3 

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

 
– 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 

 

Джерело: розроблено автором 

Використання запропонованого інтегрального показника 

результативності діяльності аудиторської фірми дозволяє розробити заходи, 

спрямовані на досягнення запланованих результатів її діяльності та 

зміцнення фінансового стану. Інтегральний показник враховує вплив 

різноманітних факторів на реалізацію основної мети діяльності аудиторської 

фірми.  

З метою оцінки рівня ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності на макро- та мезорівні пропонуємо керуватися 

такими інтервалами значень (табл. 3.18). Зазначені інтервали значень 

дозволяють надати оцінку ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності у відносному значенні. 
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Таблиця 3.18 

Інтервали значень ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності на макро- та мезорівні 

Інтервал Рівень 
ефективності 

Характеристика рівня ефективності, в т. ч.: 
на макрорівні на мезорівні 

1 2 3 4 
0,8–1 Висока 

ефективність 
Забезпечення стійких 
конкурентних переваг для всіх 
суб’єктів ринку аудиторських 
послуг; висока рентабельність 
надання аудиторських послуг; 
високий рівень якості надання 
послуг та довіри користувачів 

Досягнення запланованої 
результативності 
аудиторської фірми, 
досягнення високого рівня 
прибутковості та якості 
аудиторських послуг 

0,5–0,7 Середня 
ефективність 

Відсутність проявів 
недобросовісної конкуренції; 
висока рентабельність надання 
аудиторських послуг; високий 
рівень якості надання послуг 
та довіри користувачів; 
позитивна тенденція темпів 
зростання 

Часткове досягнення 
запланованої 
результативності 
аудиторської фірми, 
зростання загального рівня 
трудомісткості, 
забезпечення належної 
якості аудиторських послуг 

0,2–0,4 Нормальна 
ефективність 

Недобросовісна конкуренція 
та незначні відхилення 
дотримання якості надання 
аудиторських послуг, 
поступова втрата довіри 
користувачів 

Часткове досягнення 
запланованої 
результативності 
аудиторської фірми, 
незначне зниження 
споживчого попиту 

0–0,2 Низька 
ефективність 

Наявність значної монополії 
на ринку та нерівномірність 
розвитку ринкової 
кон’юнктури; низька 
рентабельність надання 
аудиторських послуг; низький 
рівень якості надання послуг, 
відсутність довіри 
користувачів до результатів 
роботи аудиторів 

Зниження результативності 
діяльності, якості надання 
аудиторських послуг, 
значна трудомісткість 
надання аудиторських 
послуг, значне зниження 
споживчого попиту 

Джерело: розроблено автором 

Запропонована система оцінки рівнів ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності на макрорівні та мезорівні дозволяє 

розробити напрями удосконалення подальшого їх розвитку, вжити 

коригувальних заходів з метою створення сприятливого ринкового 

середовища для функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. 

Враховуючи, що оцінка ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 
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діяльності здійснюється на мікрорівні, тобто на рівні споживачів послуг та 

користувачів фінансової звітності, пропонуємо розраховувати відповідні 

показники (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

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; 

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 

Джерело: розроблено автором 

Ефективність функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на 

мікрорівні повинна оцінюватися крізь призму оцінки результатів надання 

аудиторських поcлуг та підвищення довіри клієнтів та користувачів 

інформації. Лише за умови високого якісного та професійного рівня надання 

аудиторських послуг суб’єкти аудиторської діяльності можуть забезпечити 

налагодження тривалої співпраці з клієнтами та позитивний імідж. 

Оцінка досягнення цільових параметрів функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності залежить від показників ефективності та 

результативності надання аудиторських послуг. Запорукою успіху діяльності 

суб’єктів аудиторської діяльності на сьогодні є забезпечення високої якості 



238 

наданих аудиторських послуг, а також здійснення систематичного аналізу 

рівня задоволення споживачів наданими послугами, розроблення та 

впровадження заходів, спрямованих на зростання ефективності та 

результативності діяльності. 

Результати оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності свідчитиме про надійність результатів аудиторської діяльності, 

забезпечить можливість контролю якості роботи аудиторів та розроблення 

цільових напрямів управління розвитком суб’єкта аудиторської діяльності, 

сприятиме створенню гідного суспільного іміджу професії аудитора. 

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. 

Запропонований підхід до оцінки ефективності функціонування суб’єктів 

аудиторської діяльності дозволяє не лише діагностувати їх стан за певний 

визначений проміжок часу, а й у подальшому здійснити моделювання їх 

розвитку. Прагматична цінність розробленої методології оцінки ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на трьох рівнях (макро, 

мезо та мікрорівнях) полягає у можливості всебічної оцінки результатів 

діяльності суб’єктів аудиторської діяльності, рівня задоволеності  

клієнта рівнем якості наданих аудиторських послуг та довіри до результатів 

роботи аудиторів. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

Дослідження питань розвитку методології оцінки перспектив розвитку 

та ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності дозволило 

зробити наступні висновки: 

1. Проведений аналіз запропонованих науковцями класифікацій 

аудиторських послуг дозволив виявити такі недоліки як безсистемність 

розробки класифікаційних ознак, відсутність належної характеристики видів 

аудиторських послуг, втрату актуальності у зв’язку з реформуванням 

законодавчої бази. З метою усунення зазначеного недоліку запропоновані 

рекомендації з удосконалення класифікації аудиторських послуг на основі 

запропонованих ознак їх класифікації (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) та характеристики змісту кожного 

з наведених видів аудиторських послуг. 

2. Ускладнення предметного спрямування аудиторських послуг, 

розширення їх видів зумовило потребу виокремлення окремих компонентів 

аудиторського ризику, що виникають за результатами надання супутніх 

(інформаційний ризик, ризик недотримання вимог фінансового моніторингу, 

корупційний ризик) та неаудиторських послуг (інформаційний ризик, 

фінансовий ризик, юридичний ризик). Для оцінки кожного із запропонованих 

ризиків надання супутніх та неаудиторських послуг розроблені відповідні 

процедури кількісної та якісної оцінки, використання яких дозволить 

розробити перелік заходів, спрямованих на нейтралізацію їх впливу та 

зниження до мінімально допустимого рівня. З метою оптимізації оформлення 

робочих документів аудитора в частині оцінки аудиторського ризику 

запропоновано використовувати розроблений єдиний інтегрований робочий 

документ з оцінки аудиторського ризику. 
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3. Концептуальні засади проєвропейського розвитку ринку аудиторських 

послуг, передбачені законодавчими документами, не достатньо повно 

доведені до рівня реального впровадження в Україні. У результаті 

відсутності змістовних наукових напрацювань в сфері розробки методології 

оцінки стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг, відсутня 

необхідна інформація, яка б забезпечила координацію зусиль стейкхолдерів, 

професійних організацій аудиторів та державних регуляторів в частині 

коригування подальших напрямів розвитку ринку аудиторських послуг. У 

зв’язку з цим, запропонований перелік, визначений зміст й напрями 

застосування методів, принципів оцінки функціонування субʼєктів 

аудиторської діяльності, застосування яких забезпечує передумови для 

розвитку методології оцінки стану та подальших напрямів розвитку субʼєктів 

аудиторської діяльності. 

4. Неузгодженість та дуалістичність термінологічного апарату в сфері 

аудиту призводить до змістовного ототожнення протилежних за 

економічною сутністю категорій. Обґрунтовано неправомірність 

ототожнення понять «ефективність» та «результативність», які перебувають 

у нерозривному зв’язку, мають різне змістовне наповнення і порядок 

розрахунку показників. Оцінка ефективності функціонування суб’єктів  

аудиторської діяльності повинна характеризувати взаємозв’язок між 

витраченими ресурсами і досягнутими результатами, а також 

результативність суб’єктів аудиторської діяльності як міру досягнення 

поставленої мети їх функціонування. Доведено, що оцінка ефективності 

функціонування субʼєктів аудиторської діяльності повинна здійснюватися на 

макрорівні, мезорівні, мікрорівні. 

5. Євроінтеграційні процеси, превалювання соціального значення 

аудиторської діяльності формують підстави для розробки методологічних 

положень оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності. Виходячи з наведеного систематизовані принципи 

(цілеспрямованості, науковості, безперервності, внутрішньофірмової 
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стандартизації, доречності, багатокритеріального вибору, комплексності, 

об’єктивності), методи (формалізовані, неформалізовані) оцінки 

ефективності функціонування суб’єктів  аудиторської діяльності, а також 

система показників оцінки ефективності функціонування суб’єктів  

аудиторської діяльності на макро, мезо та мікрорівні, застосування яких 

дозволяє здійснити комплексну оцінку ефективності їх діяльності з 

урахуванням впливу кількісних та якісних чинників, що відображають різні 

аспекти їх розвитку. 

 

 

Основні результати дослідження за розділом 3 опубліковані у працях: 

[232, 239, 242, 244, 249]. 
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РОЗДІЛ 4 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: 

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

 

4.1. Контроль якості надання аудиторських послуг як засіб 

підвищення довіри користувачів до фінансової звітності 

 

 

Контроль якості аудиторських послуг є важливою передумовою для 

підвищення довіри третіх сторін (користувачів фінансових та аудиторських 

звітів) до аудиторської професії. Низька якість аудиту призводить не тільки 

до фінансових втрат економічних агентів, що співпрацюють з клієнтом, 

фінансова звітність якого була предметом перевірки, а й до загального 

погіршення суспільного добробуту, зниження престижності професії та 

репутації аудиторів. Навіть широке висвітлення вимог до контролю якості на 

рівні аудиторської фірми та концептуальних вимог до організації системи 

контролю якості в нормативних документах не може надати впевненість 

користувачам щодо належної якості виконання завдань в кожному 

конкретному випадку. 

«На сьогодні за відсутності сприятливих умов кредитування діяльності 

особливої уваги вимагають інтереси інвесторів. Так інвестори мають бути 

впевнені у тому, що фінансова інформація, на основі якої приймаються 

економічні рішення щодо розміщення капіталу, є достовірною та надійною. 

Досягнення якісних характеристик звітності забезпечують аудиторські 

перевірки фінансової звітності» [166]. 

Сучасний світ перебуває на зламі епох – потужні глобальні тренди 

активно змінюють як суспільство, так і моделі ведення бізнесу. Ключовими 

трендами глобальної еволюції можна вважати такі: 

– декарбонізацію (або низьковуглецевий розвиток) – концепцію 
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суспільно-економічного розвитку, яка передбачає збалансоване використання 

вичерпних природних ресурсів (особливо енергетичних вуглецевовмісних) та 

гармонійне співіснування людства в межах існуючих та майбутніх екосистем 

(з відповідним бережним ставленням до навколишнього середовища); 

– діджиталізацію (або становлення цифрової економіки) – інтеграцію 

інформаційних технологій в усі сфери життя суспільства та бізнесу з метою 

глибшої автоматизації управління процесами та зниження факторів ризику 

щодо людського фактора; 

– дерегуляцію (або зниження рівня втручання держави в ринкові 

відносини) – звуження повноважень уряду та регуляторів щодо здійснення 

інтервенцій для усунення провалів ринку (через не менш уразливі провали 

держави) з метою посилення взаємодії між різними ринками та секторами 

економіки, підвищення довіри та взаємної відповідальності між 

стейкхолдерами. 

Зазначені глобальні тренди мають довготривалий та наскрізний 

характер, охоплюючи усі сфери суспільного життя та бізнесу, і створюють 

підґрунтя для реалізації Четвертої промислової революції (Industry 4.0), що 

найбільше впливає на сектор бізнес-послуг, який знаходиться у фазі тривалої 

трансформації: 

– під тиском міжнародної конкуренції відбувається поступове 

«розмивання кордонів» між суміжними секторами бізнес-послуг – 

консалтингом, аудитом, бізнес-аналізом, фінансовими послугами. У всьому 

світі спостерігається розростання так званих професійних мереж як 

універсальних квазі-платформ (one-stop-shop) для великого та середнього 

бізнесу; 

– відновлення світової торгівлі зумовлює подальшу консьюмеризацію 

бізнес-відносин (consumerization – концентрація уваги та ринкової сили у 

споживачів), що стимулює безперервне оновлення/модифікацію бізнес- 

ланцюгів у відповідь на потреби клієнтів та зміну конкурентного ландшафту. 

В аудиті характерним прикладом цього є прийняття нової Директиви з 
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аудиту в ЄС, яка спровокувала масштабне переформатування ринку 

аудиторських і суміжних до аудиту послуг, особливо в сегменті «Великої 

четвірки» та професійних мереж «другого» ешелону (second-tier audit 

segment). 

У контексті еволюції ринків аудиторських послуг та зазначених трендів 

важливим аспектом є підвищення якості аудиторських послуг як інструменту 

забезпечення національної та міжнародної конкурентоспроможності 

аудиторських фірм. 

Проблемі формування системи контролю якості в аудиті присвячено 

праці вітчизняних вчених Л. Гуцаленко, Н. Пришляк [44], 

Н. Пономарьової [155], Н. Проскуріної [165], О. Редька [173], Б. Усача, 

М. Маркевич [204], Н. Шалімової [218], а також зарубіжних вчених 

І. Дьоміної, Т. Кришталевої [48], О. Кириченко, С. Сєлютіної [84], 

О. Местецької [115], А. Суглобова [197] та Г. Юдіної [260] та інших. В них 

відображено результати дослідження нормативних, теоретичних, 

філософсько-концептуальних засад формування та організації контролю 

якості як на рівні професійної діяльності в цілому, так і окремих суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Передумовами запровадження контролю якості в аудиті в Україні 

назвають: 

– низький рівень зовнішнього контролю; 

– масовий характер недотримання етичних вимог аудиторами; 

– відсутність належного розуміння клієнтами ролі та місця аудиторів в 

економічних відносинах, пов’язаних з використанням фінансової звітності 

третіми сторонами; 

– обмеженість економічної та соціальної незалежності аудиторів при 

надмірній незалежності від АПУ [173; 204]. 

Ці обставини сприяли формуванню системи регуляторних вимог до 

якості аудиторських послуг, що надаються в Україні. Зазначимо, що 

аудиторській діяльності в Україні властивий конкретно-історичний характер 
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розвитку нормативного регулювання щодо організації контролю якості в 

аудиті (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Етапи формування та розвитку системи контролю якості в аудиті 

Етап Характер розвитку Нормативно-правова база 
1 2 3 

1. Формування 
Професії аудитора в 
Україні (1993–1999) 

Мінімальні вимоги до 
контролю якості з боку 
органів регулювання. 
Вирішення спірних питань в 
судовому порядку. 

– 

2.Запровадження 
початкових процедур 
контролю (2000–2007) 

Формування системи 
контролю якості: 
Встановлення 
концептуальної основи 
контролю якості, положення 
з національної практики 
контролю якості, 
імплементація механізмів 
контролю якості, зокрема 
стягнень з аудиторів 

Міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх 
послуг [121, 122] 
Концептуальна основа контролю 
аудиторської діяльності в 
Україні [94]. 
Положення з Національної 
практики Контролю якості 
аудиторських послуг 1 [152].  
Порядок проведення перевірок 
матеріалів скарг, які надходять 
до Аудиторської палати 
України [157]. 
Порядок застосування до 
аудиторів (аудиторських фірм) 
стягнень за неналежне виконання 
професійних обов’язків [156]. 

3. Приведення 
нормативної бази до 
міжнародних вимог 
(2008–2017) 

Зрушення пріоритетів 
контролю якості від систем 
нагляду та санкціонування 
(ex post) до систем 
попередження та 
координації (ex ante). 
Створення Комітету з 
контролю за якістю, 
запровадження зовнішніх 
перевірок та моніторингу 
контролю якості щодо всіх 
аудиторів та аудиторських 
фірм 

Положення про Комітет з 
контролю за якістю 
аудиторських послуг [154]. 
Положення про зовнішні 
перевірки системи контролю 
якості аудиторських послуг [153]. 
Концепція системи забезпечення 
якості аудиторських послуг в 
Україні [95] 
Міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх 
послуг [121, 122] 
Стратегія діяльності 
Аудиторської палати України на 
2012–2017 роки [195] 
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 

4. Реформування 
системи контролю 
якості та 
імплементація 
міжнародного досвіду 
(2018–2019)  

Розподіл повноважень у 
частині здійснення 
контролю якості між 
Інспекцією із забезпечення 
якості (в частині контролю 
якості суб’єктів 
аудиторської діяльності, які 
надають аудиторські 
послуги суб’єктам 
суспільного нагляду) та 
Аудиторською палатою 
України (в частині контролю 
якості суб’єктів 
аудиторської діяльності, які 
надають послуги з 
обов’язкового аудиту 
суб’єктам, які не належать 
до підприємств суспільного 
нагляду) 

Закон України «Про аудит 
фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21 
грудня 2017 року № 2258-
VIII [158] 
 
 
Міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх 
послуг видання 2016–2017 
року [121, 122] 
 

Джерело: розроблено автором 

Як видно з табл. 4.1, розвиток нормативно-правового забезпечення 

контролю якості в аудиті був обумовлений загальним розвитком 

аудиторської професії та підвищенням попиту на якісні послуги з боку як 

вітчизняних, так і зарубіжних користувачів. Якщо на початковому етапі 

розвитку аудиту вимоги до якості послуг були мінімальними, що 

пояснювалося загальною новизною професії та низьким рівнем обізнаності та 

попиту користувачів, то з розвитком ринку аудиторських послуг та 

застосуванням міжнародних стандартів аудиту та етики у вітчизняній 

практиці вимоги до якості в аудиті істотно підвищилися.  

Важливими причинами цього автор вважає: 1) посилення конкуренції на 

ринку, та 2) початок консолідації ринку з приходом в Україну представників 

«Великої аудиторської четвірки». Прийняття Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» концептуально змінило 

порядок здійснення контролю якості аудиторських послуг (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Рівні контролю якості аудиторської діяльності в Україні  

Рівень контролю 
якості 

Суб’єкт контролю якості Реалізація контролю 

Державний 
контроль 

Орган виконавчої влади – 
Міністерство фінансів 
України 

Здійснює контроль (нагляд) за 
діяльністю саморегульованих 
учасників аудиторської мережі щодо 
дотримання вимог нормативно-
правових актів, які регулюють 
аудиторську діяльність 

Зовнішній 
контроль 

Орган суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю 

Забезпечує здійснення нагляду і несе 
відповідальність за нагляд щодо 
контролю якості аудиторських 
послуг суб’єктів аудиторської 
діяльності, які здійснюють 
обов’язковий аудит фінансової 
звітності 

Аудиторська палата України Здійснює контроль якості 
аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, крім тих, 
які здійснюють обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес 

Внутрішній 
контроль 

Аудиторські фірми, 
індивідуальні аудитори 

Здійснюють контроль якості щодо 
дотримання встановлених правил 
внутрішнього контролю якості 
аудиторської діяльності 

Джерело: О.О. Разборська, Х.О. Пудкалюк [168, с. 72] 

Контроль якості аудиторських послуг сьогодні здійснюється на трьох 

рівнях, що в подальшому має сприяти законодавчо встановленим вимогам 

щодо ефективного та правильного надання різного виду аудиторських 

послуг. 

Підтримуємо позицію С.В. Бардаша, Д.С. Боговик, що «незалежний 

аудит є важливим як для держави, так і для суб’єктів господарювання. Кожен 

із цих користувачів аудиторської інформації зацікавлений в отриманні 

достовірної інформації за заданими параметрами. Замовник аудиту також 

зацікавлений в отриманні якісних аудиторських послуг, адже їх проведення 

сприятиме попередженню негативних тенденцій в його діяльності 

підприємства. Держава зацікавлена у достовірній фінансовій інформації про 

результати господарської діяльності підприємств» [11, с. 20–21]. 
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Крім посилення відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності, на 

державному рівні відбулось чітке розмежування повноважень у частині 

здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості. Однак розподіл 

повноважень і контрольних функцій так і не призвів до бажаного ефекту 

через вкрай повільне розроблення законодавчого та методичного 

забезпечення здійснення перевірок систем контрою якості суб’єктів 

аудиторської діяльності. Повноваження щодо здійснення контролю якості 

надання аудиторських послуг в Україні сьогодні мають Інспекція із 

забезпечення якості та АПУ (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Розподіл повноважень щодо здійснення контролю якості між 

Інспекцією із забезпечення якості та Аудиторською палатою 

України, встановлений на законодавчому рівні 

Повноваження Інспекції із забезпечення 
якості 

Повноваження Аудиторської палати 
України  

1 2 
З метою організації проведення контролю 
якості аудиторських послуг Інспекція із 
забезпечення якості: 
1) розробляє та подає на розгляд Ради 
нагляду Порядок проведення перевірок з 
контролю якості; 
2) розробляє рекомендації щодо проведення 
перевірок з контролю якості; 
3) затверджує щорічні плани-графіки 
проведення перевірок з контролю якості; 
4) призначає інспекторів для проведення 
перевірок з контролю якості; 
5) ухвалює звіти за результатами перевірок 
з контролю якості; 
6) затверджує рекомендації щодо усунення 
недоліків внутрішньої системи контролю 
якості, виявлених за результатами 
перевірок; 
7) готує подання Раді нагляду щодо 
застосування стягнень за результатами 
перевірок з контролю якості  

З метою організації проведення контролю 
якості аудиторських послуг Аудиторська 
палата України: 
1) бере участь у розробленні Порядку 
проведення перевірок з контролю якості; 
2) розробляє рекомендації щодо проведення 
перевірок з контролю якості; 
3) розробляє щорічні плани-графіки 
проведення перевірок з контролю якості та 
подає їх на погодження Органу суспільного 
нагляду за аудиторською діяльністю; 
4) створює у своєму складі Комітет з 
контролю якості аудиторських послуг; 
5) затверджує звіти за результатами 
перевірок з контролю якості; 
6) затверджує рекомендації щодо усунення 
недоліків внутрішньої системи контролю 
якості, виявлених за результатами 
перевірок; 
7) застосовує до суб’єктів аудиторської 
діяльності стягнення (крім суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес) 
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Продовження табл. 4.3 
1 2 

Інспекцією із забезпечення якості та Аудиторською палатою України має бути 
впроваджено політику та процедури незалежності інспекторів і забезпечено недопущення 
виникнення конфлікту інтересів. 
Безпосередньо перевірки з контролю якості здійснюються інспекторами, які є посадовими 
особами Інспекції та працівниками Комітету з контролю якості аудиторських послуг 
Аудиторської палати України. 
Інспекція та Аудиторська палата України можуть залучати до перевірки з контролю якості 
суб’єктів аудиторської діяльності експертів. У такому разі щодо експертів мають бути 
виконані вимоги незалежності, встановлені до інспекторів. 
У разі виявлення порушень у системі контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності 
Інспекція та Аудиторська палата України надають відповідному суб’єкту аудиторської 
діяльності обов’язкові до виконання рекомендації щодо їх виправлення та встановлюють 
строк їх виправлення, але не більше 12 місяців з дати завершення перевірки. 

 

Джерело: систематизовано на основі [158] 

З погляду на законодавчі зміни в частині здійснення контролю якості 

аудиторських послуг можна стверджувати, що обов’язки обох установ є 

схожими та спрямовані на перевірку та тестування внутрішніх процедур, 

перевірку робочих документів, аудиторських звітів та інших звітів, договорів 

про надання аудиторських послуг, внутрішніх розпорядчих актів суб’єкта 

аудиторської діяльності, якими визначаються політика і процедури, які 

мають застосовуватися при наданні аудиторських послуг. Удосконалення 

процесу регулювання щодо якості аудиторських послуг мало наслідком 

урізноманітнення форм такого контролю. 

Однак «досвід роботи вітчизняних аудиторів свідчить про існування 

значних проблем, пов’язаних  з низькою якістю виконуваних робіт. Це 

обумовлено декількома причинами: недостатньою кваліфікацією аудиторів; 

низьким рівнем знань і професійної компетентності; незначним практичним 

досвідом, а іноді – недбалим ставленням до виконання своїх 

обов’язків» [136, c. 146]. 

На існуванні значних прогалин у системі забезпечення контролю якості 

аудиторських послуг наголошують також С.М. Гончарук, А.П. Шот, які 

стверджують, що «з метою збільшення свого прибутку, окремі аудиторські 

фірми порушують законодавчі та етичні норми. Є випадки підтвердження 

недостовірної фінансової інформації, яка істотно перекручує дійсний 
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фінансовий стан і результати діяльності суб’єкта господарювання. Деякі 

аудиторські фірми за невелику плату погоджуються надати аудиторський 

висновок без проведення достатніх і відповідних аудиторських процедур або 

одночасно з підготовкою електронної версії річного звіту підприємства, 

підтверджують ці звіти за символічну плату. Існує також практика 

повернення менеджерам, які запросили аудиторів, досить значних 

сум» [41, c. 157]. 

З метою стимулювання суб’єктів аудиторської діяльності до організації 

дієвої системи контролю якості на законодавчому рівні було встановлено 

підвищення відповідальності аудиторських фірм та аудиторів. Зокрема, обсяг 

майнової відповідальності аудиторів не може перевищувати суму фактично 

завданої замовнику шкоди з вини аудитора. Також до аудиторів можуть 

застосовуватися стягнення у вигляді попередження, зупинення дії 

сертифікату на строк до одного року або його анулювання у разі виявлення 

численних фактів надання аудиторських послуг низької якості. 

Контроль якості аудиторських послуг в Україні зараз проводиться в 

таких формах: 

– аналіз регулярної звітності суб’єктів аудиторської діяльності за 

затвердженою АПУ формою; 

– моніторинг із питань якості аудиторських послуг; 

– додаткові процедури забезпечення контролю якості та дисциплінарні 

заходи за наслідками контролю; 

– інформування суспільства про функціонування системи контролю 

якості аудиторських послуг в Україні. 

Враховуючи недосконалість законодавчих документів щодо зовнішніх 

перевірок системи контролю якості, найбільша кількість перевірок за 2017-2018 

роки була проведена АПУ в 2017 році. Зокрема, у 2017 році АПУ фактично 

перевірено 99 суб’єктів аудиторської діяльності з 200, включених до Плану 

зовнішніх перевірок системи контролю якості на 2017 рік (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, 

затверджені рішеннями Аудиторської палати України в 2017 році [67] 

Регіон / область 

Фактична 
кількість 
проведених 
зовнішніх 
перевірок 
суб‘єктів 

аудиторської 
діяльності 

Пройшли 
перевірку 
системи 

контролю якості 
(пп. 8.2.1 п. 8.2 
та керуючись 

п. 8.4 
Положення) 

Пройшли 
перевірку 
системи 
контролю 
якості 

(пп. 8.2.1 
п. 8.2 та 
керуючись 
п. 1.6 

Положення) 

Не пройшли 
перевірку 
системи 

контролю якості 

Не пройшли 
перевірку 
системи 
контролю 
якості 
повторно 

кількість % кількість % кількість % кількість % 
Вінницька обл. 1     1 100,0   
Волинська обл. 2 2 100,0       
Дніпропетровська 
обл. 5 2 40,0   2 40,0 1 

20,
0 

Запорізька обл. 3 3 100,0       
Івано-Франківська 
обл. 3 2 66,7   1 33,3   
м. Київ 43 30 69,8 1 2,3 11 25,6 1 2,3 
Київська обл. 2 2 100,0       
Кіровоградська обл. 3 3 100,0       
Львівська обл. 4 3 75,0   1 25,0   
Одеська обл. 5 5 100,0       
Полтавська обл. 4 3 75,0   1    
Сумська обл. 1     1 100,0   
Тернопільська обл. 3 2 66,7   1 33,3   
Харківська обл. 12 10 83,3   2 16,7   
Херсонська обл. 3 3 100,0       
Хмельницька обл. 3 3 100,0       
Черкаська обл. 2 2 100,0       

Разом 99 75 75,8 1 2,3 21 21,2 2 
22,
3 

 

Аналізуючи наведені в табл. 4.4 дані, можемо зробити висновок, що у 

2017 році 22 % суб’єктів аудиторської діяльності не пройшли перевірку 

системи контролю якості, що свідчить про низький рівень надання 

аудиторських послуг. Дві аудиторські фірми не пройшли перевірку системи 

контролю якості повторно, що свідчить про байдужість та неврахування 

зауважень контролерів, і вони надалі продовжують надавати аудиторські 

послуги на ринку. 

Відповідно до інформації про стан аудиторської діяльності у 2018 році, 

узагальненої та наданої АПУ, «упродовж 2018 року Комітетом з контролю 

якості аудиторських послуг Аудиторської палати України фактично 

перевірено 78 САД з 145, включених до Плану зовнішніх перевірок системи 
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контролю якості на 2018 рік. Із проведених АПУ зовнішніх перевірок 

системи контролю якості 78 САД було прийнято 63 рішення про визнання 

САД такими, що пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських 

послуг, 13 рішень – про визнання САД такими, що не пройшли перевірку 

системи контролю якості аудиторських послуг. 2 САД не пройшли повторно 

таку перевірку і результати перевірки були передані на розгляд 

Дисциплінарній комісії Аудиторської палати України» [77]. 

Виходячи із закладених в нормативно-правовій базі вимог до нагляду за 

рівнем надання аудиторських послуг розглянемо основні елементи контролю 

якості на рівні аудиторської фірми. 

Система контролю якості включає політики та процедури, в яких 

розглядаються такі елементи: 

1) відповідальність керівників за якість в межах фірми; 

2) відповідні етичні вимоги; 

3) прийняття й продовження стосунків з клієнтами і завдань з 

аудиту; 

4) людські ресурси; 

5) виконання завдання; 

6) моніторинг [121]. 

Відповідальність керівників за якість у межах фірми: політика і 

процедури фірми мають бути спрямовані на підвищення внутрішньої 

культури з погляду на те, що якість – це основне питання при виконанні 

завдань. Стимулювання спрямованої на якість внутрішньої культури 

залежить від зрозумілих, послідовних і регулярних дій та сигналів керівників 

фірми всіх рівнів, де зроблено наголос на політиках і процедурах контролю 

якості фірми та вимогах: а) виконувати роботу відповідно до професійних 

стандартів й застосовних вимог законодавчих і нормативних актів; та 

б) надавати звіти, що відповідають обставинам. 

Особливо важливим питанням стимулювання внутрішньої культури, яка 

ґрунтується на якості, є необхідність визнання керівництвом фірми того, що 
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стратегія бізнесу фірми відповідає найголовнішій вимозі – досягненню 

фірмою якості в усіх виконуваних нею завданнях. 

Стимулювання такої внутрішньої культури передбачає низку заходів:  

а) встановлення політик і процедур, що стосуються оцінки виконання 

роботи, компенсації та стимулювання (включно із системою заохочень) 

персоналу для демонстрації фірмою беззастережної відданості якості; 

б) розподіл управлінських обов’язків у такий спосіб, щоб комерційні 

міркування не впливали на якість виконаної роботи;  

в) виділення достатніх ресурсів для розвитку, документування й 

підтримки політик і процедур контролю якості фірмою. 

Відповідні етичні вимоги: політика і процедури фірми повинні надавати 

достатню впевненість щодо дотримання фірмою та її персоналом відповідних 

етичних вимог, зокрема шляхом ознайомлення персоналу (та в разі потреби – 

інших осіб) із вимогами незалежності; та ідентифікації й оцінки обставин і 

відносин, що створюють загрози незалежності. Такі політики і процедури 

повинні вимагати: 

а) надання фірмі партнерами із завдання доречної інформації про 

завдання для клієнтів включно з обсягом послуг, що дасть змогу фірмі 

оцінити загальний вплив, якщо він є, на вимоги щодо незалежності; 

б) негайного повідомлення персоналом фірми про обставини та 

стосунки, які створюють загрозу незалежності, щоб можна було вжити 

відповідних заходів; 

в) накопичення і повідомлення доречної інформації персоналу для 

швидкої ідентифікації відповідності вимогам незалежності; ведення та 

оновлення записів щодо незалежності; запровадження заходів щодо 

ідентифікованих загроз незалежності, якщо їх рівень є неприйнятним. 

Політики і процедури фірми мають надавати достатню впевненість у 

виявленні порушень вимог щодо незалежності та здатності до вжиття 

відповідних заходів для вирішення таких ситуацій. Виходячи з цього 

розробляють вимоги до персоналу фірми (щодо невідкладного інформування 
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фірми про порушення незалежності, про які йому стало відомо); фірми (щодо 

негайного повідомлення про ідентифіковані порушення політик і процедур); 

інших осіб (про заходи, вжиті для вирішення питання, щоб фірма могла 

визначити необхідність подальших дій). 

Прийняття й продовження стосунків з клієнтами і завдань з аудиту: 

політики і процедури прийняття завдання, продовження стосунків з 

клієнтами і конкретних завдань мають надавати достатню впевненість щодо 

можливості виконання завдання (включно з часом та ресурсами). 

Розгляд питання про те, чи має фірма достатню компетентність, 

можливості та ресурси для прийняття нового завдання від нового або 

існуючого клієнта, передбачає вивчення таких питань: знання персоналом 

фірми відповідної галузі чи предмета аудиту; досвід персоналу фірми в 

застосуванні нормативних вимог чи вимог до звітності або здатність до 

ефективного набуття необхідних навичок і знань; наявність достатньої 

кількості працівників із необхідним досвідом та здібностями; можливість 

залучення експертів у разі потреби; наявність осіб, які відповідають 

критеріям і вимогам щодо здійснення перевірки контролю якості виконання 

завдання, якщо це потрібно; та можливість фірми завершити завдання та 

надати звіт у встановлений термін. 

Стосовно чесності клієнта розгляду підлягають такі питання: 

– правдивість і ділова репутація основних власників клієнта, провідного 

управлінського персоналу і тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

– характер операцій клієнта та практика ведення ним бізнесу; 

– інформація щодо ставлення основних власників клієнта, провідного 

управлінського персоналу і тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

до таких питань як жорсткий підхід до стандартів обліку та середовище 

внутрішнього контролю; 

– прагнення клієнта до встановлення максимально низьких гонорарів; 

– ознаки неприйнятного обмеження обсягу роботи; 
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– ознаки можливості участі клієнта у відмиванні грошей чи іншій 

кримінальній діяльності; 

– причини пропонування завдання фірмі та відмови від попередньої 

фірми; 

– ідентичність і ділова репутація пов’язаних сторін. 

При прийнятті рішення щодо продовження співпраці з клієнтом 

розглядаються питання, що виникли під час виконання поточного чи 

попереднього завдання, та їх вплив на продовження співпраці. Наприклад, 

клієнт міг почати розширювати свій бізнес у сферу, в якій у фірми немає 

достатнього досвіду роботи. 

Фірма повинна встановити політики і процедури щодо продовження 

стосунків із клієнтами та продовження виконання завдання в разі отримання 

інформації, яка би змусила її відмовитися від виконання завдання, якщо б 

вона стала відомою раніше. Такі політики та процедури повинні включати 

розгляд: 

а) професійної та юридичної відповідальності, застосовної за таких 

обсятавин, включно з питанням про те, чи вимагається від фірми 

повідомлення про це особі чи особам, які укладали угоду, та в деяких 

випадках регуляторним органам;  

б) можливості відмови від завдання чи відмови від завдання та розриву 

стосунків із клієнтом. 

Відмова від завдання. Політика і процедури стосовно відмови від 

завдання або відмови від завдання та розриву співпраці з клієнтом повинні 

передбачати розгляд таких питань: 

– обговорення з управлінським персоналом клієнта відповідного рівня і 

тими, кого наділено найвищими повноваженнями, дій, які може застосувати 

фірма в світлі існуючих фактів і обставин; 

– у разі, якщо фірма приймає рішення про необхідність відмови 

завдання, обговорення з управлінським персоналом клієнта відповідного 

рівня та тими, кого наділено найвищими повноваженнями, відмови від 
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завдання або відмови від завдання та розриву співпраці з клієнтом з 

поясненням причин відмови;  

– розгляд існуючих професійних, законодавчих або нормативних вимог 

щодо продовження фірмою роботи або повідомлення фірмою регуляторних 

органів щодо відмови від завдання чи відмови від завдання та розриву 

співпраці з клієнтом разом із поясненням причин відмови; 

– документування важливих питань, консультацій, висновків і підстав 

для таких висновків. 

Людські ресурси: політики і процедури фірми повинні надавати 

достатню впевненість щодо достатності персоналу, його компетентності, 

здібності та відданості етичним принципам, які необхідні для: 

а) виконання завдань відповідно до вимог професійних стандартів та 

застосовних законодавчих і нормативних вимог;  

б) надання фірмою чи партнерами із завдання звітів, які відповідають 

обставинам. 

Питання людських ресурсів стосовно політик і процедур фірми можуть 

включати такі питання: набір нового персоналу; оцінка досягнутих 

результатів; можливості для виконання завдання, в тому числі в межах 

відведеного для цього часу; компетентність; кар’єрне зростання; просування 

по службі; оплата праці; оцінка потреб у персоналі. 

Ефективний процес і процедури підбору нового персоналу допомагають 

фірмі відібрати сумлінних осіб, які здатні розвивати свою компетентність і 

потенціал, необхідний для виконання роботи на фірмі, а також мають якості, 

необхідні для компетентного виконання роботи. 

Компетентність можна розвинути: професійною освітою; подальшою 

професійною освітою, включаючи професійну підготовку; досвідом роботи; 

наставництвом більш досвідченого персоналу, наприклад інших членів 

аудиторської групи із завдання; вихованням незалежності у персоналу, від 

якого вимагається бути незалежним. 
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Процедури оцінки показників роботи, оплати праці та заохочень дають 

можливість визнавати та стимулювати розвиток, підтримання компетенції та 

відданість принципам етики, зокрема шляхом: 

а) повідомлення персоналу про очікування фірми щодо показників 

роботи та принципів етики;  

б) повідомлення персоналу про оцінку показників його роботи, прогрес, 

можливості кар’єрного зростання;  

в) роз’яснення персоналу, що призначення на більш високі посади з 

більшим рівнем відповідальності залежить, крім іншого, від якості роботи та 

дотримання принципів етики, а недотримання впроваджених фірмою політик 

і процедур може призвести до дисциплінарних дій. 

Виконання завдання: політики і процедури фірми мають забезпечити 

виконання завдань відповідно до професійних стандартів та застосовних 

законодавчих і нормативних вимог, включаючи: 

а) питання, важливі для забезпечення стабільної якості виконання 

завдання; 

б) відповідальність за нагляд (стеження за ходом виконання завдання; 

оцінка компетентності та можливостей окремих членів групи із завдання з 

погляду того, чи достатньо у них часу на виконання своєї роботи, чи 

розуміють вони надані їм інструкції, чи виконується робота відповідно до 

запланованого підходу до завдання; розгляд важливих питань, які виникли 

під час виконання завдання, їх важливості та потреби вносити необхідні 

зміни у запланований підхід; ідентифікацію питань, щодо яких потрібні 

консультації чи розгляд їх більш досвідченими членами групи під час 

виконання завдання); 

в) відповідальність за перевірку роботи (чи було виконано роботу 

відповідно до професійних стандартів і застосовних законодавчих та 

нормативних вимог; чи порушувалися важливі питання для подальшого 

розгляду; чи проводилися відповідні консультації і чи задокументовані й 

впроваджені досягнуті завдяки ним висновки; чи існує потреба в перегляді 
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характеру, часу й обсягу виконаної роботи; чи підтверджує виконана робота 

досягнуті висновки і чи правильно вона задокументована; чи достатні та 

прийнятні отримані докази для підтвердження звіту; чи досягнуто цілі 

процедур завдання). 

Політики і процедури фірми стосовно відповідальності за перевірку 

роботи визначаються виходячи з того, що роботу менш досвідчених членів 

аудиторської групи із завдання перевіряють більш досвідчені її члени. 

Процес моніторингу повинен надавати достатню впевненість щодо 

відповідності, адекватності та ефективності системи контролю якості на 

фірмі. Він повинен: 

а) включати постійний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми 

включно з регулярною перевіркою як мінімум одного завершеного завдання 

на кожного партнера із завдання; 

б) покладати відповідальність за моніторинг на партнера, партнерів чи 

інших осіб, що мають достатній досвід і обіймають таку посаду на фірмі, які 

дають їм можливість прийняти таку відповідальність; 

в) вимагати, щоб особи, які беруть участь у виконанні завдання чи 

контролі його якості, не брали участь у перевірці завдань. 

«Якщо результати проведеного моніторингу свідчать про недоліки в 

розробці або функціонуванні політики та процедур контролю якості в 

аудиторській фірмі або про недотримання вимог внутрішньофірмової 

системи контролю якості окремими особами, менеджменту слід вжити 

відповідних заходів. З боку персоналу аудиторської фірми можуть бути 

пред’явлені скарги і звинувачення щодо проведення зовнішнього 

моніторингу. Нагляд за розглядом скарг і звинувачень покладається на 

керівника аудиторської фірми або на уповноважену ним особу, яка є 

аудитором і має значний досвід, повноваження, не брала участі у виконанні 

завдання, що стало предметом оскарження. За необхідності до розслідування 

може бути притягнутий консультант з правових питань або інший зовнішній 

аудитор» [109, c. 96].  
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Проблема реформування середовища контролю в країні, одним з 

елементів якого є професійний незалежний аудит, актуалізується в зв’язку з 

глобалізаційним процесами, а також з обраним Україною шляхом 

євроінтеграції. Забезпечення достовірності публічної фінансової звітності, 

захист інтересів широкого кола власників та інтересів суспільства в цілому – 

головна місія аудиту у відкритому та демократичному суспільстві з 

ринковою економікою. 

Як засвідчує аналіз загальних передумов розвитку контролю якості 

надання аудиторських послуг в Україні, саме зростання попиту з боку 

користувачів до якості та змісту аудиторських звітів (як результату 

проведеної перевірки), а також посилення конкуренції та консолідації в 

аудиторській галузі сприяли істотній модернізації системи регулювання 

контролю якості в аудиті. 

Аналіз історичних етапів розвитку контролю якості в аудиті виявив 

поступовий, але прагматичний рух до формування ефективної превентивно-

орієнтованої системи нагляду, запровадження в Україні кращих світових 

практик і форм нагляду. 

Аудитори відіграють важливу роль у попередженні користувачів 

фінансової звітності про проблеми, які є або можуть виникнути у суб’єкта 

господарювання. Така відповідальність накладає на аудитора обов’язок 

ретельного й сумлінного проведення аудиторських процедур і отримання 

достатньої та прийнятної кількості доказів з метою формування думки. 

Основними засобами таргетування когнітивних пасток є формування 

ефективної системи контролю якості наданих аудиторських послуг, а також 

наявність належної нормативної бази з питань етики та практики аудиту. 

Подолати кризу недовіри до аудиторської професії на аудиторських 

звітів можна шляхом зміни застарілих стереотипів про низьку якість ринку 

аудиту в Україні. Враховуючи євроінтеграційні чинники, формування 

суспільного нагляду за аудиторською професією, уточнення змісту та вимог 

до аудиторського звіту на законодавчому рівні, необхідно розробити 
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комплекс заходів з удосконалення системи контролю якості за аудиторською 

діяльністю, що в подальшому призведе до суспільного переосмислення 

значення діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. Діяльність суб’єктів 

аудиторської діяльності повинна бути спрямована на формування 

достовірної, перевіреної інформаційної бази про стан діяльності 

підприємства, що забезпечить прямо пропорційне зростання якості надання 

аудиторських послуг та зростання довіри суспільства, інвесторів.  

 

 

4.2. Система якості аудиторських послуг та нормотворче 

таргетування 

 

 

Прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторської діяльності», яким встановлюється порядок та визначаються 

умови проведення аудиту фінансової звітності суспільно важливих установ, в 

черговий раз підняло хвилю обговорень в професійному середовищі щодо 

інструментів забезпечення та таргетування якості аудиторських послуг. 

Зокрема, аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності підлягають 

суспільному нагляду, а відповідальним за його здійснення в Україні є Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Орган суспільного 

нагляду), який, в свою чергу, складається з Ради нагляду за аудиторською 

діяльністю (далі – Рада нагляду) та Інспекції із забезпечення якості (далі – 

Інспекція). У зв’язку з цим важливим є розуміння того, чи зможе чергова 

законотворча ініціатива забезпечити досягнення результату (таргетування) 

щодо підвищення якості аудиторських послуг.  

Рішенням Ради АПУ «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких нормативних актів Аудиторської палати України» від 31.01.2019 

№ 7/1 [159] втратили чинність (п. 1.4 рішення Ради АПУ) деякі документи, 
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що регулювали методичні засади здійснення перевірок системи контролю 

якості суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: 

1) Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг, затверджене рішенням АПУ від 30.10.2014 № 302/9 (зі 

змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 24.09.2015 № 315/6, 

від 26.05.2016 № 325/13, від 29.09.2016 № 330/7, від 01.12.2016 № 334/7, від 

23.02.2017 № 339/8, від 25.05.2017 № 346/7, від 28.09.2017 № 349/8.3);  

2) Положення про моніторинг практики аудиторської діяльності, 

затверджене рішенням АПУ від 24.09.2015 № 315/7.1 (зі змінами і 

доповненнями, внесеними рішенням АПУ від 23.02.2017 № 339/9); 

3) Положення з Національної практики контролю якості аудиторських 

послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи 

контролю якості аудиторських послуг, затверджене рішення АПУ від 

27.09.2007 № 182/4 (зі змінами згідно рішення АПУ від 30.06.2011 № 232/9, 

від 27.11.2014 № 303/13, від 28.07.2016 № 327/7, від 01.12.2016 № 334/6, від 

28.09.2017 № 349/8.2). 

Отже, регулювання контролю якості аудиторських послуг в Україні у 

зв’язку з реформуванням законодавства перебуває на етапі модифікації та 

розроблення оновлених нормативних документів. Розподіл повноважень в 

частині здійснення контролю якості за наданням аудиторських послуг між 

АПУ та Органом суспільного нагляду (в особі Інспекції із забезпечення 

якості) зумовив скасування попередньої законодавчої бази та довготривалий 

процес розроблення оновлених нормативних документів.  

Враховуючи інституційні зміни в частині регулювання здійснення 

аудиторської діяльності в Україні, прийняття оновлених нормативних 

документів щодо контролю якості надання аудиторських послуг гальмується 

необхідністю їх затвердженням Міністерством фінансів України, що 

передбачає довготривалу процедуру їх державної реєстрації.  

Цілісна правова база щодо методичного забезпечення здійснення 

контролю якості надання аудиторських послуг на сьогодні відсутня. У 
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зв’язку з тим, що не прийняті передбачені вимогами Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» Положення про Раду 

нагляду, Положення про Інспекцію із забезпечення якості, Порядок 

проведення перевірок якості та оформлення їх результатів, Правила 

моніторингу якості ринку аудиторських послуг суб’єктами аудиторської 

діяльності, має використовуватися чинна нормативна база в частині 

організації системи контролю якості та вимог до неї (рис. 4.1). 

 Рівні нормативного регулювання контролю якості  
аудиторських послуг 

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, 
Закон України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторської діяльності» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII 

Перший 
рівень 

МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити 
та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з 
надання впевненості і супутні послуги»; МСА 220 
«Контроль якості аудиту фінансової звітності» 

Другий 
рівень 

Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності: 
затверджена рішенням Аудиторської палати України від 
27.09.2007 р. № 182/3 
Концепція системи забезпечення якості аудиторських 
послуг в Україні, затверджена рішенням Аудиторської 
палати України від 26.09.2013 р. № 279/7 

Третій 
рівень 

Внутрішньофірмові стандарти, накази, розпорядження, 
внутрішні нормативні документи з питань контролю якості 
надання аудиторських послуг 

Четвертий 
рівень 

 

Рис. 4.1. Рівні нормативного регулювання та забезпечення контролю 

якості аудиторських послуг в Україні 

Джерело: систематизовано на основі [109] 

В сучасній практиці регулювання вирішення певної проблеми вимагає 

застосування дієвого інструменту. Втім, такі інструменти різняться за 

формою і результативністю, оскільки охоплюють як нормотворчу практику, 

професійне саморегулювання, так і навчання шляхом підвищення обізнаності 

ключових стейкхолдерів. Стосовно українського ринку аудиторських послуг 

йдеться про нормотворче таргетування як ринку, так і його інституційних 

елементів. 
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Розглянемо детальніше механізм таргетування, закладений в Законі 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» (далі – 

Закону), а також проведемо оцінку можливого його впливу 

(результативності) на цільові ринки послуг. 

1. Забезпечення якості передбачається через 3-рівневу комбіновану 

систему контролю: внутрішнього, зовнішнього та національного.  

Статтею 23 Закону встановлено вимоги до внутрішньої організації 

суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності, згідно з якими суб’єкт аудиторської діяльності 

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має 

забезпечити, серед іншого:  

– запровадження системи внутрішнього контролю, механізмів 

внутрішнього контролю, застосування ефективної методики оцінки ризиків, 

дієвих заходів і засобів для захисту систем оброблення інформації; 

– запровадження внутрішньої політики та процедур виконання завдань з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, які, у тому числі, мають 

передбачати обов’язковість інструктажу, нагляду та перевірки роботи 

аудиторів та інших працівників, вимог до створення і обсягу робочих 

документів аудитора; 

– запровадження внутрішньої системи контролю якості аудиторських 

послуг (з покладанням відповідальності за організацію і ефективне 

функціонування внутрішньої системи контролю якості на керівника суб’єкта 

аудиторської діяльності, з можливим призначенням відповідальної особи з 

числа аудиторів за основним місцем роботи); 

– застосовування політики оплати праці персоналу, залученого до 

виконання завдань з обов’язкового аудиту, яка б передбачала стимули для 

забезпечення якості робіт;  

– постійний моніторинг, оцінювання відповідності та ефективності 

внутрішніх політик і процедур, системи внутрішнього контролю, у тому 



264 

числі щорічна оцінка внутрішньої системи контролю якості та вжиття заходів 

для усунення будь-яких недоліків.  

Відповідно до статті 32 Закону внутрішній контроль якості виконаного 

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, має проводитися до подання аудиторського 

звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету підприємства, що 

становить суспільний інтерес, рецензентом, який призначається з числа 

аудиторів, що не залучені до виконання завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, огляд якого проводиться. 

При огляді завдання рецензент має щонайменше задокументувати як 

усну і письмову інформацію, надану аудитором або ключовим партнером з 

аудиту (для підтвердження суттєвих суджень, а також основних результатів 

проведених аудиторських процедур і висновків, зроблених за цими 

результатами, на вимогу або без вимоги рецензента), так і висновок аудитора 

та ключового партнера з аудиту, викладений у проектах аудиторського звіту 

та додаткового звіту для аудиторського комітету. 

Оцінці в рамках огляду завдання підлягають такі аспекти:  

– незалежність суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи, 

фінансова звітність якої перевіряється; 

– значні ризики, виявлені аудитором або ключовим партнером з аудиту 

при виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, і вжиті 

ним заходи з управління цими ризиками, а також обґрунтування щодо рівня 

їх суттєвості; 

– звернення за консультаціями до експертів та виконання їх 

рекомендацій; 

– характер викривлення та обсяг виправлених і невиправлених 

недостовірних даних у фінансовій звітності, виявлених при проведенні 

аудиту; 

– теми, що обговорювалися з аудиторським комітетом, посадовими 

особами юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється; 
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– теми, що обговорювалися з компетентними органами та, у відповідних 

випадках, з іншими третіми сторонами; 

– підтвердження документами та інформацією, відібраними рецензентом 

з робочих документів аудитора, висновку аудитора або ключового партнера з 

аудиту, викладеного у проектах аудиторського звіту та додаткового звіту для 

аудиторського комітету. 

Зауважимо, що рецензент обговорює результати внутрішнього контролю 

якості виконаного завдання з аудитором або ключовим партнером з аудиту, а 

сам суб’єкт аудиторської діяльності має встановити процедури врегулювання 

розбіжностей між ключовим партнером з аудиту і рецензентом. Водночас і 

суб’єкт аудиторської діяльності, і рецензент повинні вести облік результатів 

внутрішнього контролю якості виконаного завдання включно із судженнями, 

на яких ґрунтуються ці результати. 

2. Зовнішній контроль якості передбачає безумовний доступ до 

робочої та іншої конфіденційної інформації аудитора, у тому числі 

Інспекції із забезпечення якості. 

Контроль якості аудиторських послуг (відповідно до статті 39 Закону), 

має полягати в наступному: 

– предметом контролю має бути дотримання суб’єктами аудиторської 

діяльності міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, 

ефективності внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг; 

– система контролю якості аудиторських послуг складається з політики 

та процедур, розроблених і впроваджених суб’єктами аудиторської 

діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 

– обов’язковому контролі якості щодо: а) суб’єктів аудиторської 

діяльності, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності 

великих підприємств, – один раз на три роки; б) інших суб’єктів аудиторської 

діяльності, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової 

звітності, – один раз на шість років.  
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– проведення контролю окремою юридичною особою, що має статус 

неприбуткової організації, – Інспекцією із забезпечення якості (далі – 

Інспекція), яка розробляє Порядок проведення контролю якості аудиторських 

послуг, рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості; 

затверджує щорічні плани-графіки проведення перевірок з контролю якості; 

призначає інспекторів для проведення перевірок з контролю якості; ухвалює 

звіти за результатами перевірок з контролю якості; затверджує рекомендації 

щодо усунення недоліків внутрішньої системи контролю якості, виявлених за 

результатами перевірок; а також готує подання Раді нагляду щодо 

застосування стягнень за результатами перевірок з контролю якості. При 

цьому Інспекція має бути незалежна від суб’єктів аудиторської діяльності, 

перевірки з контролю якості яких здійснюються шляхом впровадження 

політики та процедури незалежності посадових осіб Інспекції, у тому числі 

інспекторів, та не допускати виникнення конфлікту інтересів.  

Контроль якості аудиторських послуг передбачає тестування внутрішніх 

процедур, здійснення перевірки робочих документів, аудиторських звітів та 

інших звітів, договорів на проведення аудиту, внутрішніх розпорядчих актів 

суб’єкта аудиторської діяльності, якими визначаються політики і процедури, 

що мають застосовуватись при здійсненні аудиту, щодо:  

1) дотримання застосовуваних міжнародних стандартів аудиту, вимог 

щодо незалежності та інших вимог Закону, у тому числі забезпечення 

достовірності інформації, поданої до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

2) кількості та якості використаних ресурсів, у тому числі дотримання 

вимог щодо безперервного навчання аудиторів;  

3) дотримання вимог стосовно винагороди за аудиторські послуги, якщо 

вони встановлені; 

4) ефективності системи внутрішнього контролю якості суб’єкта 

аудиторської діяльності; 
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5) достовірності інформації у звіті про прозорість, якщо його 

оприлюднення передбачається Законом, щодо оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності. 

У вітчизняній практиці регулювання маємо перший випадок 

застосування «гібридної» моделі нормотворчого таргетування, коли 

законодавством визначено статус і функціональні обов’язки органу 

професійного саморегулювання (що є не цілком прийнятним і коректним з 

огляду на дотримання принципу незалежності аудиторів).  

Слід погодитися з Н.Бугай, що «для аудиту в Україні необхідні час від 

часу звернення до основних наукових концепцій. Це пояснюється, 

насамперед, існуючим відставанням аудиторської практики від нових вимог 

до якості аудиту, які диктують сучасні процеси глобалізації економіки та 

інтеграції України в єдиний економічний простір. Також потрібні певні 

механізми забезпечення якості аудиторських послуг, підвищення 

ефективності організації діяльності аудиторських фірм, збільшення 

професійного потенціалу аудиторських кадрів» [18, с. 71]. 

Аналіз показав, що автори наукових праць із питань функціонування 

системи контролю якості аудиторських послуг розробляють пропозиції з 

удосконалення окремих її складових. Так, О.Г. Рябчук, Л.В. Блищик 

вважають, що в Україні на шляху до вступу в Європейського Союзу 

проблеми якості проведення аудиту достовірності фінансової звітності слід 

вирішувати через реалізацію низки заходів: 

– наближення до вимог міжнародних стандартів методологічних засад 

аудиту, а також бухгалтерського обліку; 

– створення результативної та довершеної системи контролю якості 

аудиторських послуг на основі міжнародного досвіду; 

– дотримання норм професійної етики аудиторами та контроль 

відповідних органів за цим процесом; 

– створення більш ефективної та вдосконаленої системи законодавчого 

регулювання аудиторської діяльності; 
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– покращення документального оформлення аудиту достовірності 

фінансової звітності [180, с. 392–393]. Пропозиції авторів з удосконалення 

системи контролю якості аудиторських послуг є узагальненими та не містять 

чітких рекомендацій в частині визначення конкурентних заходів, вжиття 

яких сприяло б покращенню методичного забезпечення процесу контролю 

якості. 

На необхідності застосування системного підходу до розроблення 

пропозицій з удосконалення системи контролю якості наголошує 

А.І. Кашперська. Зокрема, автор зазначає, що «підвищенню якості аудиту та 

надання аудиторських послуг в Україні сприятиме лише система 

комплексних заходів, спрямованих на розвиток нормативно-законодавчої 

бази аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту, 

здійснення контролю над рівнем компетентності аудиторів та якості наданих 

послуг, забезпечення реальної незалежності аудитора та запровадження 

санкцій і покарань аудиторів щодо недостовірності надання аудиторських 

послуг [83, с. 1273]. Аналіз цих рекомендацій показує, що частину згаданих 

проблемних питань вже вирішено в ході реформи законодавчої бази 

(наприклад підвищення відповідальності аудиторів за надання неправильних 

аудиторських висновків).  

Для удосконалення внутрішньої системи контролю якості аудиторських 

послуг А.В. Волчек пропонує застосувати метод моделювання з метою 

підвищення ефективності процедур внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг. Автор зазначає, що «для підвищення якості 

професійної діяльності кожної окремо взятої аудиторської фірми необхідна 

модель здійснення контролю якості аудиту, що включає алгоритм 

проведення контролю якості аудиту, визначення місця працівника в загальній 

структурі здійснення аудиторської перевірки, його повноважень, а також 

установлює контрольно-підлеглі зв’язки між працівниками. Така модель 

дасть змогу впорядкувати і тим самим зробити більш ефективними 

процедури контролю якості аудиторських послуг» [27]. 
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Окремі автори вважають, що забезпечення якості надання аудиторських 

послуг залежить від суми витрат, які суб’єкт аудиторської діяльності 

здійснює для ефективного функціонування її складових. «Для стабільного 

забезпечення своїх клієнтів послугами високої якості фірма повинна 

регулярно здійснювати вельми значні витрати за цілою низкою таких 

напрямів: 

1. Інформаційна підтримка професійної діяльності. Сучасна 

аудиторсько-консультаційна фірма змушена постійно інвестувати значні 

кошти в створення, підтримку і розвиток інформаційно-аналітичної бази 

професійної діяльності. Фахівці повинні мати можливість оперативно 

отримувати необхідну інформацію з різних питань, що виникають у процесі 

роботи. 

2. Методологічна підтримка професійної діяльності. Важливим 

фактором безперервного вдосконалення якості послуг є методична підтримка 

професійної діяльності. Це вимагає витрат на утримання фахівців, що 

займаються розробкою і вдосконаленням методик надання аудиторсько-

консультаційних послуг. Крім того, регулярно потрібні ресурси на створення 

і освоєння нових видів послуг. 

3. Витрати на індивідуальне технічне забезпечення фахівців. 

4. Витрати на навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 

Формування і розвиток команди висококваліфікованих професіоналів 

вимагає постійних витрат на навчання і підвищення кваліфікації 

співробітників. 

5. Залучення висококваліфікованих фахівців. У сучасних умовах 

вітчизняного бізнесу фірми-лідери в галузі професійних послуг ведуть досить 

гостру боротьбу за справжніх професіоналів. Для залучення 

висококваліфікованих фахівців необхідна гідна оплата їхньої праці. 

6. Витрати на взаємодію з міжнародними аудиторськими асоціаціями 

для фірм, які є їх членами. Міжнародний статус послуг вимагає витрат на 

підтримку їх якості, який відповідає світовим стандартам. Членство в 
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міжнародних аудиторських асоціаціях дозволяє купувати передові зарубіжні 

розробки в сфері надання аудиторсько-консультаційних послуг. 

7. Витрати на комунікації, забезпечення конфіденційності інформації та 

утримання офісу. Надання якісних послуг неможливо без офісу, оснащеного 

високотехнологічним обладнанням і розташованого, наприклад, в діловому 

центрі міста. В офісі бажано мати сучасні засоби зв’язку, що дозволяють 

оперативно реагувати на запити і здійснювати комунікації в зручній для 

клієнта формі, комп’ютерну мережу, побудовану з дотриманням ліцензійної 

чистоти програмного забезпечення, що дасть співробітникам доступ до 

необхідних баз даних, Інтернету, довідкових систем та ін. Витрати на 

комунікації, експлуатацію та своєчасне оновлення сучасної офісної техніки 

носять постійний характер. 

8. Витрати на інфраструктуру, яка забезпечує основну діяльність. 

9. Податки. Дотримуючись прийнятих в усьому світі норм професійної 

етики, аудитори і консультанти повинні не тільки радити це клієнтам, але і 

самі намагатися не порушувати податкове законодавство. 

10. Середня завантаженість фахівців. Відповідно до загальновизнаної 

світової практики вважається, що 40–50 % часу фахівця йде на підготовку до 

роботи: співробітники повинні вивчати нові нормативні акти, підвищувати 

свою кваліфікацію, освоювати нові методики, техніку і т. д.» [187, c. 33]. 

Враховуючи позитивний зарубіжний досвід у галузі [358, 296], 

вважаємо, що основними напрямами підвищення якості надання 

аудиторських послуг в Україні мають стати: 

1) перегляд програм професійного навчання (як базової вищої освіти в 

сфері бухгалтерського обліку і аудиту, так і післядипломної освіти – 

підвищення кваліфікації сертифікованих аудиторів) відповідно до кращих 

світових практик і міжнародних стандартів, зокрема щодо глибшого 

застосування ІТ-інструментів у аудиті, опрацюванні практичних прикладів 

порушення принципів професійної етики та розробки заходів, щодо 

мінімізації загроз; 
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2) оновлення та контроль за дотриманням кодексу етики професійних 

бухгалтерів, зокрема в частині попередження прямих конфліктів інтересів, а 

також досягнення позитивного непрямого впливу клієнтів на суспільство у 

сфері соціальної та екологічної діяльності; 

3) заохочення ініціатив з добровільного розкриття інформації у 

фінансовій звітності, зокрема таких як GRI (Global Reporting Initiative –  

ініціатива з глобальної/інтегрованої звітності) та БІТІ (Extracting Industries 

Transparency Initiative – ініціатива з прозорості у видобувних галузях), які 

стимулюють подання та розкриття релевантної нефінансової діяльності, яка 

впливає на репутацію компанії, що звітує. 

Доповнення формального контролю якості наданих аудиторських послуг 

інструментами підвищення якості професійної освіти, посилення етичних 

засад бізнесу, а також добровільні ініціативи сприятимуть поступовому 

зростанню якості аудиту з урахуванням важливих глобальних трендів, що 

змінюють моделі бізнесу та ставлення до них споживачів. 

На науковому рівні не приділено належної уваги напрямам 

удосконалення внутрішньої системи контролю якості з урахуванням 

нововведень у законодавстві. На сьогодні спроба систематизувати проблемні 

питання контролю якості аудиторських послуг здійснена у монографії 

М.М. Василюк [22].  

З метою забезпечення комплексності та повноти дослідження 

організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг, а також 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, нами розроблено пропозиції з 

удосконалення політик та процедур контролю якості з метою приведення їх у 

відповідність до вимог оновленого законодавства (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Запропоновані зміни та доповнення до політик, процедур і 

регламентів системи внутрішнього контролю якості аудиторських 

послуг 

Статті 
Закону 

Зміст вимог відповідно до законодавства Пропозиції з удосконалення 

1 2 3 
п. 8  
ст. 23 

Відповідальність за організацію і 
ефективне функціонування внутрішньої 
системи контролю якості несе керівник 
суб’єкта аудиторської діяльності, при 
цьому ним може бути призначена 
відповідальна особа лише з числа 
аудиторів, які є працівниками суб’єкта 
аудиторської діяльності за основним 
місцем роботи 

Доцільно переглянути документи з 
призначення відповідальної особи 
за внутрішній контроль якості в 
частині їх відповідності вимогам 
законодавства 

п. 11  
ст. 23 

Застосовування політики оплати праці 
персоналу, залученого до виконання 
завдань з обов’язкового аудиту, яка 
передбачає стимули для забезпечення 
якості робіт 

Розроблення внутрішнього 
положення щодо стимулювання 
аудиторів в частині забезпечення 
якості робіт при виконанні завдань 
з обов’язкового аудиту 

п. 12  
ст. 23 

Суб’єкт аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності має забезпечити: 
постійний моніторинг, оцінювання 
відповідності та ефективності внутрішньої 
політики і процедур, системи 
внутрішнього контролю, у тому числі 
щорічну оцінку внутрішньої системи 
контролю якості та вжиття заходів для 
усунення будь-яких недоліків 

Розроблення внутрішньофірмового 
стандарту в частині організації та 
методичного забезпечення 
постійного моніторингу, 
оцінювання відповідності та 
ефективності внутрішньої політики 
і процедур, системи внутрішнього 
контролю 

п. 2  
ст. 32 

Внутрішній контроль якості виконаного 
завдання з аудиту фінансової звітності 
проводиться рецензентом, який 
призначається з числа аудиторів, не 
залучених до виконання завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності, 
огляд якого проводиться 

Врегулювати внутрішніми 
документами порядок призначення, 
повноваження, права та обов’язки 
рецензента, процедури 
врегулювання розбіжностей між 
висновками ключового партнера з 
аудиту і рецензента, 
документування результатів 
внутрішнього контролю якості 
виконаного завдання з аудиту 
фінансової звітності 
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Продовження табл. 4.5 
1 2 3 

п. 10 
ст. 40 

Контроль якості аудиторських послуг 
передбачає тестування внутрішніх 
процедур, здійснення перевірки робочих 
документів, аудиторських звітів та інших 
звітів, договорів про надання аудиторських 
послуг, внутрішніх розпорядчих актів 
суб’єкта аудиторської діяльності, якими 
визначаються політика і процедури, що 
мають застосовуватися при наданні 
аудиторських послуг, щодо:  
кількості та якості використаних ресурсів, 
у тому числі дотримання вимог щодо 
безперервного навчання аудиторів  

Суб’єкт аудиторської діяльності 
повинен розробити Положення про 
безперервне навчання аудиторів. 
Зазначеним документом необхідно 
врегулювати порядок і сукупність 
заходів, що здійснюються на фірмі 
з метою підвищення професійного 
рівня та безперервного навчання 
аудиторів 

ефективності системи внутрішнього 
контролю якості суб’єкта аудиторської 
діяльності  

Формування дієвої системи 
внутрішнього контролю, в тому 
числі моніторингу надання 
аудиторських послуг, розроблення 
методичного забезпечення оцінки 
їх ефективності 

п. 6  
ст. 52 

Професійні організації мають право 
здійснювати незалежне оцінювання 
внутрішньої системи контролю якості 
суб’єктів аудиторської діяльності. 

Розробити внутрішні процедури в 
частині залучення професійних 
організацій для оцінювання 
внутрішньої системи контролю 
якості 

 

Джерело: розроблено автором 

Аналіз інформації в табл. 4.5 свідчить, що законодавчими 

нововведеннями в організації внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг є обов’язкове залучення рецензента для здійснення 

внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової 

звітності, а також застосування стимулювання при формуванні політики 

оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового 

аудиту. 

Залучення рецензента як один із заходів удосконалення внутрішнього 

контролю якості аудиту дозволяє уникнути асиметрії інформації, яка 

негативно впливає на процес прийняття рішення зовнішніми користувачами 

фінансової звітності, і відтак забезпечити формування передумов для 

стійкого розвитку і функціонування ринку аудиту. Внутрішніми 

документами суб’єкт аудиторської діяльності повинен врегулювати питання: 
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– призначення рецензента (штатний працівник, або ж залучення третіх 

зовнішніх осіб). 

– перелік повноважень, прав, відповідальності та особливостей роботи 

рецензента; 

– порядок документування результатів перевірки внутрішнього 

контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності; 

– процедури врегулювання розбіжностей між висновками ключового 

партнера з аудиту і рецензента. 

В ст. 32 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської 

діяльності» чітко визначено, що «при огляді виконаного завдання з аудиту 

фінансової звітності рецензент має щонайменше задокументувати: 

1) усну і письмову інформацію, надану аудитором або ключовим 

партнером з аудиту, на підтвердження суттєвих суджень, а також основних 

результатів проведених аудиторських процедур і висновків, зроблених за 

цими результатами, на вимогу або без вимоги рецензента; 

2) висновок аудитора та ключового партнера з аудиту, викладений у 

проектах аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського 

комітету» [158]. 

У вищезазначеній статті Закону також наведено перелік питань і 

процедур, які рецензент повинен оцінити в межах проведення огляду 

виконаного завдання з аудиту фінансової звітності, а саме: 

1) незалежність суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи, 

фінансова звітність якої перевіряється; 

2) значні ризики, виявлені аудитором або ключовим партнером з аудиту 

при виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, і вжиті 

ним заходи з відповідного управління цими ризиками, а також обґрунтування 

щодо рівня їх суттєвості; 

3) звернення за консультаціями до експертів та виконання їх 

рекомендацій; 
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4) характер викривлення та обсяг виправлених і невиправлених 

недостовірних даних у фінансовій звітності, виявлених при проведенні 

аудиту; 

5) теми, що обговорювалися з аудиторським комітетом, посадовими 

особами юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється; 

6) теми, що обговорювалися з компетентними органами та у відповідних 

випадках з іншими третіми сторонами; 

7) підтвердження документами та інформацією, відібраними 

рецензентом з робочих документів аудитора, висновку аудитора або 

ключового партнера з аудиту, викладеного у проектах аудиторського звіту та 

додаткового звіту для аудиторського комітету [158]. 

Рецензент повинен обговорити результати внутрішнього контролю 

якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності з аудитором або 

ключовим партнером з аудиту. Суб’єкт аудиторської діяльності має 

визначити процедури врегулювання розбіжностей між висновками 

ключового партнера з аудиту і рецензента. Такими процедурами можуть 

бути: 

– обговорення кожного пункту розбіжностей між висновками ключового 

партнера з аудиту і рецензента, їх документування та узгодження; 

– у разі, якщо партнер з аудиту і рецензент не можуть дійти консенсусу 

та узгодити пункти висновку, необхідно викласти позиції обох сторін із 

зазначенням доказів відповідної позиції; 

– формування та систематизація суджень, на яких ґрунтуються висновки 

рецензента; 

– прийняття остаточного рішення про внесення коригування до 

аудиторського звіту за результатами вивчення розбіжностей та професійних 

суджень обох сторін. 

Вважаємо за доцільне результати такого обговорення оформлювати у 

формі Протоколу узгодження розбіжностей між висновками ключового 

партнера з аудиту та рецензента (рис. 4.2). 
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ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ 
МІЖ ВИСНОВКАМИ КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА 

РЕЦЕНЗЕНТА 
 

м. _________________________ "___" ____________ 20__ р. 
 
_____________________________________________________________ (далі – Сторона-1) 

(назва суб’єкта аудиторської діяльності) 
в особі _______________________________________________________, з одного боку 

(посада, аудитор, партнер з аудиту, П. І. Б.) 
і ___________________________________________________________ (далі – Сторона-2) 

(назва суб’єкта аудиторської діяльності, професійної організації, підприємства) 
в особі _________________________________________________________, з другого боку, 

(посада, аудитор, П. І. Б., фізична особа.) 
 
які спільно за текстом цього Протоколу іменуються «Сторони», погоджували розбіжності 
між висновками ключового партнера з аудиту та рецензента з виконання завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(реквізити та предмет договору про надання аудиторських послуг) 
 

Пункт 
висновку 

Редакція пункту висновку, 
запропонована  
Стороною-1 

Редакція пункту висновку, 
запропонована  
Стороною-2 

Погоджена 
редакція 
Сторін 

    
    
    

 
Питання, щодо яких сторони не дійшли згоди, обґрунтування позиції кожної із сторін: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Сторона-1 Сторона-2 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
_______________ /______________/ 
         (підпис) 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
_______________ /______________/ 
          (підпис) 

М. П. М. П. 
 

 

Рис. 4.2. Запропонована структура Протоколу узгодження 

розбіжностей між висновками ключового партнера з аудиту та 

рецензента 

Джерело: розроблено автором 
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Використання в практичній діяльності суб’єктів аудиторської діяльності 

Протоколу узгодження розбіжностей між висновками ключового партнера з 

аудиту та рецензента забезпечить узгодженість аудиторських звітів, захист 

інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також гарантуватиме, що 

замовник отримає високий рівень надання аудиторських послуг. Оформлення 

зазначеного документу дозволить також ідентифікувати перелік питань, які 

потребують залучення консультантів, зовнішніх експертів та провденння 

додаткового вивчення законодавчої практики врегулювання таких питань. 

Стосовно залучення рецензента для здійснення внутрішнього контролю 

якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності вважаємо, що з 

погляду на необхідність дотримання принципу незалежності це має бути 

особа, яка не пов’язана з суб’єктом аудиторської діяльності трудовими 

відносинами. Рецензента доцільно залучати на договірних засадах з 

урахуванням професійної кваліфікації; це може бути представник однієї з 

професійної організації бухгалтерів і аудиторів України.  

У внутрішніх положеннях та політиках з контролю якості суб’єктом 

аудиторської діяльності також має визначатися порядок забезпечення 

об’єктивності рецензента. Об’єктивність рецензента може забезпечуватися 

вровадженням таких процедур: 

1) рецензент не призначається ключовим партнером з аудиту та не 

приймає рішення щодо формування команди із завдання; 

2) рецензент не бере участі у наданні аудиторських послуг; 

3) рецензент не проводить внутрішній моніторинг виконаних завдань з 

аудиту; 

4) рецензент не має права виконувати інші дії, що загрожують його 

об’єктивності та незалежності. 

Результати проведеної перевірки та висновки рецензента, що проводить 

процедури внутрішнього контролю якості виконання завдання з аудиту, 

відображаються в документі «Звіт рецензента про результати внутрішнього 

контролю якості виконаного завдання з аудиту». Звіт аудитора не датується 
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до завершення огляду контролю якості завдання. Рецензент завершує 

процедури огляду контролю якості виконання завдання до дати звіту 

аудитора та додаткового звіту для аудиторського комітету. 

«Поєднання професійних та громадських інтересів при проведенні 

контролю якості аудиторських послуг забезпечують максимальну 

ефективність процедур контролю. Міжнародна співпраця в частині 

застосування конкретних підходів до формування ефективної системи 

контролю якості дозволяє уникнути ряду помилок, допущених професійними 

організаціями аудиторів в розвинених країнах світу та забезпечить якісну 

інтеграцію вітчизняних систем обліку і аудиту в міжнародну 

спільноту» [74, с. 43]. 

Забезпечення якості аудиторських послуг крізь призму законодавчого 

регулювання повинно сформувати передумови для надання гарантій та 

впевненості суспільству і 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. Крім того, якість надання аудиторських послуг повинна 

забезпечуватися через систему стимулювання аудиторів до удосконалення 

власної діяльності в частині забезпечення якості наданих послуг. 

При розробленні заходів зі стимулювання в ході формування політики 

оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового 

аудиту, слід звернути увагу на різне тлумачення термінів «стимулювання» та 

«мотивація», оскільки вони мають спільну мету, але різний економічний 

зміст.  

«Розглянувши два, здавалося б на перший погляд майже однакові 

поняття, можна зробити висновок, що стимулювання та мотивація – це не 

одне й те ж. Мотивацію, на наш погляд, слід розглядати на індивідуальному 

рівні кожного окремого працівника, котрий має свої власні мотиви до 

трудової діяльності. Стимулювання – це більш загальний термін, що 

використовується загалом до усього трудового колективу, може мати різні 
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форми та методи застосування. Система стимулювання працівників 

приносить результати на рівні підприємства. Проте, незважаючи на 

визначену різницю, у двох поняттях є очевидним те, що і мотивація, і 

стимулювання мають спільну мету – підвищення результатів та 

продуктивності праці як окремого працівника, так і підприємства в 

цілому» [133, c. 315]. Тому на рівні суб’єкта аудиторської діяльності слід 

розглядати порядок стимулювання при формуванні політики оплати праці 

персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового аудиту, як 

фактор підвищення продуктивності праці та результативності системи 

контролю якості аудиторських послуг. 

В аудиторській фірмі має діяти чітка система стимулювання працівників 

через доплати, надбавки, премії, компенсації та ін. 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 більших 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 документу, 

наприклад у формі Положення про систему стимулювання (заохочення) 

підвищення якості надання аудиторських послуг (Додаток Б), 

підтверджується можливістю ознайомлення з ним усіх аудиторів під підпис, 

формуванням передумов зростання лідерства серед аудиторів та реалізації 

цінностей компанії.  

В цьому документі, залежно від специфіки формування системи оплати 

праці, слід передбачити такі положення: 

– перелік факторів і критеріїв, від виконання яких залежить розмір 

винагороди в розрізі видів аудиторського персоналу суб’єкта аудиторської 

діяльності (наприклад, якість роботи та виконання повноважень, обов’язків; 
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рівень обслуговування клієнтів та їх задоволеності роботою аудиторів; 

підтримання іміджу та цінностей діяльності суб’єкта аудиторської діяльності 

тощо); 

– схема формування додаткового змінного елемента матеріальної 

винагороди (премії, бонуси, доплати, компенсації тощо); 

– встановлені розміри, порядок розрахунку матеріальної винагороди та 

стимулювання забезпечення якості надання аудиторських послуг; 

– взаємозв’язок між якістю виконання завдань з обов’язкового аудиту та 

рівнем матеріального стимулювання аудиторів; 

– порядок визначення продуктивності та результативності праці 

аудиторів, а також їх впливу на прибутковість суб’єкта аудиторської 

діяльності; 

– застосування санкцій у разі виявлення випадків неякісного надання 

аудиторських послуг та порушення принципів діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності; 

– інші додаткові положення, залежно від специфіки формування 

політики оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з 

обов’язкового аудиту. 

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 

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. 
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4.3. Організація внутрішньої системи контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 

 

 

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 в 

діяльність суб’єктів аудиторської діяльності зумовлює необхідність істотних 

змін в організаційних і методичних аспектах здійснення оцінки та 

моніторингу внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг.  

Погоджуємось з Н.Г. Кодрашовою, що «правильно організована система 

контролю якості аудиту в аудиторській компанії дозволить економічно і 

цілеспрямовано вирішувати складні питання, повʼязані з організацією роботи 

співробітників і обробкою інформації, забезпечить всебічне задоволення 

вимог споживачів аудиторських послуг, прийнятних витрат для забезпечення 

якості аудиту» [93, с. 41]. 

Динамічний розвиток інформаційних технологій, впровадження та 

адаптація в аудиторську діяльність автоматизованих систем оброблення та 

накопичення інформації призводять до підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів аудиторської діяльності та забезпечують додаткові можливості 

щодо збереження, оброблення та накопичення інформаційних масивів за 

результатами наданих аудиторських послуг. Впровадження 

багатофункціональних комп’ютерних програм і систем оброблення даних 

призводить до необхідності вдосконалення організації процесів внутрішньої 

системи контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій. Об’єктивна потреба у використанні комп’ютерних 

технологій в процесі надання аудиторських послуг вимагає нових підходів до 

оцінки внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг. 
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«Розвиток автоматизованих інформаційних систем потребує проведення 

аудиту за допомогою комп’ютерної техніки. При цьому комп'ютерні 

технології сьогодні використовуються на всіх стадіях аудиту: під час 

планування, здійснення, документування аудиторської роботи, оформлення 

аудиторського висновку. Застосування комп’ютерної техніки не змінює мети 

проведення аудиторських процедур на кожній з цих стадій, проте суттєво 

впливає на способи і порядок проведення цих процедур, а отже, на 

методологію аудиту» [73, с. 3].  

Зміна методології надання аудиторських послуг в умовах застосування 

сучасних інформаційних технологій призводить до необхідності перебудови 

та розвитку організаційно-методичних засад оцінки внутрішньої системи 

контролю якості аудиторських послуг з урахуванням коректив, які вносяться 

до процесу аудиту в умовах застосування інформаційних технологій. 

Використання сучасних інформаційних технологій сприяє оперативнішому 

та більш точному виконанню аудиторських процедур, що в подальшому 

сприяє підвищенню ефективності оцінки внутрішньої системи контролю 

якості аудиторських послуг. 

В Україні протягом тривалого часу заходи, спрямовані на покращення 

якості послуг в аудиті (зокрема, зовнішні перевірки якості наданих послуг), 

розглядаються учасниками ринку радше як санкційні чи примусові, а тому 

мають обмежений вплив. Разом із тим, як кінцеві споживачі, так і регулятори 

відзначають, що його недостатньо. Результативність змін у цій сфері 

залежатиме від комплексу заходів, які охоплюватимуть різні аспекти 

проблеми низької якості аудиторських послуг вздовж ланцюга створення 

доданої вартості в галузі. Висока якість надання аудиторських послуг 

суб’єктам, що становлять суспільний інтерес, а також виконання завдань з 

обов’язкового аудиту, надання супутніх та неаудиторських послуг прямо 

пропорційно залежать від використання сучасних комп’ютерних технологій в 

аудиторській діяльності.  

Перехідний етап в частині розроблення нормативного забезпечення 
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організації системи контролю якості надання аудиторських послуг зумовлює 

необхідність врахування законодавчих змін та оновлення внутрішніх 

нормативних документів суб’єктів аудиторської діяльності. Особливу увагу 

суб’єкти аудиторської діяльності повинні приділити моніторингу як засобу 

оцінки внутрішньої системи контролю якості надання аудиторських послуг. 

Поняття моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг 

визначено в Міжнародному стандарті контролю якості «Контроль якості для 

фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги» (далі – МСКЯ 1), МСА 

220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» спонукають аудиторські 

фірми до розроблення системи контролю якості, яка складається з політик і 

процедур контролю якості аудиторського завдання (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Регулювання порядку здійснення моніторингу та оцінки системи 

якості аудиторських послуг 

№ 
з/п 

Назва нормативного 
документа 

Перелік питань, які урегульовані в частині моніторингу та 
оцінки системи якості 

Перелік врегульованих питань щодо моніторингу та оцінки 
системи якості 

1 2 3 
1 Закон України «Про 

аудит фінансової 
звітності та 
аудиторську 
діяльність» від 21 
грудня 2017 року 
№ 2258-VIII [158] 

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити: 
постійний моніторинг, оцінювання відповідності та 
ефективності внутрішньої політики і процедур, системи 
внутрішнього контролю, у тому числі щорічну оцінку 
внутрішньої системи контролю якості та вжиття 
відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків. 
Суб’єкт аудиторської діяльності може залучати для 
незалежного оцінювання внутрішньої системи контролю 
якості професійні організації аудиторів 

2 МСКЯ 1 «Контроль 
якості для фірм, що 
виконують аудити та 
огляди фінансової 
звітності, а також інші 
завдання з надання 
впевненості і супутні 
послуги» [122] 

Моніторинг – процес, що включає постійний розгляд та 
оцінювання системи контролю якості фірми, в тому числі 
періодичну перевірку обраних завершених завдань, і 
призначений для надання фірмі достатньої впевненості в 
тому, що її система контролю якості функціонує 
ефективно. 
Фірма повинна встановити такий процес моніторингу, який 
надасть їй достатню впевненість у тому, що її політики і 
процедури системи контролю якості доречні, адекватні та 
працюють ефективно. Такий процес повинен:  
a) включати постійний розгляд та оцінку системи контролю 
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Продовження табл. 4.6 
1 2 3 
  якості фірми включно з періодичним інспектуванням як 

мінімум одного завершеного завдання на кожного партнера 
із завдання;  
б) покладати відповідальність за моніторинг на партнера, 
партнерів чи інших осіб, що мають достатній та 
відповідний досвід і повноваження, які дають їм 
можливість прийняти таку відповідальність; 
в) вимагати, щоб особи, які беруть участь у виконанні 
завдання чи перевірці контролю якості завдання, не брали 
участь в інспектуванні завдань 

3 МСА 220 «Контроль 
якості аудиту 
фінансової 
звітності» [122] 

Ефективна система контролю якості передбачає процес 
моніторингу, призначений для надання фірмі 
обґрунтованої впевненості в тому, що її політики та 
процедури, які стосуються системи контролю якості, є 
доречними, адекватними і функціонують ефективно. 
Партнер із завдання повинен розглянути результати 
моніторингу фірми, які підтверджуються в останній 
інформації, наданій фірмою, та в разі потреби іншими 
мережевими фірмами, а також розглянути, чи можуть 
недоліки, зазначені в цій інформації, впливати на завдання 
з аудиту 

Здійснення моніторингу якості аудиторських послуг забезпечує 

отримання обґрунтованої впевненості, що політика та процедури щодо 

системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності відповідні, 

адекватні, працюють ефективно й дотримуються на практиці. Впровадження 

комп’ютерних технологій та зміна методичних положень надання 

аудиторських послуг при автоматизованій обробці даних і здійсненні 

аудиторських процедур призводять до зміни методики здійснення 

моніторингу. 

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 

надання аудиторських послуг актуалізують необхідність розроблення 

внутрішніх регламентів та моделювання порядку здійснення моніторингу та 

оцінки системи контролю якості надання аудиторських послуг. 
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В практиці аудиту в умовах застосування сучасних інформаційних 

технологій для його автоматизації, моніторинг внутрішньої системи якості 

надання аудиторських послуг може здійснюватися за такими підходами:  

– моніторинг якості надання аудиторських послуг за допомогою засобів 

і модулів комп’ютерних програм, які використовуються для автоматизації 

аудиту; 

– моніторинг якості надання аудиторських послуг на основі перевірки 

якості надання аудиторських послуг з використанням комп’ютерних 

технологій, які дозволяють накопичувати та систематизувати інформацію 

про здійснені процедури, що спрямовані на тестування наявної системи 

контролю якості для забезпечення впевненості у високому рівні якості та 

надійності контролю, а також результатів моніторингу. 

Переваги застосування сучасних комп’ютерних технологій при 

проведенні моніторингу якості надання аудиторських послуг полягають в:  

– значному зменшенні обсягів інформації, що оброблюються та 

перевіряються вручну;  

– економії трудових витрат та часу на виконання процедур тестування 

внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, узагальнення та 

оформлення результатів моніторингу;  

– зменшенні ризику виникнення помилок завдяки автоматизації окремих 

процедур;  

– довгостроковому зберіганні та багаторазовому застосуванні 

інформації, використаної для розроблення процедур моніторингу, 

відповідних бланків підсумкової документації; 

– оперативному доступі до внутрішніх регламентаційних документів з 

питань організації та методики здійснення моніторингу якості надання 

аудиторських послуг; 

– інформуванні керівників груп із завдання та аудиторів про виявлені 

недоліки, рекомендації щодо вжиття відповідних коригувальних дій в режимі 

реального часу. 
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На початковому етапі організації моніторингу внутрішнього контролю 

якості аудиторських послуг слід чітко визначити принципи, методи, 

процедури та вимоги до внутрішньої системи контролю якості, а також 

розподілити функції та відповідальність щодо забезпечення та контролю 

якості надання аудиторських послуг між відповідальними особами. 

«Організовуючи контроль якості на підготовчому етапі, доцільно 

розподілити обов’язки між аудиторами таким чином, щоб дії кожного з них 

контролювалися іншим. Таким чином, створюється механізм підзвітності 

аудиторів та формується відповідальність за якість проведеної 

перевірки» [129, с. 356]. 

Погоджуємось з М.М. Василюк, що «в основу функціонування 

аудиторської фірми повинні бути закладені принципи загальної теорії 

управління й принципова концептуальна модель формування системи 

управління якістю аудиторських послуг, характерними рисами яких 

виступають: 

– формулювання головної мети функціонування системи; 

– усі дії в рамках системи групуються у спеціальні функції; 

– передбачається багаторівнева організація управління на рівнях: фірми 

в цілому, відділи, ділянки, робочі місця; 

– внутрішньофірмові стандарти аудиторської фірми використовуються 

як організаційно-економічна основа системи; 

– створення системи, її впровадження й розвиток відбувається у тісному 

взаємозв’язку із загальною теорією управління, методами системності, 

комплексності й проблемно-цільового управління, заходів заохочення й 

морального стимулювання підвищення якості аудиторських 

послуг» [21, с. 195]. 

Постійний моніторинг контролю якості аудиторських послуг є 

обов’язковою складовою щоденного нагляду, перевірки та оцінки 

функціонування системи якості суб’єкта аудиторської діяльності. Він також є 

невід’ємною частиною принципів і практик управління процесом надання 
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аудиторських послуг. Тому для належної організації документування 

процесу моніторингу та результатів перевірки якості надання аудиторських 

послуг на рівні суб’єкта аудиторської діяльності слід затвердити шаблони 

робочих документів з питань моніторингу якості надання аудиторських 

послуг, що представлені в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Перелік та призначення робочих документів з питань моніторингу 

якості аудиторських послуг 

№ 
з/п 

Назва документа Призначення та сфера використання документа 

1 Тест для перевірки системи 
контролю якості 
аудиторських послуг на 
відповідність професійним 
стандартам та законодавчим 
вимогам 

Містить перелік питань і відповідей, які дозволяють 
сформувати чітке уявлення про і стан і відповідність 
системи контролю якості надання аудиторських 
послуг професійним стандартам, вимогам чинного 
законодавства 

2 Звіт про результати оцінки 
елементів системи контролю 
якості аудиторських послуг 

Детальний опис результатів моніторингу, а також 
виявлених недоліків, їх наслідків та впливу на 
функціонування системи контролю якості суб’єкта 
аудиторської діяльності 

3 Контрольний лист 
результатів перевірки та 
коригування системи 
контролю якості 
аудиторських послуг 

Підведення підсумків за результатами моніторингу, 
формулювання висновків разом із рекомендаціями 
щодо розроблення та впровадження коригувальних 
дій, необхідних змін 

Джерело: розроблено автором 

Використання запропонованих документів дозволить сформувати 

комплексний масив інформації щодо стану, недоліків функціонування 

системи контролю якості аудиторських послуг. Ці форми документів 

надають можливість оцінити потенційні наслідки впливу виявлених 

недоліків на безперервність діяльності суб’єкта аудиторської діяльності, а 

також розробити механізм впровадження запропонованих рекомендацій з 

усунення виявлених недоліків та їх уникнення в подальшому. Запропоновані 

за результатами моніторингу рекомендації щодо організації та методики 

контролю якості аудиторських послуг дозволять суб’єктам аудиторської 

діяльності сконцентрувати увагу на розробленні заходів з підвищення 

кваліфікації аудиторів з метою уникнення виявлених недоліків в 
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подальшому. Зразки та шаблони запропонованих форм робочих документів з 

перевірки системи контролю якості аудиторських послуг представлено в 

Додатках В, Д, Е. 

Необхідність вдосконалення процесів моніторингу обумовлюється 

змінами зовнішнього та внутрішнього інституційного середовища 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності, а також 

широкомасштабним використанням комп’ютерних технологій для виконання 

аудиторських процедур. 

Сучасні комп’ютерні технології використовуються в аудиторській 

діяльності, зокрема під час моніторингу, для таких потреб: 

– автоматизація процедур моніторингу та формування баз даних і 

електронної підсумкової документації; 

– здійснення моніторингу правильності виконання процедур та якості 

надання аудиторських послуг у випадку використання спеціалізованих 

комп’ютерних програм для автоматизації аудиту. 

На практиці суб’єкти аудиторської діяльності при проведенні аудиту 

використовують спеціалізовані програми для автоматизації надання 

аудиторських послуг, хмарні технології, програми бухгалтерського обліку, 

юридичні бази даних, програми здійснення економічного аналізу тощо.  

«Необхідно відзначити, що на сьогоднішній день аудитори 

використовують не тільки програмні продукти, пов’язані безпосередньо з 

аудитом, а і найбільш зручні для нас спрощені програми Microsoft Office, такі 

як: “Word”, “Excel” і т. д. Всі ці показники характеризують рівень якості 

аудиторської програми та впливають на продуктивність і ефективність 

аудиторської перевірки. Для перевірки безпеки програм можуть 

використовуватися, як загальні технології тестування і забезпечення якості, 

так і програми які розроблені спеціально для цих напрямків» [134, с. 71]. 

Незважаючи на переваги від використання комп’ютерних технологій в 

аудиті, «в Україні стан справ з упровадженням сучасних технологій в аудит 

значно гірший у порівнянні з іншими країнами. Значущими проблемами, від 
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вирішення яких залежить інтенсивність розповсюдження систем 

автоматизації аудиту в Україні, є: відсутність необхідних методів й 

інструментальних засобів, які б забезпечували інформаційну та програмну 

сумісність (стикування) аудиторських і бухгалтерських систем; відсутність 

необхідних стандартів, які б регламентували процес аудиторської перевірки 

автоматизованим способом» [225]. 

Проте великі та середні суб’єкти аудиторської діяльності з метою 

забезпечення високої якості аудиторських послуг використовують 

спеціалізовані комп’ютерні програми, які містять вбудовані алгоритми 

розрахунків, планування аудиту, формування вибірки, розрахунку суттєвості, 

вибору виявлених порушень і автоматичної побудови результатів аудиту за 

його розділами та звіту аудитора. Різне функціональне наповнення 

комп’ютерних програм, розширення можливостей зберігання інформації за 

результатами аудиту в електронному вигляді на віддалених серверах. 

Використання електронних засобів оброблення інформації суттєво впливає 

на здійснення аудиторських процедур, а в подальшому – на моніторинг 

системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності. 

Щоденне застосування Інтернету в діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності стало одним із передумов використання хмарних сервісів як 

інструменту отримання конкурентної переваги на ринку. Хмарні технології 

стають зручним засобом скорочення витрат, мінімізації фінансових та 

інформаційних ризиків, забезпечуючи при цьому доступність, мобільність 

економічність, надійність роботи. Хмарні технології сьогодні активно 

впроваджуються в практичну діяльність суб’єктів аудиторської діяльності. 

«Хмарні обчислення (англ. cloud computing) – це технологія 

розподіленої обробки даних, у якій комп’ютерні ресурси й потужності 

надаються користувачеві як інтернет-сервіс. Термін “хмара” 

використовується як метафора, заснована на зображенні Інтернету в діаграмі 

комп’ютерної мережі, або як образ складної інфраструктури, за якою 

ховаються всі технічні деталі» [212, с. 45].  
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«Суть концепції хмарних обчислень полягає в наданні кінцевим 

користувачам віддаленого динамічного доступу до послуг, обчислювальних 

ресурсів і додатків (включаючи операційні системи й інфраструктуру) через 

Інтернет. Розвиток сфери хостінгу було обумовлено потребою в програмному 

забезпеченні й цифрових послугах, якими можна було б управляти 

зсередини, але які були б при цьому більш економічними й ефективними за 

рахунок економії на масштабі» [216]. Використання хмарних технологій як 

новітнього інструменту побудови ІТ-інфраструктури суб’єкта аудиторської 

діяльності передбачає навність переваг і недоліків, які слід врахувати на 

початковій стадії прийняття рішення про використання хмарних технологій 

при наданні аудиторських послуг (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Переваги та недоліки використання хмарних технологій в 

діяльності аудиторських фірм 

Переваги використання хмарних технологій Недоліки використання хмарних технологій 
1 2 

Не потрібні великі обчислювальні 
потужності персональних комп’ютерів –  
будь-який смартфон, планшет тощо при 
відкритті вікна браузера отримує величезні 
потенціал 

Залежність хмари від підключення до 
Інтернету. Необхідність постійного 
перебування в он-лайн 

Відносна стійкість та висока швидкість 
оброблення даних 

Програми можуть працювати те так швидко 
і стабільно, як при локальному підключенні 

Економія на покупці софту, оскільки всі 
необхідні програми вже є в сервісі, де 
працюватимуть співробітники 

Недостатній рівень безпеки зберігання та 
передачі даних, небезпека хакерських атак 
на сервер 

Вінчестер комп’ютера не наповнюється, всі 
дані зберігаються в мережі 

Складність відновлення втрачених у 
«хмарі» інформаційних ресурсів 

Хмари доступні працівникам з будь-якої 
точки, де є Інтернет, з будь-якого 
комп’ютера, де є браузер 

Залежність користувача від умов 
провайдера, поява хмарних монополістів 

Хмарні сервіси мають достатньо високу 
безпеку при належному її забезпеченні 

Неможливість використання попередніх 
версій програмного забезпечення. Той, хто 
працює з хмарним сервісом, змушений 
використовувати ту версію програмного 
забезпечення, яку надасть провайдер 

Висока надійність хмар, особливо тих, що 
знаходяться в спеціально обладнаних 
центрах оброблення даних, оскільки вони 
мають резервні джерела живлення, охорону, 
професійних працівників, регулярне 
зберігання даних, високу пропускну 
здатність інтернет-каналу 

Джерело: систематизовано на основі [26], [212], [75] 
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Але ризики, обумовлені використанням хмарних сервісів у аудиторській 

діяльності, можуть бути мінімальними, якщо замовляти послуги у 

провайдерів, які в офіційних документах беруть на себе відповідальність за 

доступність сервера, за збереження та конфіденційність інформації. Тому при 

виборі виду хмарних технологій, які застосовуватимуться для автоматизації 

надання аудиторських послуг та моніторингу їх якості, слід враховувати два 

фактори: рівень ризиків інформаційної безпеки та ефект від використання 

хмарних сервісів. В реаліях сьогодення в діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності використовуються такі моделі хмарних технологій (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Види хмарних технологій та їх характеристика [26] 

Хмарні технології 
(обчислення) 

Характеристика 

1 2 
Iaas (Infrastructure as 
a Service) 

Надання комп’ютерної інфраструктури у формі віртуалізації як 
послуги. Концепція надає можливість користуватись програмним 
забезпеченням як послугою і робити це віддалено через Інтернет. 
Цей підхід дозволяє не купувати програмний продукт, а лише 
тимчасово користуватися ним у разі виникнення потреби. 
Перевагою є те, що кінцевий користувач може вільно 
користуватись послугою з будь-якої точки світу 

Paas (Platform as a 
Service) 

Надання інтегрованої платформи для розроблення, тестування, 
розгортання й підтримки веб-додатків як послуги. Це готова до 
роботи віртуальна платформа, яка складається з одного або 
декількох віртуальних серверів зі встановленими операційними 
системами і спеціалізованими додатками. Більшість хмарних 
провайдерів пропонують користувачу вибір з багатьох готових до 
використання хмарних середовищ 

Saas (Software as a 
service) 

Бізнес-модель продажу програмного забезпечення. Розроблювач 
(він же – постачальник) розробляє веб-додаток і самостійно 
управляє їм, надаючи замовникам доступ до програмного 
забезпечення через Інтернет. Архітектура розроблена в Microsoft і 
складається з кількох компонентів 

Daas (Desktop as a 
Service) 

Модель поширення й експлуатації програмного забезпечення. При 
наданні послуги DaaS клієнти отримують повністю готове до 
роботи стандартизоване віртуальне робоче місце, яке кожен 
користувач має можливість додатково налаштовувати під свої 
завдання. Отже, користувач отримує доступ не до окремої 
програми, а до необхідного для повноцінної роботи програмного 
комплексу 
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IaaS, PaaS, SaaS, DaaS – це моделі надання хмарних сервісів, які 

взаємопов’язані один з одним і мають відповідну підпорядкованість з різним 

рівнем контролю інформації. SaaS (Software-as-a-Service) є найпоширенішою 

хмарною моделлю. Програми та сервіси розробляє і обслуговує провайдер, 

розміщує їх у хмарі та пропонує кінцевому користувачеві через браузер або 

додаток на його персональний комп’ютер. Клієнт лише вносить абонентську 

плату (або користується сервісом безкоштовно), а оновленням і технічною 

підтримкою програм займається провайдер. SaaS-сервіси можуть надавати 

місце для зберігання файлів (Dropbox), офісний пакет документів для роботи 

(Google Doc, Microsoft Office 365). 

Розповсюдження мереж з високою потужністю, широке застосування 

віртуалізації, сервіс-орієнтованої архітектури призводить до відносно 

нескладного впровадження та застосування хмарних середовищ для 

побудови автоматизованого інформаційного середовища системи контролю 

якості аудиторських послуг субʼєкта аудиторської діяльності. 

Використання хмарних технологій для автоматизації процедур 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг передбачає організацію 

АРМ користувачів (аудиторів, осіб, відповідальних за контроль якості, осіб, 

відповідальних за моніторинг) та їх підключення з допомогою мережі 

Інтернет до основного CloudServer (хмарного сервера). Цей віддалений 

інтернет-сервер є основним місцем зберігання інформації, яка формується 

користувачами і тимчасово кешується на їхніх персональних комп’ютерах. 

Щоденно інформація з основного сервера копіюється для створення архіву на 

резервний сервер з метою зберігання інформації та її відновлення у разі 

навмисного пошкодження файлів користувачами. Особливості побудови 

системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг в умовах 

використання хмарних технологій представлено на рис. 4.3. 
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Інтернет 

АРМ 
користувача 

Контроль доступу 

Основний CloudServer Резервний CloudServer 

Копіювання 
інформації 

Документи, політика та 
процедури контролю 

якості 

Інформаційні бази за 
результатами наданих 
аудиторських послуг 

Інформаційні бази та робочі документи, сформовані за 
результатами моніторингу контролю якості 
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Узагальнюючі документи за результатами моніторингу 
контролю якості аудиторських послуг 

Середовище внутрішнього контролю дієвості системи якості 
аудиторських послуг 

 

Рис. 4.3. Система внутрішнього контролю якості аудиторських 

послуг в умовах використання хмарних технологій 

Джерело: розроблено автором 

При побудові інформаційної інфраструктури автоматизованого 

інформаційного середовища системи контролю якості аудиторських послуг 

субʼєкта аудиторської діяльності слід сформувати такі окремі блоки: 

– блок 1 «Автоматизоване середовище контролю якості аудиторських 

послуг» (формується та накопичується документальне забезпечення 

організації системи контролю якості аудиторських послуг); 

– блок 2 «Автоматизоване середовище формування інформації про 
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надані аудиторські послуги» (систематизуються та зберігаються робочі 

документи аудиторів за результатами наданих аудиторських послуг, які 

пройшли контроль якості; сформовані інформаційні бази закритих проектів); 

– блок 3 «Автоматизоване середовище внутрішнього контролю дієвості 

системи контролю якості аудиторських послуг» (формуються та 

накопичуються інформація та документи, складені за результатами 

моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг). 

Чіткий та правильний розподіл доступу до зазначених блоків 

забезпечить формування зручного та надійного сервісу для зберігання 

документів суб’єкта аудиторської діяльності, прийняття дієвих рішень щодо 

запровадження коригувальних дій та доведення їх до відома безпосередніх 

виконавців. 

Впровадження комп’ютерних програм для автоматизації аудиторської 

діяльності забезпечує отримання вигод за рахунок оперативності, 

мобільності, інформаційної безпеки, надійності надання послуг, а також 

економії трудових ресурсів. Автоматизація надання аудиторських послуг 

підвищує рівень якості їх надання завдяки спрощенню та зменшенню 

паперової робити, перевірки взаємоузгодженості показників, отриманих за 

результатами аудиту.  

В практичній діяльності суб’єктів аудиторської діяльності 

застосовуються різні комп’ютерні програми для автоматизації аудиту, яким 

притаманні переваги та недоліки (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10 

Перелік, основні характеристики, переваги та недоліки 

автоматизованих інформаційних систем надання аудиторських послуг 

Назва 
комп’ютерної 
програми 

Коротка характеристика функцій 
програми 

Переваги та недоліки 
комп’ютерної програми 

1 2 3 
Івахненков & 
Катеньов Аудит  

Використовується для 
проведення різного типу 
формальних та логічних 
перевірок бухгалтерської  

Переваги: програма дозволяє 
швидко провести «експрес-
аудит» – попередній огляд 
інформації в автоматичному  
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Продовження табл. 4.10 
1 2 3 
 інформації, яка формується в 

автоматизованих системах 
бухгалтерського обліку 
підприємств. Комплекс дозволяє 
формувати стандартний пакет 
робочих документів для 
загального аналізу стану справ на 
підприємстві (експрес-аналіз), а 
також працювати з ним у 
діалоговому режимі в разі 
творчого підходу до потреб 
окремої перевірки. 

режимі, який дозволяє виявити 
багато проблемних місць і значно 
прискорити процес знайомства 
аудитора з особливостями обліку 
та внутрішнього контролю 
клієнта; програма є інструментом, 
який дозволяє заощадити час 
аудитора при виявленні 
потенційних проблем клієнта з 
організацією бухгалтерського 
обліку 
Недоліки: при розробленні 
програми не ставилась задача 
охопити повністю всі стадії 
процесу аудиту від складання 
програми перевірки до 
формування висновку 

CaseWare Audit В програмі наявна бібліотека 
шаблонів аудиторських 
процедур, які включають всі 
етапи аудиту, від прийняття 
клієнта і планування аудиту до 
формування аудиторського звіту, 
з обов’язковими процедурами 
згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту. 
Програма може автоматично 
розробляти оновлення згідно з 
останніми редакціям стандартів. 
Стандартні бібліотеки можна 
доповнювати власними 
шаблонами процедур для 
подальшого використання в 
подальших проектах 

Переваги: 
багатофункціональність, гнучкість 
виконання аудиторських 
процедур, внутрішня логічність 
організації та проведення аудиту; 
забезпечує комп’ютеризацію 
аналітичних процедур, процедур 
по суті, забезпечує можливість 
завантажувати та формувати 
робочі документи відповідно до 
внутрішніх вимог аудиторської 
фірми 
Недоліки: потребує додаткового 
навчання працівників для 
формування навичок роботи з 
програмою 

Audit Expert Аналітична система діагностики, 
оцінки та моніторингу 
фінансового стану одного або 
групи підприємств на основі 
даних фінансової, управлінської, 
консолідованої звітності. В 
процесі аудиту дозволяє 
автоматизувати проведення 
аналітичних процедур 

Переваги: формування 
порівняльних даних для 
вирішення аналітичних завдань; 
отримання основних фінансових  
показників; проведення 
порівняльного середньогалузевого 
аналізу й аналізу з підприємствами 
конкурентами. 

Недоліки: здебільшого підходить 
для проведення економічного 
аналізу та порівняння показників і 
визначення кореляційних 
залежностей 

Audit System / 
2tm Deloitte and 
Touch Tho-matsu 

Дозволяє комп’ютеризувати всі 
етапи аудиту, формувати робочі 
документи, підсумкові  

Переваги: стандартний інтерфейс 
і фоновий режим; робота над 
проектом як у команді, так і  
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Продовження табл. 4.10 
1 2 3 
 документи, проведення 

консолідації. До її складу 
входить додаток Smart Audit 
Support, що надає аудитору 
допомогу в процесі оцінювання 
ризику і розроблення плану 
аудиту, надає змогу внести 
коригування в процес 
планування аудиту 

індивідуально; сумісність з 
іншими програмними продуктами 
та налаштування відповідно до 
умов користувача 
Недоліки: вітчизняним 
аудиторським фірмам потрібно 
розробляти окремий модуль, 
оснований на національній системі 
бухгалтерського обліку 

ІТ Audit: 
Аудитор 

Програма призначена для 
автоматизації діяльності 
аудиторської компанії з 
планування та проведення 
аудиторських перевірок і 
включає наступний функціонал: 
розрахунок фінансових 
коефіцієнтів; розрахунок 
суттєвості; планування аудиту; 
аудиторська вибірка; 
автоматичне заповнення робочих 
документів даними 1 С; шаблони 
робочих документів аудитора; 
формування звіту аудитора 

Переваги: дозволяє створити 
інтегрований аудиторський 
продукт, який поєднує як 
інструмент для аналізу даних, так і 
засіб для розрахунку аудиторського 
ризику та фіксації аудиторських 
доказів у робочих документах 
аудитора 
Недоліки: намагання всі дії 
аудитора підпорядкувати достатньо 
жорсткій схемі – починаючи від 
форми програми перевірки та 
проведення тестів до встановлення 
форм робочих документів; 
недостатньо відпрацьований 
механізм імпортування даних із 
бухгалтерського програмного 
забезпечення 

Audit.NET Мережева комп’ютерна 
програма, яка дозволяє 
створювати шаблони робочих 
документів, формувати методику 
проведення аудиту, терміни та 
регламент здійснення 
аудиторських процедур 

Переваги: максимальна 
відповідність системи прийнятій в 
аудиторській фірмі методології; 
робота у віддаленому режимі й 
оперативне надходження інформації 
в центральний офіс; чітке 
розмежування прав доступу 
співробітників до інформації; 
відповідність різних версій для 
малих, середніх і великих 
аудиторських фірм з поєднанням 
внутрішнього і зовнішнього аудиту; 
можливість графічного зображення 
реалізації проекту аудиту (час і 
послідовність проведення); 
автоматизація процесу аудиту та 
діяльності аудиторської фірми. 
Недоліки: програма є суто 
мережною системою та потребує 
обов’язкового встановлення сервера, 
відсутність класифікатора помилок і 
нормативної бази 

Джерело: систематизовано на основі [14], [71], [134] 
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Аналіз можливостей та функцій програмного забезпечення надання 

аудиторських послуг свідчить про відсутність засобів автоматизації функцій 

моніторингу контролю якості надання аудиторських послуг. Надаючи 

аудиторські послуги з використанням програмного забезпечення, в ході 

моніторингу контролю якості потрібно здійснювати перевірку з урахуванням 

таких питань: 

– правильність алгоритму виконання аудиторських процедур та 

формування первинних документів, які передбачені в програмі; 

– рівень забезпечення конфіденційності та цілісності оброблення 

інформації, використовуваної в процесі надання аудиторських послуг; 

– порядок формування письмових підтверджень відповідності політики 

та процедур суб’єкта аудиторської діяльності щодо незалежності, оцінки 

аудиторських ризиків; 

– правильність здійснення розрахунків для визначення суттєвості, 

розрахунку вибірки; 

– проведення оцінки кваліфікаційно-професійного рівня аудиторів на 

наявність необхідних знань і навичок роботи з комп’ютерною програмою; 

– відповідність сформованого аудиторського звіту отриманим 

аудиторським доказам та стану діяльності підприємства-замовника; 

– оцінка надійності функціонування комп’ютерних інформаційних 

систем та технологій. 

Постійний та безпосередній контроль якості аудиторських послуг для 

своєчасного виявлення і уникнення можливих неточностей, неправильного 

або неповного формування робочих документів у зв’язку з їх відсутністю в 

комп’ютерній програмі слід виконувати шляхом розширення та 

автоматизації функцій моніторингу якості надання аудиторських послуг у 

існуючому програмному забезпеченні. 

Автоматизація моніторингу якості аудиторських послуг значно 

підвищить його результативність, дозволяючи: 

–  оперативніше збирати, обробляти та накопичувати відомості про 
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результати наданих аудиторських послуг, дотримання політик і процедур 

контролю якості працівниками суб’єкта аудиторської діяльності; 

– підвищувати інтенсивність перевірок дотримання суб’єктом 

аудиторської діяльності професійних стандартів, законодавчих і 

нормативних вимог; 

– забезпечити інформаційну взаємодію між виконавцями та 

контролерами якості, формування прямих і зворотних зв’язків на постійній 

основі; 

– налагодити інформаційну взаємодію керівників і виконавців в частині 

надання письмових підтверджень відповідності політики та процедур 

аудиторської фірми щодо незалежності; 

– розробити чіткі алгоритми проходження інформації про виявлені 

недоліки функціонування системи якості надання аудиторських послуг між 

рівнями ієрархії; 

– прискорити вживання заходів відповідним персоналом суб’єкта 

аудиторської діяльності щодо своєчасного впровадження необхідних змін у 

політику та процедури контролю якості; 

– накопичувати значні масиви інформації у впорядкованому вигляді та 

оперативно їх взамоповʼязувати з поточною інформацією. 

Проведення моніторингу якості аудиторських послуг в умовах 

застосування комп’ютерних технологій передбачає побудову формалізованої 

моделі шляхом удосконалення організації та методики здійснення перевірки 

та оцінки системи контролю якості аудиторських послуг з урахуванням 

впливу комп’ютеризації аудиторських процедур та робіт. 

Моніторинг контролю якості аудиторських послуг реалізується як 

дослідницький процес, і тому йому властива методологія дослідження: 

визначення мети, предмета і об’єкта, завдань, методів. 

Об’єктами моніторингу якості аудиторських послуг в умовах 

застосування сучасних інформаційних технологій є: 
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– методичне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення надання 

аудиторських послуг та дотримання професійних стандартів, законодавчих і 

нормативних вимог; 

– забезпечення професійного розвитку та безперервного навчання 

аудиторів; 

– процеси, що відбуваються при наданні аудиторських послуг в умовах 

застосування комп’ютерних технологій; 

– результати оцінки політики і процедури контролю якості надання 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій. 

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. 

При удосконаленні організації моніторингу якості надання аудиторських 

послуг в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій вважаємо 

за доцільне використати підхід, запропонований С.В. Івахненко, який вважає, 

що «процес організації (виробництва, бухгалтерського обліку, контролю) 

загалом можна поділити на дві взаємозалежні частини – організацію 

технології та організацію управління. Організація технології стосується 

безпосереднього процесу здійснення діяльності із використанням конкретних 

прийомів, методик, технологій. Організація управління, натомість, стосується 

організації роботи працівників, зайнятих контролем» [72, c. 198].  

Тотожний підхід пропонує О.А. Петрик, яка організацію аудиту 

розподіляє на «організацію процесу аудиторської перевірки» та «організацію 

аудиторської діяльності в Україні» [144, с. 3]. 

Досягнення та підтримка високого рівня моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг вимагає розроблення та затвердження відповідного 

організаційно-документального забезпечення, яке полягає у визначенні 

конкретних цілей та підходів до їх досягнення, що забезпечать високу якість 
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проведення моніторингу. Це означає, що організація системи моніторингу 

контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних 

технологій повинна здійснюватися за двома напрямами: організація 

технології моніторингу та організація управління процесом моніторингу. 

Організація технології моніторингу контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій передбачає 

розроблення внутрішніх регламентів із питань порядку здійснення, 

методичного забезпечення моніторингу контролю якості аудиторських 

послуг з урахуванням впливу використання комп’ютерних технологій при 

проведенні аудиту. Ці документи повинні містити чіткі критерії та напрями 

оцінки внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, 

встановлювати вимоги щодо застосування методів перевірки, 

документування всіх етапів внутрішнього контролю. 

Для ефективної реалізації зазначеної складової організації системи 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг доцільно розробити та 

впровадити в діяльність суб’єкта аудиторської діяльності регламентні 

документи, представлені в табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

Документальне забезпечення організації технології моніторингу 

контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій 

№ 
з/п 

Назва документа Сфера застосування документа 

1 2 3 
1 Порядок проведення 

моніторингу відповідності 
політики та процедур контролю 
якості аудиторських послуг в 
умовах застосування 
комп’ютерних технологій 

Врегульовуються етапи та забезпечення 
проведення моніторингу в умовах застосування 
комп’ютерних технологій; визначається методи, 
прийоми та процедури здійснення моніторингу, 
порядок узагальнення результатів в умовах 
застосування комп’ютерних технологій, алгоритм 
повідомлення про виявлені недоліки 

2 Документальне забезпечення 
моніторингу відповідності 
політики та процедур контролю 
якості аудиторських послуг 

Встановлюється порядок формування робочих та 
узагальнюючих документів в процесі 
моніторингу з урахуванням впливу 
комп’ютеризації надання аудиторських послуг 
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Продовження табл. 4.11 
1 2 3 
3 Політика інформування про 

недоліки, ідентифіковані за 
результатами моніторингу 
відповідності політики та 
процедур контролю якості 
аудиторських послуг 

Документально закріплюється розподіл доступу 
до узагальнюючих документів з моніторингу, 
порядок доведення виявлених недоліків та їх 
впливу на якість надання аудиторських послуг до 
відома відповідальних осіб та аудиторів  

 

Джерело: розроблено автором 

Використання запропонованих внутрішніх регламентів (табл. 4.11) 

формує надійну базу для належного здійснення процесу організації 

внутрішнього контролю ефективності функціонування системи контролю 

якості надання аудиторських послуг. Організація управління процесом 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій передбачає розроблення внутрішніх положень 

щодо розподілу повноважень та документального забезпечення планування 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг.  

Побудова чіткої схеми розподілу повноважень та обов’язків щодо 

процесів планування та здійснення моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 

сприятиме належному рівню відповідальності працівників за результати 

моніторингу та сприятиме захисту інтересів суб’єкта аудиторської 

діяльності. Сукупність регламентаційних документів суб’єкта аудиторської 

діяльності з організації управління процесом моніторингу контролю якості 

представлено в табл. 4.12, Додатках Ж, З, И. 

Таблиця 4.12 

Документальне забезпечення організації управління процесом 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування комп’ютерних технологій 

№ 
з/п 

Назва документу Сфера застосування документу 

1 2 3 
1 Положення про організацію 

моніторингу відповідності політики 
та процедур контролю якості 
аудиторських послуг в умовах  

Встановлюється перелік, критерії відбору, 
вимоги до відповідальних осіб, які 
проводитимуть моніторинг, надається опис 
підпорядкування осіб, відповідальних за  
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Продовження табл. 4.12 
1 2 3 
 застосування комп’ютерних 

технологій 
контроль якості надання аудиторських послуг 
та моніторинг, документальне забезпечення 
організації моніторингу 

2 Протокол розподілу повноважень  
щодо здійснення моніторингу 
якості аудиторських послуг в 
умовах застосування комп’ютерних 
технологій 

Врегульовуються права, обов’язки, функції та 
розподіл повноважень і відповідальності між 
особами, відповідальними за проведення 
моніторингу якості аудиторських послуг в 
умовах застосування комп’ютерних 
технологій 

3 План проведення моніторингу 
відповідності політики та процедур 
контролю якості аудиторських 
послуг 

Містить перелік об’єктів і дані про етапи та 
періоди проведення моніторингу, перелік 
відповідальних осіб 

 

Джерело: розроблено автором 

Моніторинг контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування комп’ютерних технологій реалізується за допомогою 

комплексу методів і чітко розроблених процедур. На сьогодні питання 

розвитку методології моніторингу контролю якості аудиторських послуг в 

умовах застосування комп’ютерних технологій залишається недостатньо 

дослідженим на науковому рівні. 

«Метод – це прийом дослідження, що визначає підхід до об'єктів, що 

вивчаються, тобто шляхом наукового пізнання та встановлення істини» [203]. 

З урахуванням практики моніторингу контролю якості надання аудиторських 

послуг, а також результатів опитування суб’єктів аудиторської діяльності 

щодо методів, які ними використовуються при моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій, 

пропонуємо власний перелік методів моніторингу (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Методи моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування комп’ютерних технологій 

№ з/п Назва методу Характеристика 
1 2 3 
1 Спостереження Цілеспрямоване, систематичне, безпосередньо візуальне 

спостереження і реєстрація значних явищ (ситуацій, процесів), 
що піддаються перевірці та контролю 

 
 



303 

Продовження табл. 4.13 
1 2 3 
2 Запити Отримання інформації, необхідної для проведення моніторингу, 

від третіх осіб, які нею володіють 
3 Опитування Популярний метод збирання даних, який дає можливість 

отримувати надійну інформацію, що підлягає статистичному 
обробленню. За способом проведення опитування поділяються 
на анкетування, що передбачає заповнення респондентом 
власноруч спеціального бланку із запитаннями анкети, та 
інтерв’ю, у ході якого респондент відповідає на запитання усно, 
а інтерв’юер фіксує ці відповіді 

4 Тестування Отримання об’єктивного відображення якості надання 
аудиторських послуг на основі розроблених тестів, які 
враховують специфічні властивості, ознаки та кількісні 
параметри надання зазначених послуг в умовах застосування 
комп’ютерних технологій 

5 Повторне 
виконання 

Виконання аналогічних дій з метою перевірки правильності та 
якості їх виконання  

6 Вивчення 
документації 

Застосування прийомів документального контролю при вивченні 
порядку та якості оформлення первинних документів 

7 Аналітичне 
моделювання 

Формування аналітичних моделей, аналіз причинно-наслідкових 
зв’язків між показниками, які підлягали перевірці та зумовили 
висловлення аудиторської думки того чи іншого виду 

 

Джерело: розроблено автором 

Використання запропонованих методів моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій дає 

змогу реалізувати всебічний внутрішній контроль системи якості надання 

аудиторських послуг – від ресурсного забезпечення до оприлюднення 

результатів перевірки. 

На підставі аналізу використання методичного забезпечення, 

дослідження показників та оцінки критеріїв контролю якості надання 

аудиторських послуг відповідальна особа зобов’язана документально 

оформити результати проведеного моніторингу. 

«МСА не надають вимог щодо документування зовнішнім контролером 

результатів моніторингу системи контролю якості. Форма і зміст 

документації розробляється аудиторськими фірмами самостійно і залежать 

від таких чинників як: організаційна структура аудиторської фірми (розмір 

фірми, кількості структурних підрозділів, філій, тощо); рівня повноважень 

керівництва і персоналу; характеру і складності аудиторських завдань, тощо. 



304 

Терміни зберігання документації визначається відповідно до вимог 

законодавства, на нашу думку, складає три роки з дати надання (підписання) 

аудиторського звіту або висновку аудитором» [109, c. 93]. 

Давидюк Т., Міронова О. [47, с. 23–27] розробили підсумковий документ 

контролера якості на рівні виконання завдання, який складається з 

Контрольного аркушу щодо організації проведення аудиторської перевірки 

та дотримання основних вимог МСА та Кодексу етики професійних 

бухгалтерів, Контрольного аркуша з оцінки якості робочих документів на 

предмет повноти та обґрунтованості документування, Контрольного аркуша з 

оцінки якості виконання завдання з надання впевненості до моменту надання 

висновку. Автори зазначають, що наявність зазначеного підсумкового 

документа «значно спростить проведення наступного моніторингу та 

зовнішнього контролю якості. Адже сумлінно складений звіт контролера 

якості на рівні виконання завдання саме за такою формою дасть можливість 

монітору та зовнішнім контролерам якості оцінити обсяг та характер 

процедур контролю якості на рівні виконання завдання та їх достатність і 

відповідність встановленій суб’єктом аудиторської діяльності політиці, а 

також дасть змогу оцінити, чи відповідають встановлені політика та 

процедури вимогам професійних стандартів». Але автори звертають увагу 

насамперед на документальне забезпечення контролю якості виконання 

окремого завдання, що не дозволяє сформувати загальне комплексне 

уявлення про результати внутрішнього контролю якості надання 

аудиторських послуг.  

Рекомендації за результатами моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг у підсумковому звіті слід відображати за принципом 

пріоритетності: фундаментальні; важливі; заслуговують на увагу. Крім того, 

Звіт контролера за результатами проведеного моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 

повинен формуватися з урахуванням відповідних вимог (табл. 4.14). 
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Таблиця 4.14 

Вимоги до формування Звіту контролера за результатами 

проведеного моніторингу контролю якості аудиторських послуг в 

умовах застосування комп’ютерних технологій 

№ з/п Назва вимоги 
(критерію) 

Характеристика вимоги (критерію) 

1 Повнота викладення 
інформації 

Звіт повинен повністю відображати результати 
моніторингу контролю якості надання аудиторських 
послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій, 
стан, причини, вплив/наслідки та висновки, а також мати 
чіткі рекомендації щодо коригування внутрішньої 
системи контролю якості та процесу надання 
аудиторських послуг 

2 Зрозумілість Звіт повинен містити логічний, завершений та  
несуперечливий виклад основних положень; містити 
лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття 
рішень з метою вчасної оцінки результативності 
внутрішньої системи контролю якості аудиторських 
послуг та коригування її стану 

3 Об’єктивність Звіт повинен містити неупереджену інформацію, яка 
відповідає фактичним результатам  моніторингу 
контролю якості надання аудиторських послуг в умовах 
застосування комп’ютерних технологій 

4 Своєчасність Узагальнююча інформація, яка розкривається у звіті, 
повинна надавати можливість своєчасного та 
оперативного реагування на негативні зміни та недоліки в 
системі контролю якості надання аудиторських послуг 

5 Аргументованість Звіт повинен бути побудований на логічних доказах з 
метою переконливого доведення істинності 
(достовірності) положень, представлених у звіті 

 

Джерело: розроблено автором 

Необхідність затвердження внутрішньої типової форми Звіту контролера 

за результатами проведеного моніторингу контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій не викликає 

сумнівів. Цей підсумковий документ повинен надавати підтвердження того, 

що суб’єкт аудиторської діяльності в повному обсязі дотримується 

професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, містити оцінку 

рівня ефективності впровадженої системи контролю якості аудиторських 

послуг, а також свідчення правильності застосування політики та процедури 

контролю якості персоналом суб’єкта аудиторської діяльності. Звіт повинен 

обов’язково містити опис виявлених недоліків з метою розроблення заходів 
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щодо підвищення якості надання аудиторських послуг (табл. 4.15, 

Додаток К). 

Таблиця 4.15 

Структура Звіту контролера за результатами проведеного 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування інформаційних технологій 

№ 
з/п 

Назва розділу звіту Змістовне наповнення розділів звіту 

1 2 3 
1 Розділ 1. Резюме Містить стислий зміст результатів дослідження 
2 Розділ 2. Вступ Зазначається мета, предмет та завдання 

моніторингу, дата початку і закінчення його 
проведення, інформація про особу, відповідальну 
за проведення моніторингу 

3 Розділ 3. Результати 
моніторингу дотримання 
фірмою професійних 
стандартів, законодавчих і 
нормативних вимог 

Містить результати тестування в частині 
вивчення дотримання професійних стандартів, 
законодавчих і нормативних вимог при наданні 
аудиторських послуг в умовах застосування 
комп’ютерних технологій; перелік отриманих 
доказів, які засвідчують наявність відхилень та 
недоліків, їх вплив на якість надання послуг; 
рекомендації з усунення виявлених недоліків 

4 Розділ 4. Результати 
моніторингу правильності 
розроблення та оцінки дієвості 
системи контролю якості 
аудиторських послуг 

Зазначаються результати моніторингу 
правильності розроблення та оцінки дієвості 
системи контролю якості надання аудиторських 
послуг; перелік отриманих доказів, які 
засвідчують наявність відхилень та недоліків, їх 
вплив на якість надання послуг в умовах 
застосування комп’ютерних технологій; 
рекомендації з усунення виявлених недоліків 

5 Розділ 5. Результати 
моніторингу правильності 
застосування політки та 
процедур контролю якості 
персоналом суб’єкта 
аудиторської діяльності 

Фіксуються результати моніторингу застосування 
політки та процедур контролю якості персоналом 
суб’єкта аудиторської діяльності; перелік 
отриманих доказів, які засвідчують наявність 
відхилень та недоліків, їх вплив на якість надання 
послуг; рекомендації з усунення недоліків 

6 Загальні висновки та 
рекомендації за результатами 
моніторингу 

Обґрунтовуються висновки, недоліки, порушення 
та рекомендації з усунення виявлених відхилень 
за результатами проведеного моніторингу 
контролю якості надання аудиторських послуг 

7 Додатки Наводиться перелік актів законодавства та 
нормативних документів, довідкові матеріали, 
використані під час здійснення моніторингу 
контролю якості надання аудиторських послуг 

Джерело: розроблено автором 



307 

Затвердження запропонованого Звіту контролера за результатами 

проведеного моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування інформаційних технологій забезпечує формалізацію та 

упорядкування процесу документування результатів проведеного 

моніторингу. Цей звіт є універсальним та уніфікованим, що сприяє 

доцільності його впровадження в діяльність будь-якого суб’єкта 

аудиторської діяльності (Додаток К).  

Запропоновані рекомендації щодо порядку здійснення моніторингу 

контролю якості аудиторських послуг дозволять суб’єктам аудиторської 

діяльності покращити систему внутрішнього контролю якості, оскільки 

систематизована інформація з питань, що перевіряються під час здійснення 

внутрішнього контролю якості, дозволить аудиторським фірмам 

сконцентрувати увагу на недоліках надання аудиторських послуг, розробити 

дієві заходи з їх усунення, сприяти реалізації превентивної функції 

внутрішнього контролю в подальшій діяльності.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

Дослідження основних проблемних питань, теоретичних положень та 

практичних засад побудови системи контролю якості аудиторських послуг 

дозволило зробити такі висновки: 

1. В умовах запровадження новітніх трендів розвитку економіки 

(діджиталізації, консьюмеризації бізнес-відносин, дерегуляції) ключовим 

аспектом є підвищення якості аудиторських послуг як інструменту 

забезпечення національної та міжнародної конкурентоспроможності 

аудиторських фірм. Наукова періодизація етапів побудови контролю якості 

аудиторських послуг в Україні засвідчила істотну модернізацію системи 

регулювання контролю якості в аудиті з урахуванням впливу 
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глобалізаційних процесів. За результатами дослідження доведено, що 

подолання кризи недовіри до аудиторської професії повинно базуватися на 

запровадженні в Україні кращих світових практик і форм нагляду за 

системою контролю якості аудиторських послуг. 

2. Реформування нормативно-правового регулювання контролю якості 

аудиторських послуг в Україні зумовлює потребу приведення у 

відповідність та внесення змін і доповнень до внутрішніх політик та 

процедур системи контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності. З метою формування комплексного 

організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг, а також враховуючи необхідність формування 

ефективного правового забезпечення функціонування внутрішньої системи 

контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, розроблено пропозиції 

з удосконалення політик та процедур контролю якості аудиторських 

послуг з метою приведення їх у відповідність до вимог оновленого 

законодавства. 

3. Забезпечення якості аудиторських послуг крізь призму 

законодавчого регулювання зумовлює необхідність розробки 

узагальнюючих внутрішніх документів в частині забезпечення процедур, 

що підтверджують узгодженість аудиторських звітів та регламентують 

стимулювання аудиторів до удосконалення власної діяльності в частині 

забезпечення якості наданих послуг. Для створення відповідних 

організаційних засад формування дієвої системи контролю якості 

аудиторських послуг розроблено Протокол узгодження розбіжностей між 

висновками ключового партнера з аудиту та рецензента, а також 

запропоновано Положення про систему стимулювання (заохочення) 

підвищення якості надання аудиторських послуг, практичне застосування 

яких гарантуватиме, що замовник отримає високий рівень якості 

аудиторських послуг. 
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4. Діджиталізація та впровадження та адаптація в аудиторську 

діяльність автоматизованих систем оброблення та накопичення інформації 

призводять до необхідності відповідної організації процесів оцінки 

внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг. З метою 

усунення недоліків пов’язаних з невідповідністю нормативного 

регулювання вимогам практики аудиторської діяльності та особливостям 

здійснення оцінки внутрішньої системи контролю якості надання 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 

запропоновано та розроблено робочі документи з питань моніторингу 

якості надання 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), використання яких дозволить сформувати 

комплексний масив інформації щодо стану, недоліків функціонування 

діючої системи контролю якості аудиторських послуг. 

5. Дослідження переваг та недоліків використання хмарних технологій 

в діяльності аудиторських фірм, їх видів та характеристики та виявлення 

особливостей їх застосування в діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності, дозволило запропонувати інформаційну інфраструктуру 

автоматизованого інформаційного середовища системи контролю якості 

аудиторських послуг. Застосування запропонованої системи внутрішнього 

контролю якості аудиторських послуг в умовах використання хмарних 

технологій забезпечує формування зручного та надійного середовища для 

зберігання документів суб’єкта аудиторської діяльності, прийняття дієвих 

рішень щодо запровадження коригувальних дій та доведення їх до відома 

безпосередніх виконавців. 

6. З метою впорядкування процедур та політик здійснення 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 
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комп’ютерних технологій розроблено документальне забезпечення в 

частині організації технології, організації управління даним процесом, що 

є базисом для подальшого моделювання порядку здійснення моніторингу 

та оцінки системи контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. Для формалізації та 

упорядкування процесу документування результатів проведеного 

моніторингу розроблені форма та вимоги до Звіту контролера за 

результатами проведеного моніторингу контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій. 

 

Основні результати дослідження за розділом 4 опубліковані у працях: 

[237, 243, 247, 248, 251]. 
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РОЗДІЛ 5 

АУДИТ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

 

5.1. Структурування системи професійної аудиторської діяльності 

 

Аудит як вид професійної діяльності перебуває на стадії модернізації, 

що проявляється у підвищенні кваліфікаційно-професійних вимог до 

представників аудиторської професії шляхом удосконалення законодавчої 

бази за чітко визначеним євроінтеграційним вектором. Зростання соціальної 

значимості професійної 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 зумовлює потребу у визначенні сутності та складових елементів 

поняття «професійна аудиторська діяльність» з метою встановлення напрямів 

її поліпшення як складної динамічної системи.  

Обґрунтування сутності та особливостей професійної аудиторської 

діяльності є необхідною умовою встановлення передумов та факторів, що 

впливають на повноцінний особистісний розвиток. Професійна аудиторська 

діяльність є основою існування соціальної, економічної та праввої систем і 

впливає на захист інтересів представників суспільства. Зважаючи на 

динамічну зміну суспільних відносин, поступову зміну цінностей в 

суспільстві, наявність ціннісної кризи призводять до необхідності перегляду 

змісту та сутності поняття «професійна аудиторська діяльність» та 

структурування основних його елементів. 

Підтримуємо позицію Д.А. Панкова, В.В Мякінької, що «професія 

аудитора є суспільно значимою, що передбачає визнання своєї 
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відповідальності перед суспільством. Обовʼязки аудитора полягають не 

тільки в задоволенні потреб субєкта, що перевіряється. Кредитори, інвестори, 

уряд, а також інші зацікавлені особи покладаються на обʼєктивність і 

чесність аудиторів при висловленні ними професійної думки з поставлених 

питань і наданні компетентних рекомендацій з різних аспектів фінансового 

обліку, звітності, фінансового менеджменту, права та 

оподаткування» [140, с. 32]. 

Суттєві зміни в зовнішньому економічному середовищі призводять до 

того, що професійна аудиторська діяльність набуває нового змісту як 

наслідок активізації євроінтеграційних процесів та посилення вимог до 

професійної компетенції аудиторів. Зокрема, Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» впроваджено подальші 

новації, результатом яких стала зміна правого статусу аудитора та вимог до 

його професійної діяльності: 

– обов’язковість проходження практичного стажування для отримання 

кандидатом сертифіката аудитора; 

– обов’язковість здійснення аудиторами безперервного навчання для 

актуалізації теоретичних знань, удосконалення професійних навичок та 

забезпечення належної якості надання аудиторських послуг; 

– формування додаткових вимог до суб’єктів аудиторської діяльності, 

які здійснюватимуть обов’язковий аудит підприємств, що становлять 

суспільний інтерес; 

– зміна системи професійного самоврядування та суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю; 

– врегулювання професійної відповідальності аудиторів та страхування 

цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами. 

«Можна стверджувати, що з початку 2000 років аудиторська професія 

займається самозбереженням і захистом, доводить суспільству свою 

значимість саме в сфері незалежного аудиту, вдосконалюючи методики 
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аудиту. В останні роки безліч міжнародних, регіональних та місцевих 

скандалів заплямували аудиторську професію в очах громадськості. 

Натомість має місце розрив в очікуваннях клієнтів та пропозиціях аудиторів. 

На часі нова взаємодія з клієнтами на вищому рівні, аудитори повинні 

уточнювати свої функції і робити так, щоб їхні стандарти відповідали 

потребам клієнтів. Беззаперечна догма ринкової економіки – на найвищому 

рівні стоїть клієнт, якого обслуговує аудитор та його інтереси, і саме на ці 

інтереси мають бути спрямовані послуги аудитора. Аудитори повинні 

закрити прогалини в розумінні зацікавлених сторін щодо існуючої функції 

аудитора, і намагатись визначити, з їхньою допомогою як змінити, 

поліпшити і вдосконалити функцію. У зв’язку з цим одне з ключових 

питань – це розвиток спроможностей кожної аудиторської фірми, що 

залежить від двох ключових чинників: компетентності і якості» [217, c. 264]. 

В 2018-2019 роках професія аудитора вийшла на новий етап розвитку та 

удосконалення, що зумовлює необхідність наукового обґрунтування змісту 

поняття «професійна аудиторська діяльність». В різних літературних 

джерелах авторами наведені різноманітні трактування терміна «професійна 

діяльність», що зумовлено відсутністю його визначення на законодавчому 

рівні. Разом із тим, в Законі України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» сказано, що «аудиторська діяльність – незалежна 

професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з 

надання аудиторських послуг» [158]. Таке трактування аудиторської 

діяльності є спрощеним і ґрунтується на ототожненні професійної 

аудиторської діяльності зі сферою надання аудиторських послуг. 

Леонтьєв А.Н. [107, c. 102–103] під терміном «професійна діяльність» 

розуміє «діяльність, що здійснюється за допомогою складових дій та 

пов’язана з усвідомленням людиною кінцевого результату такої діяльності».  

На думку Коломоєць Т.Г. [90], «сутність професійної діяльності полягає 

у тому, що вона є детермінантою і складовою соціально-економічного 
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процесу розвитку суспільства, але особливістю людини, як суб’єкта трудової 

діяльності, як фахівця».  

Файєр О.А. [208, с. 130] зазначає, що «професійна діяльність – це вид 

трудової діяльності професіоналів, які володіють комплексом спеціальних 

теоретичних знань та практичних навиків, набутих в результаті спеціальної 

підготовки та досвіду роботи, мають високу ділову репутацію та володіють 

професійною етикою, зміст якої складається з доцільної зміни та 

перетворення навколишнього середовища шляхом виконання покладених на 

них особливих професійних обов’язків та здійснюючи надані ним для цього 

права, та діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам». 

 «У сучасній літературі професійна діяльність найчастіше визначається 

як вид трудової діяльності, або вид праці, що виникає внаслідок професійної 

диференціації людської праці. Зміст професійної діяльності працівника 

постає як зміст його функцій, які виконуються відповідно до поділу праці, 

причому, процес професійної праці складається з взаємозв’язаних і 

взаємодіючих майнових і особистісних компонентів» [3, c. 310]. 

«В загальному розумінні професійна діяльність – це соціально значуща 

діяльність, виконання якої вимагає спеціальних знань, умінь і навичок, а 

також професійно обумовлених якостей особистості» [185, с. 199]. 

Проаналізувавши наведені погляди авторів щодо сутності дефініції 

«професійна діяльність», можемо констатувати, що вони є 

взаємодоповнюючими, розширюють і поглиблюють уявлення про зміст і 

складові професійної діяльності. Професійна діяльність розглядається 

науковцями не лише як суспільне явище, а і як певний процес із 

притаманними йому етапами і масштабом охоплення. Отже, під поняттям 

«професійна аудиторська діяльність» слід розуміти 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. 
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Виникнення професійної аудиторської діяльності як соціального явища є 

наслідком не тільки суспільного поділу праці, але і результатом соціального 

розвитку особистості та зміни підходів до задоволення суспільних потреб. 

Професійну аудиторську діяльність слід розглядати не лише як відокремлене 

суспільне явище, але й як певний процес, що характеризується часовим, 

поетапним, операційним, продуктивним та просторовим масштабом 

охоплення. 

В умовах соціально-економічного та інформаційного прогресу 

професійна діяльність аудитора вимагає професійної мобільності, гнучкості, 

готовності до здійснення аудиторської діяльності та несення 

відповідальності, до постійного підвищення рівня загальної та професійної 

культури. Професія аудитора змінюється під впливом вимог суспільства, 

євроінтеграційних процесів, адаптації до міжнародних вимог. Системний 

підхід при вивченні особливостей розвитку професійної діяльності аудитора 

забезпечує детальне вивчення зміни та еволюції її елементів, які перебувають 

у постійному взаємозв’язку та взаємообумовленості. 

Структурування системи професійної аудиторської діяльності визначає 

її будова, відокремлення тих чи інших елементів, які можуть поділятися на 

прості або складні. Прості елементи не піддаються подальшому поділу, а з 

них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови 

системи професійної аудиторської діяльності.  

Професійна аудиторська діяльність з точки зору системного підходу 

повинна розглядатися як цілісна система із 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. 5.1).  
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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. 5.1. Компоненти та елементи професійної аудиторської 

діяльності 

Джерело: розроблено автором 

Професійна аудиторська діяльність є системним об’єктом з чітко 

визначеною та цілісною, багаторівневою та динамічною структурою, якій 

притаманні відповідні компоненти та елементи. Зовнішня компонента 

містить сукупність загальновизначених елементів будь-якого виду 

професійної діяльності (системи дій, спрямованих на досягнення поставленої 

мети через вирішення відповідних завдань). Елементи зовнішньої 

компоненти притаманні будь-якому виду професійної дільності, що 

зумовлюється її процедурним аспектом та передбачає наявність субʼєкта 

здійснення професійної діяльності, який залежно від поставленої мети 

здійснює цілеспрямований вплив на об’єкт професійної діяльності в цілях 

реалізації основних завдань діяльності. 

До елементів зовнішньої компоненти професійної аудиторської 

діяльності належать: мета; суб’єкт; об’єкт; засоби досягнення мети; функції. 

Детальну характеристику елементів зовнішньої компоненти професійної 

аудиторської діяльності представлено в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Характеристика елементів зовнішньої компоненти  

професійної аудиторської діяльності 

№ 
з/п 

Назва елемента Визначення елемента Характеристика елемента 

1 Мета 
професійної 
аудиторської 
діяльності 

Передбачуваний 
результат, що забезпечує 
розвиток особистості і її 
життєдіяльність 

Вирішення конкретних завдань, 
які встановлені на законодавчому 
рівні, нормами міжнародного 
регулювання аудиторської 
діяльності, а також договірними 
зобов’язаннями аудитора і клієнта 

2 Суб’єкт 
професійної 
аудиторської 
діяльності 

Індивід, який володіє 
комплексом спеціальних 
теоретичних знань та 
практичних навиків, 
набутих за результатами 
навчання, атестації та 
практичного досвіду  

Фізична особа, яка підтвердила 
кваліфікаційну придатність до 
провадження аудиторської 
діяльності, має відповідний 
практичний досвід та включена до 
Реєстру аудиторів і суб’єктів 
аудиторської діяльності 

3 Об’єкт 
професійної 
аудиторської 
діяльності 

Сукупність елементів 
господарської діяльності, 
вивчення яких становить 
практичний інтерес для 
аудитора 

Сукупність здійснених 
господарських операцій та 
процесів, які в цілому складають 
господарську діяльність суб’єкта, 
що перевіряється 

4 Засоби 
досягнення мети 

Прийоми, способи, 
методи та технології, 
використання яких 
забезпечує виконання 
завдань та реалізацію 
мети професійної 
діяльності 

Сукупність методів і технологій, 
за допомогою яких забезпечується 
досягнення мети професійної 
аудиторської діяльності 

5 Функції 
професійної 
аудиторської 
діяльності 

Якісні характеристики 
професійної діяльності, 
що спрямовані на її 
підтримання та розвиток 
як системи 

Інформаційна, оціночно-
діагностична, контрольна, 
соціальна, аналітична, 
комунікативна 

 

Елементи зовнішньої компоненти базуються на стратифікаційному 

(соціологічному) підході. В даному випадку професійна діяльність 

розглядається як група суб’єктів, які об’єднані спільною метою та функціями 

з метою здійснення відповідного впливу на об’єкт професійної діяльності на 

основі використання різних прийомів, способів та засобів здійснення 

професійної діяльності. 

Зовнішня компонента професійної діяльності проявляється через 

конкретну діяльність представників професії, які на основі виконання 
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професійних функцій здатні досягати чітких цілей, які формуються перед 

ними як перед фахівцями відповідного профілю.  

Професійна діяльність завжди переслідує певну мету і передбачає 

виконання конкретних завдань. У широкому розумінні мета професійної 

діяльності аудитора втілюється у певному результаті, який забезпечує 

розвиток його як особистості та забезпечує реалізацію та задоволення 

інтересів та потреб. 

Мета професійної аудиторської діяльності базується на вимогах 

законодавства та міжнародних стандартах і полягає в реалізації ключового 

завдання аудиту, а саме перевірці даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб’єкта господарювання, виявленні порушень та 

недоліків з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 

відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової 

звітності або іншим вимогам. 

Визначення переліку функцій професійної аудиторської діяльності 

дозволяє встановити специфіку поведінки представників даної професії, 

визначити домінантні компоненти та оцінити взаєозвязок між ними. Рівень 

реалізації функцій професійної аудиторської діяльності залежить від рівня 

сформованості особистісних інтелектуальних якостей та набутих 

професійних компетенцій.  

Інформаційна функція професійної аудиторської діяльності пов'язана з 

передачею різного типу інформації, яка формується та використовується в 

ході надання аудиторських послуг та здійснення аудиторської діяльності. 

Зокрема, до такої формації можна віднести наукову, морально-етичну, 

економічну інформацію тощо. 

Оціночно-діагностична функція професійної аудиторської діяльності 

пов’язана з усвідомленням представником аудиторської професії 

притаманних йому знань, поведінки, вихованості, моральності та етичності 

поведінки, тобто здійснення цілісної самооцінки себе як професіонала. 
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Контрольна функція професійної аудиторської діяльності передбачає 

здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю уповноваженими 

установами за дотриманням моральних норм, належного професійного рівня 

та володіння відповідними знаннями в ході провадження професійної 

діяльності та поведінці представників аудиторської діяльності. Дана функція 

забезпечує здійснення контролю за ефективністю та результатаівністю 

результатів професійної дільності. 

Соціальна функція професійної аудиторської діяльності полягає у 

здійсненні цілеспрямованої діяльності в частині задоволення інформаційних 

потреб користувачів, визнання та прийняття представниками аудиторської 

професії на себе обов’язку діяти в суспільних інтересах та дотримання 

принципів соціальної справедливості. 

Аналітична функція професійної аудиторської діяльності базується на 

необхідності здійснення аналізу результатів здійснення професійної 

діяльності та якості наданих аудиторських послуг, встановлення позитивних 

ознак та недоліків, оцінка ступеня досягнутих цільових параметрів та завдань 

професійної діяльності. На основі результатів критичного аналізу результатів 

здійснення професійної діяльності повинні вноситись відповідні корективи, 

опрацьовуватися шляхи удосконалення професійної діяльності на основі 

впровадження передового європейського досвіду. 

Комунікативна функція професійної аудиторської діяльності передбачає 

встановлення толерантних відносин між усіма учасниками аудиторської 

діяльності – замовником, аудиторам, управлінським персоналом замовника, 

тими кого наділено найвищими повноваженнями, користувачами інформації. 

Саме дана функція надає уявлення про особливості взаємодії учасників 

аудиторської діяльності. В подальшому функції професійної аудиторської 

діяльності реалізуються і проявляються в професійних здібностях 

представників аудиторської професії. 

Внутрішня компонента професійної аудиторської діяльності включає 

елементи, що визначають її зміст та ознаки, механізми регулювання й 
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особливості здійснення. До елементів внутрішньої компоненти професійної 

аудиторської діяльності належать: професійні компетенції (професійні 

знання, уміння, навички, ціннісне ставлення, професійний саморозвиток); 

професійні здібності; професійна етика й культура; професійна 

відповідальність. 

Професійна компетентність означає володіння професійними знаннями, 

уміннями, навичками, які формуються на базі освіти та досвіду та необхідні 

для належного виконання завдань з аудиту. Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачено, що професійна 

компетентність підтверджується шляхом складання кваліфікаційного іспиту, 

який має засвідчити здатність особи застосовувати теоретичні знання на 

практиці. Теоретичні знання підтверджуються за 14 напрямами 

(предметами).  

Обов’язковість дотримання аудитором принципу професійної 

компетентності встановлена вимогами Кодексу етики професійних 

бухгалтерів (Code of Ethics for Professional Accountants), розробленого Радою 

з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 

Міжнародними стандартами аудиту. Принцип професійної компетентності та 

належної ретельності зобов’язує аудитора надавати аудиторські послуги з 

належною ретельністю, компетентністю і старанністю; постійно 

підтримувати професійні знання та навички на належному рівні.  

На міжнародному рівні опис компетентності аудитора надано в 

«Збірнику міжнародних положень з освіти, видання 2014 року» (Handbook of 

International Education Pronouncements, 2014 Edition) [306]. Цим документом 

визначено міжнародні вимоги до освіти професійних аудиторів, згідно з 

якими професійна компетентність ґрунтується на професійній освіті, що 

здобувається у навчальних закладах, навчанні на робочих місцях, заходах з 

професійного саморозвитку. 

Дорош Н.І. зазначає, що «професійна компетентність аудиторів 

забезпечується такими складовими: а) високий рівень загальної і спеціальної 
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освіти та наявність необхідного стажу роботи за фахом; б) знання 

нормативних документів в частині питань, що стосуються обліку і аудиту; 

в) постійне підвищення кваліфікації у зв’язку з частими змінами 

законодавства» [53]. 

Вважаємо, що професійна компетентність аудитора повинна 

розглядатися як єдність теоретичного, практичного й психологічного 

аспектів готовності аудитора до здійснення професійної діяльності. 

Структура професійної компетентності аудитора може бути представлена 

через сукупність професійних знань, умінь, навиків, ціннісного ставлення, 

професійного саморозвитку. 

Професійна компетентність аудитора формується в першу чергу в 

системі освіти, а успішність професійної діяльності майбутніх аудиторів 

залежить від того, наскільки процес навчання зорієнтований на отримання 

професійних знань, які є ключовою цільовою установкою в реалізації 

компетентнісної парадигми розвитку професії аудитора. Навчальна 

підготовка аудиторів повинна здійснюватися з урахуванням наукових 

досягнень, змін законодавства, інтеграційних процесів та транслювання 

викликів практики на навчальний процес. 

Аналіз наукового доробку вчених, присвяченого проблемам аудиту як 

майбутньої професійної діяльності, засвідчує, що низький рівень 

професійних знань, умінь і навичок є наслідком невідповідності рівня освіти 

вимогам сучасної практики. Бугай Н.О. [19] пояснює існування такої ситуації 

розривом між теорією і практикою, необхідністю покращення змісту 

підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту. 

Платонова І.А. [147, с. 338], Гуцаленко Л.В. [43, с. 99] серед проблем 

розвитку аудиту як професійної діяльності виокремлюють недостатню 

кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, що є наслідком низького рівня 

професійних знань та недостатнього досвіду аудиторської діяльності. 

«Досвід розвитку професійних знань аудиторів знаходиться в динаміці: 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту знання аудиторів мають бути 
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достатніми та якісними для формулювання професійних тверджень, що 

покладає відповідальне зобов’язання розвивати свої професійні знання та 

опановувати питання, які можуть мати опосередкований вплив на якість 

роботи та формування професійної думки» [263, с. 73].  

Слід зауважити, що вільне володіння іноземною мовою, відмінне знання 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової 

звітності (МСФЗ), постійне підвищення рівня підготовки є дієвими 

інструментами удосконалення професійних знань аудитора в умовах 

тотальної діджиталізації. Високий рівень знань положень МСФЗ, МСБО та 

вміння застосування їх на практиці формують професійні переваги на ринку 

для аудитора. 

Така ситуація пов’язана з тим, що «МСФЗ виступають ефективним 

інструментом підвищення прозорості та зрозумілості інформації, яка 

розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для 

доходів та витрат, оцінює активи та зобов’язання, надає можливість 

об’єктивно розкривати й віддзеркалювати наявні фінансові ризики у 

суб’єктів звітування, а також порівнювати результати їхньої діяльності задля 

забезпечення адекватного оцінювання їхнього потенціалу та прийняття 

відповідних управлінських рішень» [135]. 

Розуміння специфіки складання фінансової звітності відповідно до 

вимог МСФЗ, знання практичних аспектів відображення в бухгалтерському 

обліку господарських операцій з урахуванням міжнародних вимог є 

вимогами сьогодення в частині професійних знань аудиторів. 

Досягнення мети та поставлених завдань аудиту неможливе без 

формування та розвитку професійних навиків аудитора. Професійні навики з 

організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих 

аудиторських процедур, оформлення робочих та підсумкових документів, 

комунікативні та управлінські навики аудитор здобуває в ході теоретичної 

підготовки та в подальшому при здійсненні практичної діяльності.  
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Професійні вміння аудитора – це його готовність успішно надавати 

аудиторські послуги, яка ґрунтується на отриманих знаннях і навичках. 

Особа, яка в майбутньому має намір стати аудитором повинна володіти 

вміннями пошуку необхідної інформації з урахуванням міждисциплінарних 

зв’язків для вирішення багатосторонніх або складних проблем; оцінювати 

можливість альтернативних рішень і розуміти роль професійного судження в 

їх прийнятті. Міжособистісні й комунікативні навики допомагають 

представникам аудиторської вибудовувати належні відносини при взаємодії 

із замониками, зацікавленими сторонами для досягнення мети здійснення 

професійної діяльності, для формулювання аргументованих професійних 

суджень та рішень. Ефективність системи аудиту безпосередньо залежить від 

навичок і вмінь аудитора, тобто завдяки накопиченим знанням і досвіду 

забезпечується досягнення якісного проведення аудиту і всіх поставлених 

цілей.  

Одним із важливих напрямів розвитку сучасної освіти є виховання у 

студентів ціннісного ставлення до професії аудитора, утвердження в їх 

свідомості морального ідеалу аудитора як професіонала, виховування 

відчуття професійного обов’язку, честі та підтримання високого 

професійного іміджу. Формування професійних цінностей є важливим 

напрямом формування професійної діяльності майбутнього фахівця з аудиту, 

оскільки саме професійні цінності створюють відповідну спрямованість, 

регулюють поведінку та самореалізацію індивіда.  

Ціннісна криза в суспільстві (поширення егоїзму, прагматична 

мотивація, нехтування нормами моралі та толерантності) зумовлює особливу 

актуальність цілеспрямованого розвитку ціннісного ставлення студентів в 

напрямі виховання духовно-моральних цінностей в професійній аудиторській 

діяльності, розуміння ними необхідності безперервного фахового 

самовдосконалення, становлення їх особистості як професіоналів своєї 

справи шляхом пошуку оптимальних засобів освіти. 
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Навчання та удосконалення аудитора як професіонала не припиняється 

після закінчення навчального закладу, а продовжується протягом всього 

життя. Професійний саморозвиток аудиторів визначається динамічною 

зміною соціально-економічних умов здійснення діяльності, 

цілеспрямованістю, особливостями та змістом професійної діяльності. 

Відповідно до національних вимог законодавства аудитор зобов’язаний 

здійснювати безперервне професійне навчання, порядок проведення якого 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та 

аудиту. Разом із тим, на сьогодні такий порядок не розроблено, відсутній 

перелік акредитованих центрів, які можуть надавати послуги з 

удосконалення професійних знань аудиторів, не затверджено відповідні 

програми, що гальмує та значно ускладнює процес професійного 

саморозвитку аудиторів. 

На жаль, на законодавчому рівні питання безперервного професійного 

навчання аудиторів розглянуто стисло й без належної деталізації. Окремі 

норми Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» містять декларативний характер і на сьогодні відсутній механізм 

їх практичної реалізації. Зокрема, законом визначено: обов’язок аудитора 

дотримуватися вимог щодо безперервного професійного навчання; наведено 

перелік суб’єктів, які можуть проводити таке навчання; затвердження 

порядку безперервного професійного навчання аудиторів центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Разом із тим, до тепер 

зазначений вище порядок не розроблено, відсутні конкретні вимоги комісії з 

атестації до юридичних осіб, які можуть проводити безперервне професійне 

навчання, не розроблено відповідні програми навчання. 

Професійний саморозвиток аудитора слід також розглядати з точки зору 

усвідомленого та цілеспрямованого розвитку особистісних компетенцій, 

який базується на самостійному удосконаленні професійних знань, вмінь, 
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етичних якостей, які в подальшому забезпечують ефективність професійної 

діяльності. Рівень ефективності професійного саморозвитку аудиторів 

залежить від наявності внутрішньої мотивації професійної діяльності та 

здатності до саморозвитку. Лише наявність бажання в аудитора ефективно та 

якісно надавати аудиторські послуги та виконувати свої професійні 

обов’язки забезпечують дієві результати професійного саморозвитку. 

Професійні здібності аудитора є однією з найважливіших якостей 

аудитора як професіонала, які свідчать про успішність оволодіння 

професійними знаннями та вміннями. Професійні здібності є синтезом 

загальних та спеціальних властивостей людини, які відповідають вимогам 

професії аудитора і забезпечують оцінку досягнення результатів діяльності. 

На сьогодні аудитор повинен володіти організаційними, аналітичними, 

комунікаційними здібностями, мати лідерські якості, а також викладацькі 

здібності. Саме володіння професійними здібностями є одним із критеріїв, 

які враховуються під час оцінювання особистих ділових якостей і 

очікуваного професійного рівня аудитора. 

Наступним елементом професійної діяльності аудитора є професійна 

етика й культура, які лежать в основі удосконалення норм поведінки 

відповідно до рівня розвитку суспільних відносин. Професійна аудиторська 

діяльність має соціальне значення, скільки її результати впливають на 

прийняття рішень і захист майнових інтересів різних груп користувачів. 

Дотримання норм професійної етики аудиторами, їх усвідомлення та 

розуміння забезпечує відповідальність за професійні дії та вчинки в ході 

надання аудиторських послуг. Посилення відповідальності аудиторів за 

дотримання вимог професійної етики є одним із механізмів запобігання 

виникненню професійних зловживань, порушень та надання викривленої 

інформації зацікавленим користувачам. 

Підтримуємо позицію Н.М. Проскуріної, що «специфіка професійної 

діяльності аудитора полягає в тому, що вони змушені працювати в умовах 

постійно виникаючих етичних конфліктів. Проблеми етичного характеру 
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можуть мати різну складність, але кожного разу вони вимагають ретельного 

підходу до їх вирішення. У зв’язку з цим аудиторам необхідно не тільки 

знати норми професійної поведінки, але й неухильно їх дотримуватися» [163, 

c. 99]. Разом із тим, реалії здійснення професійної аудиторської діяльності 

свідчать про наявність випадків порушення вимог професійної етики, що 

негативно впливає на імідж професії аудитора та якість наданих 

аудиторських послуг, зниження довіри до аудиторів. 

Важливим і невід’ємним елементом професійної аудиторської діяльності 

є професійна відповідальність за здійснення професійних проступків 

(неналежне виконання своїх професійних обов’язків; недотримання вимог 

незалежності суб’єкта аудиторської діяльності; порушення міжнародних 

стандартів аудиту; ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від 

проведення перевірки з контролю якості та/або невиконання рекомендацій, 

наданих за результатами проведення перевірок з контролю якості та інші). За 

професійні проступки до аудитора можуть бути застосовані дисциплінарні 

заходи протягом семи років з дня вчинення професійного проступку.  

До складу дисциплінарних заходів належать:  

– попередження, що вимагає від аудитора та суб’єкта аудиторської 

діяльності, відповідального за порушення, припинення неприйнятної 

поведінки або усунення порушення та утримання від будь-яких подібних 

повторних дій;  

– зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, на строк від одного місяця до трьох років;  

– офіційна заява Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю або Аудиторської палати України про невідповідність 

аудиторського звіту;  

– накладення штрафу на аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності;  

– виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру.  
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За даними офіційного сайту Аудиторської палати України в 2019-

березня 2020 року відбулось притягнення до професійної відповідальності та 

застосування стягнень до наступних суб’єктів аудиторської діяльності: 

1.ТОВ “Українська аудиторська служба”, ПАФ «ЕКСПРЕС-АУДИТ», 

ТОВ «Аудиторська фірма «Форум», ТОВ «АЛЕКС-АУДИТ», ПАФ «АС-

АУДИТ» Незалежна аудиторська фірма «Пріоритет» у формі ТОВ, ТОВ 

«Малтіком», ТОВ «Аудиторсько-консалтингова компанія «НІЛ», ТОВ 

«Аудиторська фірма «Віта поштова», Господарське ТОВ Аудиторська фірма 

«УКРЗАХІДАУДИТ», ТОВ «Аудиторська фірма «Наталія», 

ТОВ «Максимум-аудит», ТОВ «Фірма «Даниленко і партнери», 

ПП «Аудиторська фірма «ЗАХІДАУДИТ», ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ 

ГРУП», ПП Аудиторська фірма «ТЕСТ-АУДИТ», ТОВ «РФС-АУДИТ», 

ТОВ «Профаудит», ТОВ «Аудиторська фірма «ЛАНА», ТОВ «Українська 

аудиторська компанія «Кредо», ТОВ «Аудиторська фірма «Економічні 

пріоритети», АФ «Аудит – Легіст» у формі ТОВ – дисциплінарне стягнення у 

вигляді попередження; 

2. ТОВ «Аудиторська фірма «АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА», ТОВ 

«АБК-АУДИТ» – дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк три 

роки; 

3. Аудиторська фірма «Ресурс – аудит» у формі ТОВ, ТОВ «Січень-

аудит», ПП «Інформаудит» – зупинення права на надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк шість місяців; 

4. ПП «Аудиторська фірма «Укрфінансаудит» – зупинення права на 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк три 

місяці; 

5. Аудиторська фірма МПП «Кронос» – зупинення права на надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк два місяці; 
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6. ТОВ «Аудиторську фірму «АУДИТ-96» – зупинення права на надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, строком на три місяці; 

7. ТОВ «ЦЕНТР АУДИТ СЕРВИС», Фірма «Трансаудит» у вигляді ТОВ 

– у вигляді офіційної заяви Аудиторської палати України про невідповідність 

аудиторського звіту щодо фінансової звітності вимогам Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Відповідно до п. 8 ст. 42 закону України «Про аудит та фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» на суб’єкта аудиторської діяльності 

накладається штраф у розмірі: 

1) до 30 відсотків суми винагороди за договором про надання 

аудиторських послуг у разі укладення договору без належного забезпечення 

виконання вимог та обмежень; 

2) до 10 відсотків суми винагороди за договором про надання 

аудиторських послуг у разі надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності без чинного договору страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, 

який провадить обов’язковий аудит [158]. 

Крім того, з 2018 року запроваджено страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності, які провадять 

обов’язковий аудит фінансової звітності.  

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-

правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми 

особами, укладеним суб’єктом аудиторської діяльності, який проводить 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за 

договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) 

протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не 

передбачено законом [158]. 
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Суб’єкту аудиторської діяльності забороняється надавати послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності без чинного договору страхування 

цивільно-правової відповідальності перед третіми особами. Контроль за 

дотриманням суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), вимоги щодо 

наявності чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності 

суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами покладається на 

Аудиторську палату України [158]. 

Однак наразі виникають питання, які можуть свідчити про наявність 

ознак конфлікту інтересів у випадку, коли аудитор, який уклав договір 

страхування цивільно-правової відповідальності зі страховою компанією, чи 

може він надавати аудиторські послуги цій страховій компанії.  

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що професійна 

аудиторська діяльність є складною динамічною системою, яка включає 

внутрішню та зовнішню компоненти з чітко визначеною структурою. 

Впровадження євроінтеграційних процесів, зміна законодавства в частині 

регулювання надання аудиторських послуг в напрямі його адаптації до 

міжнародних вимог, призвели до зміни концепції формування, розвитку та 

здійснення професійної аудиторської діяльності.  

Підвищення вимог до забезпечення високого рівня якості надання 

аудиторських послуг, відпрацювання дієвого механізму дотримання етичних 

принципів у процесі здійснення аудиторської діяльності, врегулювання 

порядку безперервного навчання аудиторів призводять до необхідності 

вирішення розглянутих проблемних питань формування та розвитку 

елементів внутрішньої та зовнішньої компонент професійної аудиторської 

діяльності. Нове сучасне бачення професіоналізму та ролі особистості в його 

формуванні зумовлює модифікацію та переоцінку цінностей професійного 

розвитку представників аудиторської професії. Наразі спостерігається 
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тенденція до зростання вимог до аудиторів як фахівців, рівня їх професійної 

підготовки та освіти, до відповідальності за якість надання аудиторських 

послуг. 

 

 

5.2. Конвергенція правового статусу та професійних 

компетентностей аудитора в умовах євроінтеграції 

 

 

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 компетенції аудитора, змінився порядок набуття статусу 

аудитора та сформувався оновлений механізм безперервного навчання 

аудиторів. Прийняття Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» стало початком реформування правового статусу 

аудитора з урахуванням євроінтеграційних процесів та сформувало 

принципово нову схему допуску до професії. 

Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» «аудитор – фізична особа, яка підтвердила 

кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має 

відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності» [158]. Враховуючи законодавче 

закріплення поняття «аудитор», можна констатувати, що особа, яка має намір 

стати аудитором, повинна у відповідний спосіб набути та підтвердити 

кваліфікаційну придатність, а також володіти практичним досвідом. 

Оцінювати та підтверджувати наявність зазначених компетентностей будуть 

незалежні центри оцінювання знань, які акредитовані комісією з атестації.  
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Розглянемо детальніше вимоги до порядку атестації осіб, які мають 

намір стати аудиторами відповідно до ст. 19 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (рис. 5.2).  

 

 Вища освіта 

Складання іспитів з теоретичних знань за 14 предметами 

Особам, які під час навчання у вищих навчальних закладах 
вивчали предмети протягом мінімальної кількості годин, 
визначеної комісією з атестації та успішно склали іспит 
зараховується іспит з теоретичних знань 

Особам, які склали відповідні теоретичні іспити за напрямами в
професійних організаціях, що є дійсними членами Міжнародної 
федерації бухгалтерів, та є членами цих організацій або 
перебувають у процесі набуття членства у цих організаціях, за 
рішенням комісії з атестації зараховуються теоретичні знання 

Особа, яка має досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, 
юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 
аудитора не менше 15 років та атестується за результатами 
кваліфікаційного іспиту 

Особа, яка має досвід досвід роботи на на посадах бухгалтера, 
ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 
аудитора не менше семи років та пройшла стажування протягом 
трьох років та атестується за результатами кваліфікаційного 
іспиту 

Особа, яка має намір стати аудитором, пройшла трирічне 
стажування у суб’єкта аудиторської діяльності у будь-який 
період незалежно від дати отримання свідоцтва про складання 
іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту  

ІІ. Підтвердженн
я володіння 

теоретичними 
знаннями з 
відповідних 
предметів 

ІІІ. Наявність 
практичного 

досвіду роботи та 
стажування 

І. Наявність 
вищої освіти 

IV. Підтверджен
ня професійної 
компетенції 
шляхом 
складання 

кваліфікаційного 
іспиту 

Особа, яка має досвід досвід роботи на на посадах бухгалтера, 
ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 
аудитора не менше семи років та пройшла стажування протягом 
трьох років 

Особа, яка має намір стати аудитором, пройшла трирічне 
стажування у суб’єкта аудиторської діяльності та склала іспитів 
з теоретичних знань 

Особа, яка має досвід досвід роботи на на посадах бухгалтера, 
ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 
аудитора не менше семи років та пройшла стажування протягом 
трьох років 

Рис. 5.2. Порядок атестації аудиторів та вимоги до осіб,  

які мають намір стати аудитором 

Джерело: систематизовано на основі [158] 
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Встановлення вимоги щодо наявності вищої освіти економічного або 

юридичного спрямування значно розширює коло осіб, які можуть стати 

аудиторами. Але слід врахувати, що відсутність фахової фундаментальної 

вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» у особи, яка має намір 

стати аудитором, може в подальшому призвести до формування фахівців з 

аудиту з різнопрофільною вищою освітою. 

Нині чинний порядок атестації аудиторів є складнішим порівняно з тим, 

що діяв до моменту реформування законодавчого регулювання здійснення 

аудиторської діяльності. За результатами складання іспитів з теоретичних знань 

та кваліфікаційного іспиту на підставі рішення Комісії з атестації центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, видається свідоцтво, термін 

дії якого становить п’ять років з дня складення кваліфікаційного іспиту. 

На сьогодні для налагодження механізму атестації аудиторів Комісія з 

атестації повинна 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 (Додаток П). Така ситуація 

призводить до гальмування процесів організації та проведення безперервного 

професійного навчання аудиторів. 

Встановлення жорстких вимог до теоретичної й практичної підготовки 

аудиторів з метою набуття права на провадження аудиторської діяльності, 

зміна порядку атестації, підвищення рівня відповідальності аудиторів, 

посилення вимог до незалежності та забезпечення якості діяльності аудиторів 

свідчать про зміну правого та соціального статусу аудитора. Прозорість 
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діяльності аудиторів, ефективно налагоджена система безперервного 

професійного навчання та посилення контролю за їх діяльністю забезпечує 

зростання довіри суспільства, інвесторів, власників підприємств до 

діяльності аудиторів та служіння останніх інтересам держави. 

Дерегуляція й розмежування повноважень щодо атестації аудиторів та 

прийняття іспитів (на законодавчому рівні атестація аудиторів здійснюється 

Комісією з атестації, а кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних знань 

проводяться незалежними центрами оцінювання знань, акредитованими 

Комісією з атестації) сприятиме реалізації принципу незалежності, 

об’єктивності, конфіденційності при підготовці та оцінювані знань аудиторів. 

Велике значення наявності практичних навичок та кваліфікації обумовило 

необхідність законодавчого закріплення умови набуття практичного досвіду 

аудиторської діяльності на основі працевлаштування/стажування у суб’єкта 

аудиторської діяльності не менше трьох років. За результатами такого 

стажування суб’єкт аудиторської діяльності має надати відповідну 

характеристику фізичній особі, яка має намір стати аудитором. Таке стажування 

виступає одним з інструментів формування додаткових знань і навичок 

особами, які мають намір в майбутньому стати аудиторами, а також набуття 

ними практичного досвіду проведення аудиту. 

Заслуговує підтримки думка О.М. Барановської, що «насправді 

доцільним було б стажування в аудиторських компаніях, які включені до ІІІ 

або ІV розділів реєстру, тобто таких, які мають право проводити 

обов’язкових аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, бо саме ці аудиторські компанії можуть дійсно надати 

досвід та практичну підготовку майбутнім аудиторам» [10, c. 40]. 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 

05.07.2012 р. № 5067-VI, «метою стажування є набуття досвіду з виконання 

професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь 

та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття 

додаткових компетенцій» [160]. 
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Сьогодні, на жаль, процес стажування осіб, які планують стати 

аудиторами, гальмується через законодавчу неврегульованість механізму 

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

через відсутність затвердженої Програми стажування аудиторів. Тому 

розроблення змістовного наповнення Порядку проходження стажування 

аудиторів у суб’єкта аудиторської діяльності (далі – Порядок стажування) у 

вигляді додатку до Програми стажування та затвердження уніфікованої форми 

висновку про результати стажування та довідки у формі характеристики, які за 

результатами стажування має надати суб’єкт аудиторської діяльності, наразі є 

актуальним питанням, що потребує нагального вирішення. 

«Зміст проекту Порядку проходження стажування, який повинна 

підготувати та подати на схвалення Органу суспільного нагляд атестаційна 

комісія, повинен включати ряд обов’язкових вимог до суб’єкта 

господарювання, який характеризуватиме практичний досвід кандидата. Такі 

вимоги повинні виходити з тих навичок та поводжень, які необхідно 

продемонструвати професіоналам-аудиторам, щоб забезпечити відмінну 

продуктивність у кожному аспекті своєї роботи. Інструменти розвитку та 

оцінки майбутніх аудиторів повинні забезпечувати та задовольняти не тільки 

процес закріплення теоретичних знань на практиці, але й економічні, соціальні 

та етичні напрямки розвитку навичок та поводжень, наприклад: досконалість у 

роботі з клієнтами; уміння планувати та організовувати процес надання 

професійних послуг; навики фінансового менеджменту в сфері аудиторського 

бізнесу; освоєння процесів відбору, набору та розвитку персоналу, уміння 

працювати в команді та комунікативність, тощо» [179, с. 56]. 

Враховуючи недостатній рівень наукового обґрунтування норм 

вищенаведених документів, затвердження яких врегулювало б процедуру 

проходження стажування у суб’єкта аудиторської діяльності, а також 

результати вивчення міжнародного досвіду з цього питання, нами 

запропоновано змістовне наповнення проекту Порядку стажування на 
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виконання вимог чинного законодавства з питань регулювання аудиторської 

діяльності (рис. 5.3).  

 
1 

2 

3 

4 

Загальні 
положення 

Сутність стажування, основні завдання проходження 
стажування, перелік осіб, які можуть проходити 
стажування у суб’єкта аудиторської діяльності, 
принципи стажування та терміни його проходження 

Вимоги до 
суб’єктів 

аудиторської 
діяльності 

Встановлюється перелік вимог, яким повинен 
відповідати суб’єкт аудиторської діяльності для 
проведення стажування, кваліфікаційні вимоги до 
керівника стажування 

Повноваження 
Комісії з атестації 
щодо організації 

стажування 

Визначається перелік функцій та повноважень 
Комісії з атестації в частині організації та 
розроблення методологічних засад процесу 
стажування 

П
р
ое

к
т 
П
ор

яд
к
у 
п
р
ох

од
ж
ен

н
я 
ст

аж
ув

ан
н
я 
в 
су

б’
єк

ті
в 
ау

ди
то

р
сь

к
ої

 д
ія
л
ьн

ос
ті

 

Права та 
обов’язки особи, 
яка проходить 
стажування 

Наводиться перелік прав, обов’язків особи, яка 
проходить стажування. Встановлюються вимоги до 
документального оформлення бажання особи пройти 
стажування у суб’єкта аудиторської діяльності 

5 

Порядок 
організації та 
проходження 
стажування 

Врегульовуються організаційні засади проходження 
стажування особою, яка має намір стати аудитором; 
визначаються основні етапи стажування та перелік 
компетенцій, які має здобути стажер 

6 

Процедура та 
умови зупинення, 

припинення 
стажування 

Зазначаються випадки, в яких може відбуватися 
зупинення, припинення стажування, порядок 
прийняття відповідного рішення суб’єктом 
аудиторської діяльності 

7 

Завершальний 
етап стажування 
та оцінка його 
результатів 

Окреслюється методика оцінки результатів 
стажування та складання висновку про результати 
стажування, на підставі якого заповнюється та 
видається особі, яка пройшла стажування, відповідна 
характеристика для надання в Комісію з атестації 

8 

 
 
Додатки 

 

Затверджується єдина та уніфікована форма 
документів, що стосуються стажування: 
– Заява про проходження стажування 
– Договір про стажування 
– Щоденник проходження стажування 
– Висновок про результати оцінки та проходження 
стажування 
– Характеристика за результатами проходження 
стажування 

 

Рис. 5.3. Характеристика розділів проекту Порядку проходження 

стажування на суб’єктах аудиторської діяльності 

Джерело: розроблено автором 
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Прагматична цінність запропонованого документа полягає у 

встановленні чіткого порядку проходження стажування на суб’єктах 

аудиторської діяльності, а також механізму оцінки результатів проходження 

стажування, що забезпечує системний підхід до вирішення цього 

проблемного питання. Запропонований проект Порядку стажування 

(Додаток Л) 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. 

У вищезгаданому проекті Порядку стажування важливе значення 

відводиться додаткам, використання яких сприятиме уніфікації стандартів 

при документальному оформленні процесу проходження стажування у 

суб’єктів аудиторської діяльності. Розглянемо детальніше зміст та 

призначення основних документів, що забезпечать систематизацію, 

оформлення умов та результатів стажування особи, яка має намір стати 

аудитором (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Документальне забезпечення процесу організації та проходження 

стажування на суб’єктах аудиторської діяльності 

№ з/п Назва документа Призначення документа Результат використання 
1 2 3 4 
1 Заява про проходження 

стажування 
Документальне 
підтвердження бажання 
особи проходити 
стажування саме в цього 
суб’єкта аудиторської 
діяльності 

Отримання інформації про 
особу, яка буде проходити 
стажування, та її 
відповідність вимогам 
проходження атестації 

2 Договір про 
стажуванням 

Врегульовує договірні 
засади та основні 
положення, 
взаємовідносини, права та 
обов’язки сторін в частині 
проведення стажування 

Врегулювання відносин та 
ключових питань 
проходження стажування 

3 Щоденник 
проходження 
стажування 

Зазначаються перелік та 
періоди виконання робіт, 
які відповідають програмі 
стажування 

Підтвердження 
проходження стажування 
відповідно до вимог 
програми стажування 
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Продовження табл. 5.2 
1 2 3 4 
4 Висновок про 

результати оцінки та 
проходження 
стажування 

Містить оцінку стажування 
та якість його проходження, 
а також оцінку рівня 
опанування практичних 
навичок 

Систематизовані 
результати та оцінка 
стажування 

5 Характеристика за 
результатами 
проходження 
стажування 

Опис результатів стажування 
та відповідності особи, яка 
має намір стати аудитором, 
законодавчим вимогам в 
частині набуття практичного 
досвіду в сфері аудиту 

Документальне 
підтвердження здобуття 
особою відповідного 
практичного досвіду 

Джерело: розроблено автором 

Реалізація вимог проекту Порядку стажування неможлива без розроблення 

та затвердження відповідної стандартизованої Програми проходження 

стажування на суб’єктах аудиторської діяльності. На сьогодні цей документ 

також перебуває на стадії розроблення Комісією з атестації, що призводить до 

виникнення недоліків та неможливості якісного проведення стажування осіб, які 

бажають стати аудиторами. 

Програма проходження стажування в суб’єктів аудиторської діяльності 

розрахована на фізичних осіб, які мають намір стати аудиторами, і має на 

меті стимулювання набуття практичних знань і навичок, необхідних для 

здійснення аудиторської діяльності, через залучення зазначених осіб до 

практичної діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. Вважаємо, що така 

Програма має охоплювати чотири напрями практичної підготовки (табл. 5.3) 

Таблиця 5.3 

Зміст Програми проходження стажування на суб’єкті аудиторської 

діяльності 

№ 
з/п 

Назва блоку 
(напряму) 

Перелік питань, що підлягають вивченню 

1 2 3 
1 Соціальний 

напрям 
1.1 Процеси управління персоналом в аудиторській фірмі 
1.2 Техніка ведення переговорів. Лідерство та ефективні 

ділові комунікації 
1.3 Порядок взаємодії з клієнтами та замовниками 
1.4 Управління бізнес-процесами аудиторської фірми 
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Продовження табл. 5.3 
1 2 3 
2 Професійно-

кваліфікаційний 
напрям 

2.1 Організаційні засади аудиту: від прийняття клієнта до 
підписання аудиторського звіту 

2.2 Організаційно-методичне забезпечення та порядок 
проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів 
суспільного значення 

2.3 Організаційно-методичне забезпечення та порядок 
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

2.4 Організаційно-методичне забезпечення надання 
супутніх послуг і виконання завдань з огляду 
фінансових звітів 

2.5 Організаційно-методичне забезпечення надання 
неаудиторських послуг 

2.6 Відповідальність аудитора  
2.7 Професійні стандарти та аудиторський звіт 
2.8 Забезпечення якості аудиторських послуг 

3 Етичний напрям 3.1 Застосування етичних принципів в діяльності аудитора 
3.2 Загрози дотриманню принципів етики та шляхи їх 

мінімізації 
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Джерело: розроблено автором 

Запропонований зміст Програми проходження стажування на суб’єкті 

аудиторської діяльності може доповнюватися та розширюватися в 

щоденнику проходження стажування залежно від специфіки діяльності 

аудиторської компанії. Також до програми можуть вноситись доповнення та 

коригування, які зумовлюються внесенням змін до законодавства, надання 

роз’яснень регуляторами тощо. 

Визначення переліку питань, які має опанувати під час стажування 

особа, що має намір стати аудитором, за чотирьома напрямами дозволить 

сформувати професійні навички та якості фахівця, обізнаного з 
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особливостями здійснення аудиторської діяльності з урахуванням різних 

напрямів її здійснення. 

Блок питань соціального напряму є одним із важливих факторів набуття 

навичок міжособистісного спілкування, вміння працювати у складі команди, 

вести переговори та робити презентації про діяльність аудиторської фірми. 

Набуття навичок з уникнення конфліктних ситуацій та управління ними, 

вміння чітко формулювати та висловлювати власну позицію з тих чи інших 

питань, обґрунтовувати результати аудиту замовнику сьогодні є такими ж 

важливими професійними компетенціями, як і опанування організаційно-

методичних засад і техніки проведення аудиту фінансової звітності, надання 

різного виду аудиторських послуг. 

Постійні законодавчі новації, впровадження МСФЗ і дедалі ширше їх 

використання на практиці, необхідність здобуття знань, навичок і вмінь, 

необхідних для виконання посадових обов’язків, забезпечення постійного 

професійного розвитку – все це вимагає ефективної системи практичного 

навчання.  

Блок питань професійно-кваліфікаційного напряму спрямований на 

розвиток професіоналізму та компетенції особи, яка бажає стати аудитором. 

Надання аудиторських послуг, що відповідають найвищим вимогам 

професійних норм та правил поведінки, ґрунтується на сформованих 

практичних навичках та вмінні їх застосовувати. Стажування за цим 

напрямом дозволяє сформувати розуміння порядку використання та втілення 

професійних навичок, здобутих під час навчання, в процесі практичної 

діяльності при наданні аудиторських послуг. 

Професія аудитора вимагає від її представників різнобічних знань та 

практичних навичок і здібностей. В умовах глобалізації до кваліфікації 

незалежних аудиторів висуваються найвищі вимоги. На тлі переходу України 

до прискореного впровадження МСБО та МСФЗ формується система нових 

професійних вимог до аудитора. Зокрема, знання МСБО є однією з вимог до 
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аудиторів, які проводять аудит підприємств, що становлять суспільний 

інтерес і повинні проводити обов’язковий аудит. 

«До того, що Україні досі триває процес впровадження МСФЗ, 

додаються специфічні галузеві проблеми, такі як відмінності стандартів 

роботи українських та міжнародних компаній, відсутність системи 

страхування аудиторських ризиків, недостатній рівень підготовки 

українських бухгалтерів та аудиторів (особливо щодо застосування 

міжнародних стандартів). На жаль, сьогодні в Україні немає необхідного 

числа аудиторів, що мають достатню кваліфікацію для перевірки фінансової 

звітності, складеної за МСФЗ» [83, с. 1278]. 

Наявність високого рівня знань щодо практичного застосування МСФЗ, 

розуміння методології складання фінансової звітності та розкриття 

інформації на основі застосування міжнародних стандартів, дотримання 

принципу професійного скептицизму безпосередньо впливають на якість 

надання аудиторських послуг.  

Необхідність підтвердження наявності належної кваліфікації, знань та 

досвіду з питань МСФЗ у аудиторів суб’єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, визначено в 

ст. 23 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». На виконання вимог зазначеної статті Рада нагляду за 

аудиторською діяльністю протокольним рішенням від 13.12.2018 р. 

затвердила перелік організацій, наявність сертифікату (диплому) яких 

свідчить про високий рівень відповідних знань з МСФЗ. До таких 

професійних організацій належать: Асоціація присяжних сертифікованих 

бухгалтерів (АССА), у т. ч. Diplomain International Financial reporting 

(DipIFR); Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів 

(АІСРА); Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW). 

В умовах запровадження європейського досвіду та практики з метою 

реформування аудиторської діяльності в Україні, актуальним залишається 

питання розвитку професійної етики як однієї зі складових сталого розвитку 
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економіки. Опанування питань етичного напряму під час стажування 

забезпечує підсвідоме закріплення у фізичної особи єдиних вимог до 

здійснення аудиторської діяльності, функціональність системи контролю 

якості аудиторських послуг та закладає основу для формування соціальної 

відповідальності аудитора. Обов’язкове дотримання професійної етики, чітке 

усвідомлення особою, яка прагне стати аудитором, потенційних етичних 

наслідків у практичній діяльності при виникненні етичних конфліктів, оцінка 

їх впливу на інтереси громадськості є одними із ключових елементів 

ефективного поєднання загальноєвропейських стандартів і національних 

реалій функціонування ринку аудиторських послуг. 

Надання аудиторських послуг в умовах прискорення євроінтеграційних 

процесів призводить до інноваційного розвитку ринку аудиту, впровадження 

в практичну діяльність аудиторських компаній різних комп’ютерних 

інформаційних систем аудиту. 

«Автоматизація аудиту дала поштовх на досягнення значних результатів 

в діяльності аудиторських фірм, вплинула на зменшення витрат діяльності, 

скорочення чисельності аудиторського персоналу, що в результаті впливає на 

прибутковість роботи аудиторських компаній» [134, c. 69]. 

«Проте більшість субʼєктів аудиторської діяльності застосовує засоби 

автоматизованої обробки даних лише для оформлення документів і в якості 

інформаційно-довідкового джерела. Деякі фірми здійснюють спроби 

автоматизувати аудит, які полягають в самостійній розробці програм, 

вживаних для полегшення розрахунків при проведені перевірок деяких 

ділянок бухгалтерського обліку (наприклад, перевірка головної книги, 

оборотно-сальдової відомості). Але цим не вичерпуються можливості 

інноваційного розвитку аудиту із застосуванням сучасних засобів 

автоматизації та математичних методів» [268, с. 34]. 

На необхідність комп’ютеризації аудиту також впливають зміни в сфері 

діджиталізації системи бухгалтерського обліку на підприємствах, що 

визначають порядок формування показників фінансової звітності, які в 
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подальшому має підтвердити аудитор. «Бухгалтерський облік не залишився 

осторонь процесів цифровізації економіки: 1) з’явилися нові концепції 

обробки та передачі інформації, такі як XBRL (розширена мова звітності 

бізнесу), RTA (облік у режимі реального часу), EDI (обмін електронними 

даними), «хмарні» технології тощо; 2) бухгалтерські програми інтегровані в 

такі системи управління підприємством, як CRM, SCM, ERP; 3) у найближчі 

роки бухгалтерську сферу очікують зміни, ключовими каталізаторами яких 

стануть блокчейн, штучний інтелект, BigData» [149, с. 200]. 

Напрям діджиталізації та автоматизації та його опанування в ході 

стажування дозволяє стажеру зрозуміти механізми інтелектуалізації 

аудиторської діяльності, засвоїти практику проведення аудиту фінансової 

звітності з використанням сучасних комп’ютерних програм і сформувати 

розуміння моделювання аудиту. Опанування порядку надання аудиторських 

послуг з використанням комп’ютерних інформаційних технологій 

забезпечить високий рівень професійної майстерності у особи, яка пройшла 

стажування. Тому практична реалізація запропонованого змісту Програми 

стажування сприятиме підвищенню теоретичного рівня в різних сферах 

аудиторської діяльності, а також забезпечить удосконалення професійних 

знань і здобуття практичних навичок. 

Стажування осіб, які мають намір стати аудиторами, – це не єдине 

нововведення в професійній підготовці незалежного аудитора. Формування 

всебічно розвинутого фахівця з аудиту повинно відбуватися з урахуванням 

міжнародного досвіду та вимог міжнародних стандартів освіти. Параграф 7 

Міжнародного стандарту з освіти (IAS 7) «Майбутній професійний розвиток» 

Міжнародної федерації бухгалтерів містить такі вимоги: «Освіта і досвід 

професійних бухгалтерів повинні забезпечити основу знань, навичок і 

професійних цінностей, які дозволять їх продовжувати вчитися і 

пристосовуватися до змін протягом їх професійного життя» [311]. 

Зміна вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня 

аудиторів, практичне застосування МСФЗ, відтік кадрів за кордон призводять 
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до запровадження концепції дуальної освіти як одного з інструментів 

взаємодії та синтезу вищої освіти та практики аудиту.  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 

№ 2145-VIII, «дуальна форма здобуття освіти  – це спосіб здобуття освіти, що 

передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів 

освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на 

основі договору» [162]. 

Дуальна освіта передбачає комплексне поєднання навчання та 

стажування на підприємствах і широко використовується у Німеччині, 

Австрії, Швейцарії. Відповідно до концепції дуальної освіти студенти 

проходять стажування на підприємствах, а фахівці-практики беруть участь у 

складанні навчальних програм у вищих навчальних закладах.  

«Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання – 

усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх 

кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, 

освітою й виробництвом та підвищити якість підготовки кваліфікованих 

кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-

відмінних форм навчання» [56]. 

«Переваги дуальної системи навчання у порівнянні з традиційними 

формами:  

– здобувач вищої освіти поєднує практичний досвід з теоретичними 

знаннями;  

– підприємства-замовники отримують фахівця, адаптованого 

безпосередньо під потреби їхнього виробництва;  

– працевлаштування випускника;  

– можливість інноваційного розвитку для навчальних 

закладів» [137 с. 49]. 

Тобто зміна економічних умов господарювання, брак 

висококваліфікованих кадрів, відтік кадрів за кордон призводять до 
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перегляду та модифікації професійних компетенцій аудитора. На рівні 

держави відбуваються спроби реформування вищої освіти шляхом синтезу 

науки та практики з метою формування фахівців, які б відповідали вимогам 

сьогодення. Конкурентоспроможність фізичних осіб, які прагнуть стати 

аудиторами, безпосередньо залежить від якості їх підготовки та формування 

компетенції. Забезпечити високу якість підготовки аудиторів можливо лише 

за умови врахування сучасних змін на ринку праці та формування належних 

професійних знань, вмінь, професійних цінностей з урахуванням викликів 

ринку.  

Міжнародний стандарт освіти 8 «Вимоги щодо компетентності для 

професіоналів з аудиту», виданий Міжнародною федерацією бухгалтерів, 

містить визначення поняття «професіонал з аудиту»: «… професійний 

бухгалтер, який має повноваження або якому делеговані повноваження 

складати суттєві судження при проведенні аудиту історичної фінансової 

інформації.  

Професіонали з аудиту повинні мати навички та застосовувати зазначені 

вміння:  

– визначення та вирішення проблем;  

– проведення відповідного технічного дослідження;  

– ефективна робота у групі;  

– збирання та оцінка доказів;  

– ефективне подання, обговорення та захист поглядів у ході 

формального, неформального, письмового та усного спілкування;  

– демонстрація спроможності здійснювати розслідування, абстрактного 

логічного мислення та критичного аналізу;  

– демонстрація професійного скептицизму;  

– застосування професійного судження;  

– вміння протистояти конфліктам і розвʼязувати конфліктні 

ситуації» [120]. 
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Разом із тим, зміна умов праці аудиторів, посилення їх відповідальності 

перед суспільством вимагає змін та оновлень в частині формування 

професійних компетентностей, переорієнтації підготовки фахівців з 

виконавчого на творчий характер праці. 

У Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників наведено професійні вимоги до аудитора. Згідно з цим 

документом аудитор повинен знати:  

– законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали, які 

стосуються виробничої та господарської діяльності підприємства, установи, 

організації;  

– ринкові методи господарювання, закономірності та особливості 

розвитку економіки;  

– трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство;  

– порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;  

– методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, 

установи, організації;  

– правила проведення перевірок і документальних ревізій;  

– грошовий обіг, кредит, порядок ціноутворення; умови оподаткування 

юридичних і фізичних осіб;  

– правила організації та ведення бізнесу;  

етику ділового спілкування; економіку, організацію виробництва, праці 

та управління;  

– порядок оформлення фінансових операцій і організацію 

документообігу; 

–  чинні форми обліку та звітності; правила та норми охорони праці [24]. 

На підставі аналізу наведеного вище переліку можна констатувати, що він є 

обмеженим і таким, що частково відповідає вимогам сьогодення. 

Здатність аудитора виконувати професійні обов’язки на високому рівні з 

урахуванням законодавчих змін і впливу євроінтеграційних процесів, тісний 
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взаємозв’язок компетенцій аудитора з професійним судженням, посилення 

відповідальності аудитора за якість надання аудиторських послуг призводить 

до розширення та трансформації складових професійної компетенції 

аудитора. Враховуючи зміни на законодавчому рівні, вимоги суспільства та 

роботодавців, поступову трансформацію вищої освіти шляхом поєднання 

науки та практики, в процесі дослідження систематизовано основні вимоги 

до компетентностей аудитора (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Основні вимоги до професійних компетентностей аудитора 

№ 
з/п 

Складові 
професійних 

компетентностей 

Характеристика та перелік сучасних вимог 

1 2 3 
1 Професійні 

знання 
Аудитор повинен на високому рівні володіти знаннями з 
наступних дисциплін, з урахуванням вимог законодавства: 
1) стандарти професійної етики та професійна незалежність; 
2) міжнародні стандарти аудиту; 
3) законодавчі засади аудиторської діяльності та методика 
проведення аудиту (професійні навички); 
4) управління ризиками та внутрішній контроль; 
5) фінансовий аналіз; 
6) управлінський облік; 
7) міжнародні стандарти фінансової звітності; 
8) теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення  
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 
9) податкове законодавство та законодавство про єдиний 
соціальний внесок; 
10) господарське, цивільне та трудове законодавство; 
11) корпоративне законодавство та законодавство про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом; 
12) інформаційні технології та комп’ютерні системи; 
13) фінанси підприємств; 
14) економіка підприємства та статистика 

2 Професійні 
уміння 

Аудитор повинен вміти застосовувати на практиці наступні 
уміння: 
1) працювати із законодавчими актами, міжнародними 
стандартами з питань регулювання аудиторської діяльності;  
2) брати на себе відповідальність за якість наданих аудиторських 
послуг, в тому числі й соціальну відповідальність; 
3) використовувати комп’ютерні програми в процесі надання 
аудиторських послуг, мати здатність до оброблення великих 
масивів інформації; 
4) працювати в команді та застосовувати здобуті знання на 
практиці; 



347 

 

 

Продовження табл. 5.4 

1 2 3 
  5) збирати, оцінювати, систематизувати аудиторські докази, 

робити відповідні висновки, а також працювати з конфіденційною 
інформацією; 
6) вільно володіти англійською мовою у зв’язку з розширенням 
ділових та партнерських взаємозв’язків суб’єктів 
господарювання, мати прагнення до міжнародного 
співробітництва 

3 Професійні 
навики 

Аудитор зобов’язаний постійно працювати над розвитком 
наступних професійних навичок: 
1) застосування положень міжнародних стандартів аудиту, 
МСФЗ, МСБО та МСО в процесі здійснення аудиторської 
діяльності; 
2) здатність застосовувати на практиці принцип професійного 
скептицизму та професійне судження; 
3) логічне мислення, здатність проводити критичний аналіз 
господарської діяльності підприємства;  
4) чітка постановка завдань та визначення їх пріоритетності, 
формування аудиторських команд, делегування повноважень та 
мотивація підлеглих працівників; 
5) наполегливість у роботі та ініціативність, професіоналізм при 
наданні аудиторських послуг; 
6) здатність обґрунтовувати, обговорювати та захищати власну 
думку шляхом використання різного типу комунікацій 

4 Ціннісне 
ставлення 

В процесі надання аудиторських послуг аудитор повинен 
проявляти ціннісне ставлення, яке проявляється в наступному: 
1) дотримання професійної етики, прояв толерантності та 
доброзичливості до колег; 
2) усвідомлення суспільних цінностей та протистояння виявам 
несправедливості, ціннісне ставлення до праці; 
3)  моральна свідомість, активна життєва та професійна позиція; 
4) спрямування зусиль на підвищення довіри до професії 
аудитора 

5 Професійний 
саморозвиток 

Аудитор повинен прагнути до постійного професійного 
саморозвитку, який полягає у наступному: 
1) індивідуальна готовність до постійного самовдосконалення та 
набуття нових професійних знань та навичок; 
2) розвиток професійно значущих якостей відповідно до 
зовнішніх соціальних вимог, умов професійної аудиторської 
діяльності; 
3) постійний обмін досвідом та дружніми рекомендаціями з 
колегами, органами суспільного нагляду, професійними 
організаціями; 
4) самоосвіта, яка передбачає не лише накопичення нової 
інформації, а й її системне осмислення та інтеграцію з наявними 
знаннями 
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Наведена в табл. 5.4 інформація свідчить про важливість розширення 

соціально-поведінкових, когнітивних та професійних знань і вимог до 

представників аудиторської професії. Процеси євроінтеграції призводять до 

необхідності постійного саморозвитку та опанування міжнародного досвіду, 

знання іноземної мови та практики застосування міжнародних стандартів 

аудиту та бухгалтерського обліку. Сьогодні статус аудитора передбачає 

формування висококваліфікованого працівника, який володіє 

різносторонніми знаннями, навичками та вміннями, що забезпечить високу 

якість надання аудиторських послуг. Зазначена зміна моделі професії 

аудитора впливає на організацію системи контролю якості аудиторської 

фірми, враховуючи, що однією зі складових системи контролю якості є 

відповідність політики та процедур щодо людських ресурсів. 

Зміна вимог до професії аудитора призвела до необхідності 

врегулювання на законодавчому рівні призначення ключових партнерів з 

аудиту. Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» «ключовий партнер з аудиту - аудитор, який 

призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту 

фінансової звітності від імені аудиторської фірми, у разі аудиту групи - 

аудитор, призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення 

аудиту консолідованої фінансової звітності групи, та аудитор, призначений 

відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності дочірніх 

підприємств; підписує аудиторський звіт» [158]. 

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» внесено зміни в частині визначення ключових партнерів з аудиту, 

проте не визначено особливості їх призначення, ротації та встановлення 

розмірів оплати праці. Тому важливе значення має розроблення 

внутрішньофірмового стандарту з питань оплати праці та політики ротації 

ключових партнерів з аудиту. 

«Внутрішньофірмові стандарти аудиту повинні розроблятися на основі 

чинних законодавчих актів та нормативних документів з врахуванням вимог 
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Міжнародних стандартів аудиту, тобто повинні лише доповнювати, 

конкретизувати і уточнювати їх положення. Вони є свідченням 

професіоналізму діяльності аудиторської фірми, тому повинні містити 

конкретні практичні рекомендації, які дозволяють аудиторам чітко визначати 

порядок своїх дій при взаємовідносинах з клієнтом, а також під час 

планування, перевірки і оформленні результатів аудиту, що в свою чергу 

забезпечить належну якість аудиторських послуг» [259, c. 300]. 

Бондар В.П., Бондар Ю.В. наголошують на перевагах застосування 

внутрішньофірмових стандартів та їх значенні для підвищення якості 

надання аудиторських послуг: «Удосконалення організаційної структури 

фірми; збільшення обсягів виконаних робіт; удосконалення процесу аудиту; 

дотримання вимог чинного законодавства; зменшення трудомісткості 

перевірок; розширене залучення асистентів до перевірок» [16, с. 51]. Проте 

сьогодні спостерігається ситуація, коли через трудомісткість процедур 

розроблення внутрішньофірмових стандартів знижується рівень їх 

використання в діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. 

Зазначений недолік зумовлений також тим, що «в міжнародних 

стандартах аудиту відсутні норми, які б прямо містили вказівки щодо 

необхідності розробки внутрішніх стандартів. Проте, певна загальність 

міжнародних стандартів аудиту, наявність варіативності окремих положень 

та можливостей вибору, вказівок щодо використання тих або інших методів і 

процедур на власний розсуд аудитора вимагає створення певних 

регламентуючих документів для підвищення рівня організації праці 

аудиторів. Внутрішні стандарти повинні бути деталізацією міжнародних 

стандартів аудиту, вони повинні “доводити” вимоги загальноприйнятих 

стандартів до рівня чітких методик та вказівок конкретним виконавцям, які 

здійснюють аудиторську перевірку» [219, с. 311]. 

Розроблення та затвердження Внутрішньофірмового стандарту субʼєкта 

аудиторської діяльності «Ключові партнери з аудиту» сприятиме 

встановленню чітких та єдиних вимог в щодо до ключових партнерів з 
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аудиту та їх призначення, ротації, оплати праці та інших питань. Цей 

стандарт також сприятиме підвищенню рівня організації системи контролю 

якості субʼєкта аудиторської діяльності. Враховуючи відсутність єдиних 

вимог до формування змісту та структури внутрішньфірмових стандартів 

аудиторської фірми, пропонуємо змістовне наповнення 

Внутрішньофірмового стандарту суб’єкта  аудиторської діяльності «Ключові 

партнери з аудиту» (рис. 5.4, Додаток М). 

 

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. 5.4. Структура Внутрішньофірмового стандарту суб’єкта  

аудиторської діяльності «Ключові партнери з аудиту» 

Джерело: розроблено автором 

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 
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додаткового контролю за ефективністю виконання своїх обов’язків 

ключовими партнерами з аудиту. 

Визначення основних компетенцій ключового партнера з аудиту 

забезпечить врегулювання порядку призначення такої особи, дозволить 

здійснити правильне планування роботи та завантаженості ключових 

партнерів з аудиту, розробити відповідну систему оцінки персоналу 

аудиторської фірми. 

Внутрішнє закріплення критеріїв оцінки результатів роботи ключового 

партнера з аудиту забезпечить формування відповідних критеріїв оцінки та 

розробку системи мотивації в частині їх реалізації. Результати оцінки 

діяльності ключового партнера з аудиту в подальшому можуть бути 

підставою для преміювання або кар’єрного зростання,  елементом мотивації 

дотримання високої якості аудиторських послуг. 

Відповідно до вимог чинного законодавства суб’єкт аудиторської 

діяльності має забезпечити ротацію аудиторів, залучених до виконання 

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Зокрема, відповідно до 

вимог чинного законодавства ключові партнери з аудиту, відповідальні за 

проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою 

участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що 

становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх 

призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з 

обов’язкового аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років. 

Встановлення нових вимог та обмежень (заборона займатися іншими, не 

сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької діяльності) 

до аудиторів, розроблення оновленої концепції атестації та професійного 

навчання аудиторів, нормативне закріплення інституту професійного 

самоврядування аудиторів повинні сприяти послідовній імплементації в 

Україні позитивного міжнародного досвіду та підвищення престижу, довіри 

до аудиторської діяльності, поглибленню співпраці з міжнародними 

професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів. 
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5.3. Етичні вимоги до професії аудитора та проблеми їх реалізації в 

Україні 

 

 

Забезпечення прозорості аудиторської діяльності, високого ступеня 

довіри до результатів наданих аудиторських послуг, формування належної 

та дієвої системи контролю якості аудиторських послуг ґрунтується на 

розробленні та дотриманні всіма без винятку учасниками ринку аудиту 

єдиних вимог до професійної етики. Дотримання принципів професійної 

етики формує 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 вимог 

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. 

Проблемним питанням формування професійної етики аудиторів, 

розроблення організаційно-методичних положень дотримання основних 

принципів професійної етики аудиторами в ході надання аудиторських 

послуг присвятили наукові праці такі вчені та дослідники як В.П. Бондар, 

Л.В. Гуцаленко, І.В. Замула, М.Д. Корінько, О.А. Петрик, 

Н.М. Проскуріна, Н.А. Слова, В.В. Рядська, Л.В  Чижевська та інші 

вітчизняні та зарубіжні науковці. Не применшуючи значення наукових 

напрацювань авторів, вважаємо, що більш детального та глибокого 
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дослідження вимагають теоретичні положення обґрунтування змісту та 

особливостей регулювання професійної етики аудиторів в умовах 

прискорення євроінтеграційних процесів. 

Досвід попередніх років у сфері регулювання аудиторської діяльності 

засвідчив неспроможність інституційних норм, закріплених на 

законодавчому рівні, гарантувати узгодженість і збалансованість інтересів 

громадськості та суб’єктів ринку аудиторських послуг. Однією з ключових 

передумов формування належного рівня довіри до професії аудитора є 

дотримання аудиторами норм професійної етики, переосмислення її 

сутності та розуміння ролі у забезпеченні професійної 

конкурентоспроможності на ринку. 

Активне впровадження європейського досвіду при реформуванні 

аудиторської діяльності в Україні призводить до суттєвих змін у загальній 

культурі суспільства, моральних цінностях та ідеях. Структурна 

перебудова системи регулювання та провадження аудиторської діяльності 

відповідно до загальноєвропейських стандартів зумовлює посилення вимог 

щодо дотримання етичних принципів в ході здійснення аудиторської 

діяльності. Зокрема, ст. 8 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» передбачено, що «аудитори та суб’єкти 

аудиторської діяльності зобов’язані при наданні аудиторських послуг 

забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету 

суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та 

об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та 

професійної таємниці» [158]. Тобто обов’язкове дотримання професійної 

етики, чітке усвідомлення аудиторами потенційних етичних наслідків їх 

діяльності при виникненні етичних конфліктів, оцінка їх впливу на 

інтереси громадськості є одними із ключових елементів ефективного 

поєднання загальноєвропейських стандартів і національних реалій 

функціонування ринку аудиторських послуг. 
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«За сучасних умов розвитку бізнесу і підприємницької діяльності 

виникають умови існування корпоративної моралі, яка встановлює норми 

поведінки певного колективу людей, які часто протистоять нормам 

суспільної моралі й носять у своїй суті антисоціальний характер. В 

практичній діяльності часто норми моралі виступають як явний аморалізм, 

виникають своєрідні перевернуті норми моралі. У сучасному суспільстві 

існуванню подібної моралі в окремих соціальних і професійних групах 

сприяє розбалансованість ринку фінансової системи, кризовий стан 

виробництва» [262]. 

В загальному розумінні поняття «професійна етика» трактується як 

«кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста під час виконання 

службових завдань, норм, які відповідають чинним законам та іншим 

нормативним документам, професійним знанням, відносинам у колективі, 

глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання 

професійних обов’язків» [186, с. 14].  

Екстраполяція зазначеного трактування на зміст поняття «професійна 

етика аудитора» дозволяє науково обґрунтувати його сутність лише з точки 

зору деонтологічного підходу. Враховуючи багатоаспектність реалізації 

фундаментальних принципів етики в діяльності аудиторів в умовах 

імплементації євроінтеграційних процесів, різні аспекти їх прояву, вважаємо 

за доцільне зміст поняття «професійна етика аудитора» розглядати в розрізі 

двох підходів: науково-теоретичного й прикладного (рис. 5.5). 

Відповідно до науково-теоретичного підходу професійну етику аудитора 

слід розглядати як науку про деонтологічні правила поведінки аудиторів як 

представників аудиторської професії з урахуванням усталених в суспільстві 

та інституціонально закріплених етичних вимог. В цьому випадку професійна 

етика аудитора є навчальною дисципліною в циклі економічної освіти, 

основним призначенням якої є формування теоретичних знань і практичних 

навичок з використання норм і принципів поведінки та моралі професійних 

аудиторів, а також усвідомлення відповідальності аудитора за порушення 
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фундаментальних принципів професійної етики. Методологія викладання 

професійної етики як навчальної дисципліни має полягати у широкому 

використанні практичних прикладів із аудиторської діяльності, які 

демонструють вплив етичних категорій, випадків недотримання принципів 

професійної етики на діяльність аудиторів та результат впливу таких дій на 

забезпечення дотримання інтересів суспільства. Узагальнюючим результатом 

розвитку професійної етики аудитора на теоретичному рівні є формування 

особистісних моральних детермінант поведінки майбутніх представників 

професії аудитора в суспільстві. 

 

 

Прикладний підхід 

Науково-теоретичний підхід 

Вплив євроінтеграційних процесів на професійну етику аудитора 

Імплементація міжнародного досвіду 
регулювання аудиторської діяльності 

Посилення вимог щодо підвищення 
довіри до аудиторської діяльності 

Поступова зміна моральних категорій, 
культурних цінностей та етичних вимог 

Підвищення соціальної відповідальності та 
дотримання пріоритету суспільних інтересів 

Професійна етика аудитора 
як наука та навчальна дисципліна 

про деонтологічні правила 
поведінки 

Формування особистісних моральних 
детермінант поведінки майбутніх 
представників професії аудитора в 

професійному середовищі та суспільстві 

 

Професійна етика аудитора 
як система інституційних норм 

Закріплення єдиних законодавчих вимог щодо 
дотримання професійної етики аудиторів, 
порядку здійснення суспільного контролю 

Професійна етика аудитора  
як сукупність деонтологічних 

принципів та категорій професійної 
поведінки аудиторів 

Встановлення етичних правил правомірної 
поведінки, порядку взаємовідносин та 

реалізації етичних вимог в ході здійснення 
професійної аудиторської діяльності 
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Рис. 5.5. Професійна етика аудитора в умовах розвитку 

євроінтеграційних процесів 

Джерело: розроблено автором 

Прикладний підхід до наукового обґрунтування змісту професійної 

етики аудитора полягає у її трактуванні як системи інституційних норм і 

сукупності деонтологічних принципів та категорій професійної поведінки 
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аудиторів, моральних норм, які формуються під впливом чинників 

професійного та економічного середовища. Трактування професійної етики 

аудитора як сукупності інституційних норм зумовлено тим, що в зв’язку з 

особливостями менталітету представників цієї професії, порядку здійснення 

аудиторської діяльності, державного регулювання аудиторської діяльноті, 

виникла необхідність нормативно-документального закріплення 

загальноприйнятних та визнаних суспільством норм поведінки представників 

аудиторської професії. Належна модель інституціональної підтримки 

дотримання етичних вимог дозволяє реалізувати функцію координації 

діяльності аудиторів, налагодити порядок здійснення суспільного контролю 

за рівнем дотримання аудиторами етичних вимог з урахуванням усталених 

норм моралі та принципів професійної поведінки. 

Професійна етика аудитора як сукупність деонтологічних принципів та 

категорій професійної поведінки аудиторів, моральних норм, які формуються 

під впливом чинників професійного та економічного середовища, впливає на 

формування правомірної поведінки, характер та правила взаємовідносин в 

ході здійснення професійної аудиторської діяльності. Моральними нормами є 

сукупність правил щодо узгодження інтересів аудиторів та суспільства 

відповідно до усталених понять добра і зла, традицій, моралі, громадської 

думки. 

Посилення вимог до етичних аспектів поведінки аудиторів та 

дотримання стандартів професійної діяльності з урахуванням досвіду 

європейських країн, внесення змін до законодавчих актів призвело до 

необхідності виокремлення рівнів регулювання професійної етики аудиторів. 

На міжнародному рівні деонтологічні правила поведінки аудиторів 

(принципи професійної етики) закріплені в Кодексі етики професійних 

бухгалтерів. Кодекс етики професійних бухгалтерів є ключовим документом, 

основним призначенням якого є встановлення єдиних етичних вимог до 

професійних бухгалтерів та аудиторів на міжнародному рівні. Враховуючи 

національні особливості та диференційовані підходи до надання 
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аудиторських послуг в різних країнах, розробка Міжнародною федерацією 

бухгалтерів Кодексу етики професійних бухгалтерів забезпечила 

встановлення чітких принципів професійної поведінки, яких зобов’язані 

дотримуватися всі без винятку представники аудиторської професії для 

якісного виконання роботи і збереження довіри до професії. 

Імперативна норма дотримання принципів професійної етики аудиторів 

як одного з елементів системи контролю якості як на міжнародному, так і на 

національному макрорівні встановлена Міжнародними стандартами аудиту: 

МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди 

фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні 

послуги» , МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»). 

Завдяки імплементації досвіду Європейського Союзу дотримання вимог 

професійної етики на міжнародному і національному (макроекономічному) 

рівні регулюється сьогодні тотожними документами (Кодекс етики 

професійних бухгалтерів, Міжнародні стандарти аудиту). Враховуючи, що 

дотримання принципів професійної етики на рівні суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, 

контролюватиме Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 

вважаємо, що розроблені нормативні документи щодо контролю якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності також слід відносити 

до макрорівня. 

Разом із тим, окремі науковці акцентують увагу на необхідності 

розроблення національного кодексу професійної етики аудиторів. Вони 

обґрунтовують це тим, що «в Україні Кодекс етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів прийнятий Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів 

просто у перекладі. Однак, на наш погляд, така ситуація не зовсім відповідає 

вимогам часу, оскільки у нашої економічної системи є свої характерні 

особливості, які потребують уточнень» [9, с. 712]. Вважаємо, що особливості, 

які стосуються забезпечення дотримання вимог професійної етики аудитора з 

урахуванням сформованих норм моралі в професійному аудиторському 
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середовищі, менталітету й традицій, повинні втілюватися у внутрішніх 

нормативних документах (положеннях, регламентах) суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

На мезорівні регулювання дотримання принципів професійної етики 

аудиторів повинно здійснюватися через відповідні нормативні документи 

Аудиторської палати України (через формування регулятивних документів 

щодо здійснення контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) та 

професійних організацій аудиторів (як бази для сприяння підвищенню 

значення професії аудитора й міжнародного визнання професійної 

кваліфікації аудиторів України). На сьогодні, у зв’язку з нововведеннями на 

законодавчому рівні, розробка зазначені регламенти мезорівня лише 

формуються, оскільки Рішенням Ради Аудиторської палати України від 

31.01.2019 р. № 7/1 [159] було визнано такими, що втратили чинність, деякі 

нормативні акти АПУ в межах повноважень, наданих Законом України «Про 

аудиторську діяльність», в тому числі в частині контролю якості надання 

аудиторських послуг. 

Інституційні аспекти регулювання професійної етики аудиторів на 

мікрорівні втілюються в розробленні у відповідних внутрішніх положеннях, 

регламентах і стандартах, основним призначенням яких є формування чітких 

організаційно-методичних вимог та положень, яких повинен дотримуватися 

аудитор на всіх етапах виконання завдання з аудиту для уникнення етичних 

конфліктів, мінімізації загроз недотримання принципів професійної етики. У 

зв’язку зі змінами, внесеними Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», суб’єкти аудиторської діяльності 

зобов’язані привести у відповідність до вимог закону внутрішні регламенти 

(положення, стандарти) в частині дотримання вимог професійної етики. 
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Міжособистісний рівень регулювання реалізації професійної етики 

аудитора визначається особистісними детермінантами поведінки та 

ставлення представника аудиторської професії до виконання професійних 

обов’язків, розуміння та усвідомлення необхідності безумовного дотримання 

визначених професійною спільнотою морально-етичних вимог та рівня 

компетентності. Міжособистісний рівень регулювання професійної етики 

аудитора є результатом цілеспрямованого виховання та навчання, 

формування відповідних норм і правил поведінки, особистої позиції 

представника аудиторської професії у відповідному професійному 

середовищі. 

Інтеграційні процеси в національній економіці, реформування 

законодавства та поступова імплементація культурних і моральних 

європейських цінностей призводить до поступових змін у професійному 

аудиторському середовищі, сприяє формуванню нових викликів і вимог 

щодо дотримання професійної етики як гаранта підвищення довіри до 

професії аудитора. За результатами дослідження доведено доцільність 

виокремлення науково-теоретичного та прикладного підходів до розуміння 

змісту поняття «професійна етика аудитора», що дозволяє в подальшому 

окреслити теоретично-концептуальні напрями розвитку професійної етики 

аудиторів. Для встановлення подальших шляхів удосконалення 

інституційних аспектів регулювання дотримання вимог професійної етики 

автором систематизовано відповідні рівні регулювання та виділено основні 

проблеми їх функціонування. 

Зміна професійного середовища як наслідок трансформації суспільних 

відносин зумовлює необхідність подальшого розроблення та удосконалення 

існуючих механізмів дотримання аудиторами етичних вимог. Довіра, повага 

та престиж професії аудитора є невід’ємними складовими професійного 

середовища та гарантами високої якості наданих аудиторських послуг. В 

умовах випереджаючого технічного розвитку суспільства, зміни культурних 
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цінностей, стабілізація розвитку суспільних відносин повинна 

забезпечуватися етичними знаннями та вимогами. Сучасні тенденції 

розвитку та дотримання етичних вимог в аудиті свідчать про наявність 

численних проблемних питань, які потребують нагального вирішення. 

Посилення впливу загроз дотриманню принципів професійної етики 

аудиторів на рівень якості наданих послуг, виникнення етичних конфліктів та 

порушення норм професійної відповідальності зумовлюють підвищення 

рівня недовіри до представників аудиторської професії та результатів їх 

діяльності. У зв’язку з посиленням негативних тенденцій в сфері дотримання 

аудиторами етичних вимог, додаткового дослідження потребують питання 

пошуку напрямів і розроблення механізмів, які забезпечуватимуть належну 

реалізацію вимог професійної етики як неодмінної умови ефективного 

функціонування інституту аудиту. 

Проблемні питання дотримання вимог професійної етики аудитора 

досліджені в наукових працях В.П. Бондаря [15], Л.М. Одінцової, 

О.Л. Загорянської [136], Н.М. Проскуріної [163], В.В. Рядської [182], 

Н.А. Салової [186], В.Ю. Фабіянської [206] та інших вітчизняних і 

зарубіжних вчених. Разом із тим, більш детального дослідження та 

вирішення вимагають проблемні питання недотримання аудиторами норм 

професійної етики, що призводить до зниження якості наданих аудиторських 

послуг та довіри до системи аудиту в Україні. 

Характерною особливістю здійснення професійної діяльності аудиторів 

є те, що «аудитори в усьому світі є найбільш зацікавленими особами в тому, 

щоб довести до відома клієнтів, що послуги виконуються на найвищому рівні 

якості та надаються відповідно до етичних вимог, покликаних забезпечити 

такий рівень» [186, с. 16]. Але результати перевірок контролю якості 

аудиторських послуг, відсутність ефективної моделі формування 

професійних етично-моральних цінностей та дотримання вимог професійної 
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етики аудиторами на практиці призводять до виникнення дисбалансу в 

забезпеченні соціально-економічної стабільності суспільства. 

Погоджуємось з В.П. Бондарем, що «така ситуація ускладнюється тим, 

що особи, діяльність яких покликана сприяти адекватному розкриттю 

підприємствами інформації та зниженню рівня невпевненості її користувачів, 

в умовах жорсткої конкуренції у сфері аудиту прагнуть максимізувати і 

власні економічні та інші вигоди, ставлячи цим під загрозу фундаментальні 

принципи професійної етики аудитора» [15, с. 31]. 

Однією з основних причин сучасної кризи економічної моделі 

господарських відносин зазвичай вважають поступову девальвацію етичних 

принципів на користь прагматичного розрахунку. Масштабність такої 

девальвації чітко простежується вже не одне десятиріччя як в корпоративному 

секторі (як приклад – банкрутства світових гігантів-компаній 

«Enron Corporation», «Parmalat SpA», «Eastman Kodak Company»), так і в системі 

державного управління (падіння ефективності системи державних фінансів під 

впливом бюджетно-боргових проблем, підвищення рівня корупції та зниження 

прозорості в розподілі фінансових ресурсів). Значущість проблеми обумовлена 

її незворотним характером для репутації економічних агентів та довіри на 

ринках в цілому, що підвищує невизначеність та ризики суб’єктів 

господарювання та створює загрозу для фінансової безпеки майбутніх поколінь. 

Слід зауважити, що Міжнародні стандарти аудиту, які є обов’язковими 

для виконання в Україні з 2001 року, містять неодноразові посилання на 

Кодекс етики професійних бухгалтерів та аудитів, дотримання якого напряму 

впливає на репутацію професії та визначає рівень довіри в бізнес-спільноті 

під час прийняття економічних рішень на основі фінансової звітності. 

Перелік професійних етичних принципів в аудиті, їх зміст та загрози 

дотримання надано в табл. 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Професійні етичні принципи в аудиті та загрози їх дотримання 

відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів [310] 

№ з/п Принцип Зміст Загроза дотримання*  

1 Чесність Щирість і чесність в усіх професійних та 
ділових стосунках 

Загроза тиску 

2 Об’єктивність Недопущення упередженості, конфлікту 
інтересів або неправомірного впливу з боку 
інших осіб на професійні або ділові 
судження 

Загроза власної 
оцінки 

3 Професійна 
компетентність та 
належна 
ретельність 

Збереження та постійне підвищення 
кваліфікації, ретельне виконання взятих 
зобов’язань 

Загроза захисту 

4 Конфіденційність Нерозголошення отриманої інформації 
третім сторонам без належного та 
спеціального дозволу, якщо немає 
юридичного чи професійного права на її 
розкриття; невикористання інформації для 
особистої вигоди або вигоди третіх сторін 

Загроза власного 
інтересу 

5 Професійна 
поведінка 

Дотримання відповідних законів і 
нормативних актів, утримування від будь- 
яких дій, які дискредитують професію 

Загроза особистих 
стосунків 

 

Примітка: * групування загроз є довільним і прямо не пов’язано з відповідним 

етичним принципом, оскільки для дотримання кожного з них може виникати одразу 

декілька загроз  

Джерело: систематизовано на основі [310] 

Як видно з табл. 5.5, встановлення професійних етичних принципів 

обумовлене існуванням потенційних та/або реальних загроз повноти їх 

дотримання як управлінським персоналом, так і на рівні робочого 

середовища компанії. Під загрозою дотримання фундаментальних етичних 

принципів в аудиті слід розуміти дії або бездіяльність, стосунки або наміри, 

які можуть призвести до порушення етичних принципів, визначених 

Кодексом етики професійних бухгалтерів і аудиторів. 

В процесі діяльності суб’єкта аудиторської діяльності, за різних 

обставин, можуть виникати «специфічні загрози порушення етичних 

принципів, які охарактеризовані в Кодексі етики професійних бухгалтерів та 

аудиторів, а саме: 
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– загроза власного інтересу – загроза того, що фінансовий або інший 

інтерес неналежно впливатиме на судження або поведінку аудитора; 

– загроза власної оцінки – загроза того, що аудитор не оцінюватиме 

належним чином результати попереднього судження, на які аудитор 

покладатиметься при формулюванні судження при наданні поточної послуги; 

– загроза захисту – загроза того, що аудитор підтримуватиме позицію 

клієнта такою мірою, яка ставить під загрозу його об’єктивність; 

– загроза особистих стосунків – загроза того, що внаслідок тривалих або 

тісних відносин із клієнтом аудитор занадто перейматиметься їхнім 

інтересам або занадто схвалювати їхню роботу;  

– загроза тиску – загроза того, що аудитор утримуватиметься від 

об’єктивних дій внаслідок фактичного чи можливого тиску, в тому числі 

спроб здійснення неправомірного впливу на аудитора» [310]. 

Зауважимо, що на ефективність функціонування системи корпоративних 

етичних стандартів впливає вибір підходу до визначення та класифікації 

загроз дотриманню фундаментальних етичних принципів, що потребує 

виокремлення критеріїв визначення, класифікації, попередження та протидії 

таким загрозам (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Основні підходи до визначення та класифікації загроз дотриманню 

фундаментальних етичних принципів в аудиті 

                        Підхід 
Критерії 

Функціональний Елементо-орієнтований 

1 2 3 
Визначення загроз  В рамках функціонування 

системи внутрішнього 
контролю  

В розрізі найбільш ризикових 
ділянок обліку і контролю  

Класифікація загроз - операційного середовища;  
- середовища контролю; 
- зовнішнього середовища; 
- ефективності виконання 
процедури контролю 
 

- невідповідності організаційної 
структури системі організаційних 
взаємозв’язків; 
- нетрадиційності (новизни) 
окремих господарських операцій; 
- надмірної уніфікації та 
універсалізації процесу 
управління та контрольних 
процедур 
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Продовження табл. 5.6 
1 2 3 

Інструменти 
попередження та 
протидія 

- регулярний перегляд та 
оновлення заходів контролю; 
- розроблення методів 
стимулювання  дотримання 
етичних стандартів як вищим 
управлінським персоналом, 
так і в робочому середовищі; 
- застосування жорстких 
дисциплінарних стягнень за 
порушення етичних 
принципів 

- перманентний аналіз елементів 
системи обліку і контролю з 
найвищими ризиками дотриманню 
етичних стандартів; 
- моніторинг практики 
виконання етичних принципів в 
найбільш складних та термінових,  
бізнес-операцій; 
- впровадження системи 
анонімного інформування про 
порушення кодексу корпоративної 
етики 

Джерело: розроблено автором 

Слід зазначити, що вибір підходу залежить від складності організаційної 

структури та системи внутрішнього контролю компанії, характеру та 

інтенсивності ведення облікових процедур, виконання процедур контролю на 

кожному етапі створення доданої вартості та реалізації функції управління. 

Попри це, ключове місце у формуванні ефективного управління 

системою корпоративних етичних стандартів займає концепція суттєвості, 

яка дає змогу ідентифікувати значущість впливу конкретної етичної загрози 

для кожної окремої ситуації. 

Відповідальна особа за дотримання відповідних етичних вимог на 

аудиторській фірмі повинна систематично здійснювати огляд обставин, що 

можуть привести до виникнення загроз дотримання фундаментальних 

етичних принципів в аудиті. Перед початком надання аудиторських послуг та 

перед їх закінченням відповідальною особою за дотримання відповідних 

етичних вимог на Фірмі має проводиться інструктаж усіх задіяних у наданні 

послуг працівників з метою ознайомлення та нагадування останнім ознак 

загроз незалежності та інших етичних принципів. Моніторинг загроз 

дотримання фундаментальних етичних принципів в аудиті в межах кожного 

завдання з аудиту повинен здійснювати ключовий партнер з аудиту в ході 

планування та виконання робіт. Результати моніторингу таких загроз мають 

систематично обговорююватися з персоналом аудиторської фірми та 

встановлюватися актуальні шляхи зменшення таких загроз. 



365 

Якщо аудитор ідентифікує загрози дотриманню фундаментальних 

принципів і встановлює, що їх рівень є неприйнятним, він має визначити, чи 

існують відповідні застережні заходи та чи можна їх застосувати, щоб 

усунути загрози або зменшити їх до прийнятного рівня. 

При цьому аудитор застосовує професійне судження та враховує, чи 

дійшла б третя сторона, оцінюючи всі конкретні факти та обставини, 

доступні для аудитора на той час, висновку, що загрози можна усунути чи 

зменшити до прийнятного рівня, на якому дотримання фундаментальних 

принципів не зазнає ризику, шляхом застосування застережних заходів. 

Застережні заходи – це дії чи інші заходи, що можуть усунути або 

зменшити загрози до прийнятного рівня. Як зазначено у Кодексі етики 

Міжнародної федерації бухгалтерів, такі заходи повинні передбачати: 

– ефективні та широко відомі системи розгляду скарг, що їх 

застосовують організації-роботодавці, професійні організації чи регуляторні 

органи, тим самим привертаючи увагу колег, роботодавців і представників 

громадськості до непрофесійної або неетичної поведінки; 

– чітко сформульований обов’язок повідомляти про порушення етичних 

вимог. 

При ініціюванні офіційного чи неофіційного процесу розв’язання 

конфлікту доречно розглянути наведені нижче чинники, кожен окремо або в 

сукупності з іншими: 

– факти, що стосуються процесу; 

– етичні питання, пов’язані  з процесом; 

– фундаментальні принципи, що пов’язані з питанням, яке 

розглядається; 

– встановлені внутрішні процедури; 

– альтернативні напрями заходів. 

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»  містить окремі вимоги, щодо обставин, які можуть призводити 

до виникненню загроз порушення фундаментальних принципів етики. 
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Зокрема, до обставин можливих порушень фундаментальних принципів 

етики мають стосунок такі статті: 

1. Частина 2 статті 11. Конфіденційність та професійна таємниця. 

У разі заміни юридичною особою суб’єкта аудиторської діяльності з 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності такий суб’єкт 

аудиторської діяльності повинен надати суб’єкту аудиторської діяльності, з 

яким укладено договір про надання послуг, доступ до відповідної інформації 

щодо такої юридичної особи та останнього аудиту її фінансової звітності 

2. Частина 2 статті 10. Незалежність і об’єктивність аудитора та суб’єкта 

аудиторської діяльності. 

Фірма зобов’язана вживати належних заходів для забезпечення 

незалежності під час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених 

міжнародними стандартами аудиту, зокрема, недопущення існуючого або 

потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших 

відносин, у яких беруть участь аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, 

аудиторська мережа, власники (засновники, учасники), посадові особи і 

працівники суб’єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до надання 

аудиторських послуг, та пов’язані особи суб’єкта аудиторської діяльності 

3. Частина 2 статті 26. Винагорода за послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності. 

Забороняється встановлення суми винагороди за надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності на підставі наперед визначених умов 

до результатів надання аудиторських послуг або результатів їх використання, 

зокрема залежно від висловленої думки в аудиторському звіті [158]. 

У зв’язку з тим, що загрози можуть виникати внаслідок різноманітних 

стосунків чи обставин, аудитор (керівник аудиторської фірми) повинен 

враховувати, що якщо певні стосунки чи обставини створюють загрозу, то може 

виникати ризик або складатися враження виникнення ризику дотримання 

професійним бухгалтером фундаментальних принципів (табл. 5.7).  
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Таблиця 5.7 

Застережні заходи для мінімізації ризиків порушення 

фундаментальних етичних принципів 

Застережні заходи, 
встановлені законами 
чи нормативними 

актами 

Застережні заходи, встановлені 
професійними організаціями, 
аудиторськими компаніями 

Застережні заходи в робочому 
середовищі 

1 2 3 
Вимоги до освіти, 
професійної 
підготовки та досвіду 
для набуття статусу; 
вимоги щодо 
подальшої 
професійної освіти; 
нормативні акти щодо 
корпоративного 
управління; 
професійні стандарти; 
зовнішній огляд 
юридично 
уповноваженою 
третьою стороною 
звітів, податкових 
декларацій, 
листування або 
інформації, 
підготовлених 
професійним 
бухгалтером 

Моніторинг з боку професійних 
організацій або регуляторних 
органів і дисциплінарні 
процедури; 
задокументовані внутрішні 
політики та процедури, що 
вимагають дотримання 
фундаментальних принципів; 
підкреслення керівництвом 
фірми важливості дотримання 
фундаментальних принципів; 
створення керівництвом фірми 
очікування, що члени групи з 
надання впевненості діятимуть 
у спільних інтересах; 
політики та процедури для 
впровадження і моніторингу 
контролю якості завдань; 
політики та процедури, що 
нададуть змогу ідентифікувати  
інтереси або стосунки між 
фірмою або членами групи з 
надання впевненості та 
клієнтами; 
політики та процедури 
моніторингу та, у разі потреби, 
контролю залежності від 
доходу, одержуваного від  
одного клієнта 

Залучення різних партнерів та 
груп з виконання завдання, які 
надають висновки з окремих 
напрямів діяльності для 
надання клієнтові з надання 
впевненості послуг, які не є 
наданням упевненості; 
політики та процедури, що 
забороняють особам, які не є 
членами групи з виконання 
завдання, чинити незалежний 
вплив на результат завдання; 
своєчасне повідомлення всіх 
партнерів та штатних фахівців 
про політики та процедури 
фірми, а також відповідна 
підготовка та навчання щодо 
цих політик і процедур; 
наявність або отримання 
досвіду щодо застосування 
відповідних нормативних 
вимог або вимог до звітності; 
призначення достатньої 
кількості персоналу, що має 
необхідну компетентність; 
використання експертів у разі 
потреби; 
погодження реальних строків 
для виконання завдання; 
дотримання політик та 
процедур контролю якості, 
призначених для надання 
обґрунтованої впевненості в 
тому, що конкретні завдання 
приймаються лише тоді, коли 
можуть бути виконані 
компетентно 

Джерело: систематизовано на основі [20, 53, 122, 141] 

Певні обставини чи стосунки можуть створювати кілька загроз, а одна 
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загроза може впливати на дотримання декількох фундаментальних 

принципів. Розглянувши доречні чинники, аудитор визначає відповідний 

напрям заходів і оцінює його наслідки. Якщо проблема залишається 

неврегульованою, аудитор може виявити бажання проконсультуватися з 

іншими представниками фірми для отримання допомоги в її розв’язанні. 

Як видно з табл. 5.7, деякі застережні заходи підвищують можливість 

виявлення або запобігання випадкам неетичної поведінки. Такі застережні 

заходи можуть розроблятись професійними організаціями, законодавчими чи 

регуляторними органами або організаціями, що наймають аудиторів. 

Попри те, що характер застережних заходів залежить від конкретних 

обставин, на можливість попередження етичних загроз впливає наявність та 

ефективність застережних заходів, встановлених самими аудиторськими 

компаніями. Розроблення та впровадження належних політик і процедур 

попередження порушення дотримання фундаментальних етичних принципів 

в аудиторській фірмі слід інтегрувати до системи контролю якості наданих 

аудиторських послуг як невід’ємний елемент середовища контролю якості.  

Вибір підходу до управління ризиками етичного характеру залежить від 

складності організаційної структури та системи внутрішнього контролю 

компанії, характеру та інтенсивності ведення облікових процедур, виконання 

процедур контролю на кожному етапі створення доданої вартості та 

реалізації функції управління. Ключове місце у формуванні ефективної 

системи управління системою корпоративних етичних стандартів займає 

концепція суттєвості, яка дає змогу ідентифікувати значущість впливу 

конкретної етичної загрози для кожної окремої ситуації. 

Хоча в Україні вже діє Кодекс етики професійних бухгалтерів 

Міжнародної федерації бухгалтерів, наявні такі проблемні питання 

дотримання його вимог: 

– недосконалість діяльності регуляторних органів у частині 

розроблення нормативно-правового та теоретико-методологічного 

забезпечення організації та методики здійснення контролю якості 
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аудиторських послуг, в тому числі дотримання вимог Кодексу етики 

професійних бухгалтерів; 

– низький рівень довіри суспільства до суб’єктів аудиторської 

діяльності та аудиторських висновків, що ними надаються; 

– недоліки у формуванні належної системи якості аудиторських послуг, 

дотримання вимог професійної етики на рівні суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

– низький рівень кваліфікації та практичного досвіду аудиторів; 

– відсутність мережі установ і професійних організацій, які провадять 

превентивну політику та регулярний контроль за етичною поведінкою 

аудиторів; 

– відсутність методичних рекомендацій та роз’яснень з питань 

розроблення та впровадження превентивних заходів у частині мінімізації 

загроз, що можуть спричинити ризик порушення аудитором принципів 

професійної етики; 

– вивчення студентами вимог професійної етики на 

загальнофілософському рівні, відсутність навчальної дисципліни 

«Професійна етика аудитора» в переліку нормативних дисциплін у 

навчальних планах магістрів спеціальності «Облік і оподаткування», що 

унеможливлює опанування студентами навичок аналізу та вирішення 

реальних етичних проблем, необхідних для представників аудиторської 

професії.  

Систематизувавши вищенаведений перелік проблемних питань 

реалізації принципів професійної етики аудиторами в повсякденній та 

практичній діяльності, виокремлено три групи проблемних питань, стосовно 

яких доцільно розробити пропозиції з удосконалення напрямів розвитку 

професійної етики аудитора: 

– необхідність удосконаленнґ нормативно-методичного забезпечення 

навчального процесу для підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» з питань професійної етики аудитора; 
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– нерозробленість на макрорівні належної інфраструктури та 

нормативного забезпечення організаційно-методичних засад оцінки системи 

контролю якості, в тому числі дотримання професійної етики; 

– неналежний рівень опрацювання політик і процедур забезпечення 

дотримання професійної етики на рівні суб’єктів аудиторської діяльності. 

Представлені вище проблеми, пов’язані з дотриманням етичних вимог 

в ході здійснення аудиторської діяльності, показують, що вдосконалення 

напрямів розвитку професійної етики аудитора є складним процесом, що 

передбачає: вдосконалення інфраструктури й системи нормативно-правового 

та методологічного забезпечення дотримання вимог Кодексу етики 

професійних бухгалтерів; підвищення вимог до розроблення внутрішніх 

процедур дотримання професійної етики на рівні суб’єктів аудиторської 

діяльності; поліпшення нормативно-методичного забезпечення навчального 

процесу з питань професійної етики аудиторів. 

Варто зазначити, що в Україні макроекономічну політику дотримання 

принципів та вимог професійної етики зобов’язані формувати: 

– Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю» (в частині контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності); 

– Аудиторська палата України (в частині розроблення нормативних 

положень щодо запровадження нагляду за дотриманням аудиторськими 

фірмами та аудиторами норм професійної етики аудиторів, здійснення 

контролю якості); 

– професійні організації бухгалтерів та аудиторів. 

Разом із тим, незважаючи на активні реформи регулювання 

аудиторської діяльності, відсутні нормативні та методичні розробки в частині 

організації та оцінки системи контролю якості, в тому числі дотримання 

вимог професійної етики. Враховуючи роль професійної етики у формуванні 

довіри та іміджу аудиторів, вважаємо, що одним із напрямів реформування 
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системи дотримання норм професійної етики аудиторами є нормативне 

врегулювання процедури забезпечення реалізації та дотримання норм 

Кодексу етики професійних бухгалтерів представниками аудиторської 

професії, а також затвердження на загальнодержавному рівні механізму 

здійснення контролю дієвості зазначених процедур. 

Концепція подальшого розвитку аудиту повинна враховувати досить 

вагоме значення дотримання норм професійної етики в забезпеченні якості 

наданих аудиторських послуг. На сьогодні на інституційному рівні функції 

контролю дотримання норм професійної етики розпорошені в межах 

повноважень розглянутих вище установ, правила комунікації між якими на 

сьогодні визначені нечітко.  

Досвід використання інституційних інструментів забезпечення дотримання 

вимог професійної етики аудиторами (професійними бухгалтерами) дозволяє 

зробити висновок про існування Україні розгалуженої структури державних 

органів, що регулюють порядок здійснення аудиторської діяльності, в тому 

числі дотримання професійної етики. Вважаємо, що на макрорівні у складі 

Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» 

доцільно створити відокремлений підрозділ «Центр управління професійною 

етикою суб’єктів аудиторської діяльності». Основними повноваженнями цього 

Центру управління професійною етикою суб’єктів аудиторської діяльності 

мають бути: 

– розроблення методології системного аналізу, методів і засобів 

оцінювання рівня дотримання професійної етики аудиторами; 

– надання методичних роз’яснень та узагальнюючих консультацій щодо 

розв’язання етичних дилем, вирішення та уникнення конфлікту інтересів; 

– формування єдиної правової системи регулювання етичної сфери 

діяльності суб’єктів аудиторської діяльності, яка закладе базу для 

розроблення системи внутрішніх регламентів; 

– створення альбому робочих документів аудиторів з питань дотримання 

принципів та вимог професійної етики аудиторами; 
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– опрацювання системи превентивних заходів і санкцій за порушення 

норм, принципів професійної етики; 

– формування запобіжних заходів з мінімізації та подальшого уникнення 

загроз дотримання фундаментальних принципів професійної етики 

аудиторів; 

– здійснення моніторингу та систематизації порушень суб’єктами 

аудиторської діяльності вимог професійної етики, а також оцінки їх впливу 

на рівень якості наданих послуг; 

– формалізація інструментарію системи контролю за рівнем дотримання 

професійної етики; 

– налагодження системи комунікації та повідомлення про випадки 

порушення вимог професійної етики між органами суспільного нагляду та 

аудиторського самоврядування, а також професійними організаціями 

аудиторів. 

На мікрорівні (на рівні аудиторської фірми) з метою забезпечення 

належної якості аудиторських послуг повинні бути розроблені відповідні 

політики і процедури перевірки дотримання вимог професійної етики. 

Результати наукових досліджень авторів дозволили розробити пропозиції 

щодо контролю за дотриманням професійної етики аудиторами в ході 

здійснення їх професійної діяльності (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Пропозиції науковців щодо розроблення заходів контролю за 

дотриманням аудиторами вимог професійної етики 

№ 
з/п 

Автор Характеристика пропозицій 

1 2 3 
1 Проскуріна Н.М. 

[164, с. 581] 
Процедури перевірки організації системи контролю якості з 
елементом «Етичні вимоги»: 
– перевірка наявності документів щодо вимог з дотримання 
принципів професійної етики аудиторів; 
– перевірка затвердження процедур з контролю дотримання  

 
 
 
 



373 

Продовження табл. 5.8 
1 2 3 
  професійної етики; 

– перевірка відповідності етичних вимог Кодексу 
професійної етики 

2 Проскуріна Н.М. 
[163, с. 102] 

Розроблено змістовну принципову структуру Кодексу 
професійної етики аудиторської фірми 

3 Бондар В.П. 
[15, с. 34] 

Запропоновано структуру внутрішнього документа, що 
регламентує політику та процедури забезпечення 
незалежності аудиторів аудиторської фірми (стосовно 
дотримання принципів професійної етики). Застосування 
цього положення створюватиме основу для формування 
відповідних процедурних регламентів під час роботи з 
клієнтом аудиторської фірми, а також для розроблення та 
конкретизації положень інших внутрішніх стандартів і 
документів, що визначають порядок дій аудитора при 
виконанні завдання з аудиту 

4 Фабіянська В.Ю. 
[206, с. 137] 

Аудиторська фірма зобов’язана на основі прикладів 
застережних заходів, наданих у Кодексі етики, розробити 
власні заходи, які дадуть змогу в конкретних умовах 
діяльності аудиторської фірми вирішувати проблеми 
порушення етичних принципів щодо аудиторського завдання 

5 Рядська В.В.  
[182, с. 259] 

Забезпечення оптимального рівня робочої незалежності 
відбувається через взаємодію її організаційних складових, 
які розглядаються на рівні суб’єкта аудиторської діяльності 
та на рівні аудитора. Система робочої незалежності 
ґрунтується на взаємоузгоджених цілях: 1) на рівні суб’єкта 
аудиторської діяльності (досягнення найвищого рівня 
репутації та створення умов для забезпечення дотримання 
незалежності фахівцями під час виконання завдання); 2) на 
рівні аудитора (дотримання принципів чесності та 
об’єктивності у процесі виконання завдання) 

6 Одінцова Л.М., 
Загорянська О.Л. 
[136, c. 151] 

Виділено обʼєкти контролю якості роботи аудиторів 
(аудиторських фірм): дотримання аудиторами професійних 
норм і Кодексу етики як у цілому, так і окремих їх елементів 
(наприклад, перевірка незалежності або правильності 
документування виконаної роботи). 

На підставі аналізу наукових робіт щодо питання вдосконалення 

процесу дотримання вимог професійної етики аудиторами нами зроблено 

висновок, що це питання досліджується з точки зору оцінки контролю якості 

аудиторської фірми. Окремі автори (Фабіянська В.Ю., Рядська В.В., 

Одінцова Л.М., Загорянська О.Л.) акцентують увагу на необхідності 

розроблення внутрішніх регламентів та застережних заходів на рівні 

аудиторської фірми, застосування яких забезпечить дотримання аудиторами 

професійної етики.  
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На особливу увагу заслуговують пропозиції з розроблення структури та 

змістовного наповнення внутрішнього документа, що регламентує політику 

та процедури забезпечення дотримання вимог професійної етики на рівні 

аудиторської фірми. Зокрема, Бондар В.П. запропонував структуру 

внутрішнього документа, що регламентує політику та процедури 

забезпечення незалежності аудиторів (стосовно дотримання принципів 

професійної етики), а Проскуріна Н.М. розробила зміст Кодексу професійної 

етики аудиторської фірми. Вивчення змісту зазначених документів свідчить, 

що вони дублюються в частині окремих положень (етичні принципи, загрози 

та розроблення заходів щодо їх мінімізації). Вважаємо, що система 

внутрішніх регламентів дотримання принципів професійної етики повинна 

розроблятися на основі накопиченого досвіду аудиторських фірм, 

підкріпленого багаторічною практикою.  

Відповідно до статті 37 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» суб’єкт аудиторської діяльності, який 

надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, оприлюднює звіт про прозорість за 

попередній рік не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. Звіт про 

прозорість містить в тому числі інформацію щодо внутрішньої системи 

контролю якості, однією зі складових якої є дотримання етичних вимог та 

практики незалежності.  

На основі дослідження особливості розкриття інформації про 

організаційно-методичне забезпечення дотримання вимог професійної етики 

в одинадцяти Звітах про прозорість за 2018 рік, опублікованих 

аудиторськими фірмами, нами встановлено такий розподіл (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Система документального забезпечення дотримання 

вимог професійної етики аудитора на рівні аудиторських фірм 

Джерело: розроблено автором 
 

Як свідчить інформація, наведена на рис. 5.6, великі міжнародні 

аудиторські компанії приділяють значну увагу розробленню внутрішніх 

корпоративних Кодексів професійної етики аудиторських фірм. Вважаємо, що 

саме 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.  

Детальну структуру та характеристику Кодексу професійної етики 

аудиторської фірми запропонувала Проскуріна Н.М. [163, с. 102]. Зокрема, автор 

пронує «наступну структуру зазначеного документу: 

1. Передмова 

– Підстава для розробки Кодексу. 

– Прізвище, ім’я, по батькові розробників Кодексу. 

– Підстава для прийняття та надання чинності Кодексу. 

– Дата введення в дію Кодексу. 
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2. Основні терміни та поняття кодексу 

3. Загальні положення 

– Мета і загальні принципи розробки кодексу, необхідність використання 

Кодексу. 

– Об’єкт стандартизації. 

– Сфера застосування Кодексу. 

4. Зміст Кодексу 

– Модель поведінки аудитора. 

– Чесність. 

– Об’єктивність. 

– Професійна компетентність і належна ретельність. 

– Конфіденційність. 

– Професійна поведінка. 

– Загрози порушення основних принципів поведінки аудитора. 

– Застережні заходи. 

– Розв’язання етичних конфліктів. 

– Застосування основних принципів до конкретних ситуацій. 

– Конфлікт інтересів. 

– Інша думка. 

– Гонорар та інші види винагороди. 

– Реклама та пропозиція професійних послуг. 

– Подарунки та знаки уваги. 

– Незалежність та об’єктивність у всіх інших видах послуг. 

5. Додатки 

– зразки заяв та відповідних документів щодо дотримання етичних 

принципів аудиторами та іншими працівниками аудиторської фірми» [163, 

с. 102]. 

Вважаємо, що запропонована Проскуріною Н.М. структура Кодексу 

професійної етики аудиторської фірми може бути основоположною для 

формування внутрішнього регламентаційного документу з питань дотримання 
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професійної етики для суб’єкта аудиторської діяльності. Разом з тим, вважаємо, 

що Кодекс професійної етики аудиторської фірми повинен містити сукупність 

конкретних заходів та дій, які потрібно вжити для забезпечення якості наданих 

аудиторських послуг та збереження незалежності. На основі практичного досвіду 

аудиторської діяльності та з урахуванням вимог МСА нами запропоновано 

структуру та змістове наповнення корпоративного Кодексу професійної етики 

аудиторської фірми (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Структура та змістовне наповнення корпоративного Кодексу 

професійної етики аудиторської фірми 

Назва розділу, глави кодексу, змістовне наповнення 
1 

Розділ І. Преамбула 
Призначення кодексу, сфера застосування та основні користувачі;  
Цінності, покладені в основу діяльності аудиторської фірми та персоналу 

Розділ ІІ. Термінологія 
Перелік та визначення термінів, які використані в кодексі 

Розділ ІІІ. Зобов’язання з питань етики 
Перелік зобов’язань аудиторської фірми з питань забезпечення належних умов дотримання 
етичних вимог, а також зобов’язань аудиторів у частині дотримання вимог кодексу 

Розділ ІV. Обов’язки та відповідальність за виконання етичних вимог 
Перелік обов’язків і відповідальності аудиторської фірми та аудиторів з питань реалізації 
етичних вимог у процесі здійснення професійної діяльності 

Розділ V. Фундаментальні принципи професійної етики аудитора 
Опис фундаментальних принципів професійної етики та організаційно-методичного 
інструментарію виявлення та мінімізації загроз недотримання принципів етики 

Глава 5.1. Чесність 
Зміст принципу чесності та основні умови його дотримання; 
Визначення переліку загроз чесності; 
Методичне забезпечення оцінки значущості загрози чесності;  
Процедури зменшення загроз чесності та застережні заходи;  
Моніторинг дотримання принципу чесності; 
Етичні конфлікти, що виникають в результаті порушення принципу чесності та практичні 
рекомендації щодо їх вирішення 
Персональна відповідальність аудитора за порушення принципу чесності 
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Продовження табл. 5.9 
1 

Глава 5.2. Об’єктивність 
Зміст принципу об’єктивності та основні умови його дотримання; 
Визначення переліку загроз об’єктивності; 
Методичне забезпечення оцінки значущості загрози об’єктивності;  
Процедури зменшення загроз об’єктивності та застережні заходи;  
Моніторинг дотримання принципу об’єктивності; 
Етичні конфлікти, що виникають в результаті порушення принципу об’єктивності та 
практичні рекомендації щодо їх вирішення 
Персональна відповідальність аудитора за порушення принципу об’єктивності 

Глава 5.3. Професійна компетентність та належна ретельність 
Зміст принципу професійної компетентності та належної ретельності; 
Політика підбору персоналу, оцінки компетентності аудиторів та забезпечення 
безперервності професійного навчання та розвитку; 
Визначення переліку загроз професійної компетенції та належної ретельності; 
Методичне забезпечення оцінки значущості загрози; 
Процедури зменшення загроз професійної компетентності та належної ретельності; 
Етичні конфлікти, що виникають у результаті порушення принципу професійної 
компетентності та належної ретельності та практичні рекомендації щодо їх вирішення 
Персональна відповідальність аудитора за порушення принципу професійної компетенції 

Глава 5.4. Конфіденційність 
Зміст принципу конфіденційності та характеристика системи інформаційної безпеки 
аудиторської фірми; 
Визначення переліку загроз конфіденційності; 
Методичне забезпечення оцінки значущості загрози; 
Процедури зменшення загроз конфіденційності та застережні заходи; 
Оцінка ефективності заходів та встановлення персональної відповідальності за доступ до 
інформації з метою попередження її розголошення; 
Етичні конфлікти, що виникають в результаті порушення принципу конфіденційності та 
практичні рекомендації щодо їх вирішення 

Глава 5.5. Професійна поведінка 
Зміст принципу професійної поведінки 
Визначення переліку загроз професійної поведінки 
Методичне забезпечення оцінки значущості загрози 
Процедури зменшення загроз професійній поведінці та застережні заходи 
Відповідальність аудитора перед клієнтами, третіми особами, іншими бухгалтерами, 
працівниками, роботодавцями та громадськістю за дотримання принципу професійної 
поведінки 
Етичні конфлікти, що виникають в результаті порушення принципу професійної 
поведінки, та практичні рекомендації щодо їх вирішення 
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Продовження табл. 5.9 
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Глава 5.6. Незалежність 
Зміст принципу незалежності та створені умови для його дотримання 
Визначення переліку загроз незалежності 
Методичне забезпечення оцінки значущості загрози 
Процедури зменшення загроз незалежності та застережні заходи; 
Моніторинг дотримання політики щодо незалежності 
Етичні конфлікти, що виникають в результаті порушення принципу незалежності, та 
практичні рекомендації щодо їх вирішення 
Персональна відповідальність аудитора за порушення принципу незалежності 

VI. Професійна етика при наданні супутніх та інших професійних послуг 
Визначення переліку загроз етичним вимогам при наданні супутніх та інших професійних 
послуг, шляхів їх зменшення та переліку запобіжних заходів  

Джерело: розроблено автором 

Запропонована структура та змістовне наповнення Кодексу 

професійної етики аудиторської фірми дозволяють забезпечити необхідні 

передумови для чіткого розуміння змісту фундаментальних вимог 

професійної етики аудитора, визначити перелік загроз дотриманню всіх 

принципів професійної 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. 

Оцінка загроз дотримання етичних принципів повинна проводитися 

для всіх аудиторських завдань, в тому числі при наданні супутніх та 

неаудиторських послуг. Особливу увагу при формулюванні вимог глави 

5.4. Конфіденцність слід звернути на вимоги п. 6 ст. 11 «Конфіденційність та 

професійна таємниця» закону України «Про аудит фінансової звітності та 
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аудиторську діяльність», відповідно до якої аудитор та аудиторська фірма не 

несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної 

відповідальності за подання до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 

інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано 

шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вони діяли в 

межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Етичні проблеми та загрози щоденно виникають у процесі здійснення 

практичної діяльності аудиторів. Вирішення етичних конфліктів і проблем 

ґрунтується на знаннях норм професійної етики та їх неухильному 

дотриманні. Необхідні знання норм професійної етики аудитора майбутні 

фахівці здобувають при вивченні відповідних навчальних дисциплін. Аналіз 

навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» дозволив встановити, що навчальна дисципліна 

«Педагогіка та етика професійної діяльності» належить до циклу навчальних 

дисциплін загальної підготовки або до вибіркових дисциплін циклу 

професійної підготовки.  

Забезпечити формування у студентів цілісної системи знань щодо 

професійних цінностей та вимог професійної етики аудиторів, набуття 

навичок практичного застосування вимог Кодексу етики професійних 

бухгалтерів в інтересах суспільства та професії, чітко ідентифікувати межі 

етичних конфліктів у професійній діяльності та обирати оптимальні методи 

їх розв’язання можливо при вивченні навчальної дисципліни «Професійна 

етика бухгалтера та аудитора». Ця дисципліна повинна бути включена до 

нормативних дисциплін циклу професійної підготовки, оскільки рівень 
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засвоєння етичних вимог та формування професійних цінностей студентом у 

подальшому вплинуть на його відповідальність і поведінку як аудитора. 

В межах навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера та 

аудитора» студенти повинні навчитися використовувати отримані знання для 

формування професійної поведінки при виникненні загроз порушенню 

принципів професійної етики, набути навички ухвалення дієвих рішень при 

виникненні етичних конфліктів та їх вирішення. 

Професійна діяльність аудиторів здійснюється в умовах наявності 

етичних конфліктів і загроз порушення фундаментальних принципів 

професійної етики. Систематизація проблемних питань реалізації принципів 

професійної етики аудиторами в ході здійснення професійної діяльності 

дозволила виокремити три групи проблемних питань, які потребують 

нагального вирішення та розроблення пропозицій з удосконалення напрямів 

розвитку професійної етики аудитора. За результатами проведеного 

дослідження запропоновано структуру та змістовне наповнення 

корпоративного Кодексу професійної етики аудиторської фірми, який 

забезпечить формування чітких алгоритмів дій, спрямованих на дотримання 

фундаментальних принципів професійної етики та мінімізації загроз їх 

порушення. 

З метою формування цілісної системи знань про професійні цінності та 

вимоги професійної етики аудиторів, набуття навичок практичного 

застосування вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів в інтересах 

суспільства та професії запропоновано розширити навчальні плани магістрів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» шляхом включення до переліку 

нормативних дисциплін циклу професійної підготовки навчальної 

дисципліни «Професійна етика бухгалтера та аудитора». Вона дозволить 

студентам вивчити проблемні питання дотримання вимог професійної етики, 

опанувати практичні методи аналізу вирішення реальних етичних конфліктів. 
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Висновки до розділу 5 

 

 

Дослідження особливостей розвитку аудиту як професійної діяльності в 

умовах євроінтеграції дозволило зробити такі висновки: 

1. Активізація євроінтеграційних процесів, зміна вимог до професійної 

діяльності аудиторів в частині захисту інтересів стейкхолдерів ринку аудиту 

зумовили посилення вимог до професійної компетенції аудиторів та зміни їх 

професійної діяльності. Аналіз наукових напрацювань в частині визначення 

змісту поняття «професійна діяльність» дозволив виявити наявність дискусій 

та відсутність єдиного підходу до трактування змісту даного терміну. У 

зв’язку з цим, запропоновано під поняттям «професійна аудиторська 

діяльність» розуміти 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. 

2. Застосування системного підходу в процесі структурування 

професійної аудиторської діяльності дозволило обґрунтувати доцільність її 

вивчення як цілісної системи із чітко визначеною структурою та елементами. 

Сутність професійної аудиторської діяльності в контексті визначення її 

складових доцільно досліджувати в розрізі елементів зовнішньої (мета; 

суб’єкт; об’єкт; засоби досягнення мети; функції) та внутрішньої компонент 

(професійні компетенції (професійні знання, уміння, навички, ціннісне 

ставлення, професійний саморозвиток); професійні здібності; професійна 

етика й культура; професійна відповідальність). Використання зазначеної 

архітектоніки професійної аудиторської діяльності дозволяє оцінити вплив 

детермінант зовнішнього та внутрішнього середовища на зміну кожного 

окремого елемента під впливом імплементації євроінтеграційних процесів. 
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3. Недостатній рівень законодавчого регулювання процедури 

проходження стажування на суб’єктах аудиторської діяльності, осіб, які 

мають статити аудитором, призводить до відсутності дієвих механізмів 

впровадження зазначеного механізму підготовки на практиці. З метою 

вирішення зазначеного питання, базуючись на результатах вивчення 

міжнародного досвіду, розроблено документальне забезпечення процесу 

організації та проходження стажування на суб’єктах аудиторської діяльності 

(Порядок проходження стажування аудиторів на суб’єктах аудиторської 

діяльності, Програма проходження стажування на суб’єктах аудиторської 

діяльності) та надана його характеристика, що забезпечує чітке розуміння 

розподілу повноважень і методичних засад здійснення стажування як однієї з 

форм підвищення рівня професійної компетентності. 

4. Наслідком динамічного впровадження процесів євроінтеграції є 

необхідність постійного саморозвитку та удосконалення основних вимог до 

компетентностей аудитора в частині розширення соціально-поведінкових, 

когнітивних та професійних знань і вимог до представників аудиторської 

професії, в тому числі ключових партнерів з аудиту. Для забезпечення 

покращення системи контролю якості в частині його складової «людські 

ресурси», посилення нагляду за ефективністю виконання обов’язків 

ключовими партнерами з аудиту розроблено Внутрішньофірмовий стандарт 

суб’єкта аудиторської діяльності «Ключові партнери з аудиту». Практичне 

використання запропонованого стандарту забезпечить формулювання єдиних 

вимог в частині призначення, оцінки професійного рівня, ротації, оплати 

праці та стимулювання ключових партнерів з аудиту. 

5. Існуюча неспроможність інституційних норм, закріплених на 

законодавчому рівні, гарантувати узгодженість і збалансованість інтересів 

громадськості та суб’єктів аудиторської діяльності  зумовлює необхідність 

переосмислення та пошуку шляхів удосконалення дотримання вимог 

професійної етики. Багатоаспектність реалізації фундаментальних принципів 

етики в діяльності аудиторів в умовах євроінтеграції засвідчила доцільність 
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трактування змісту поняття «професійна етика аудитора» з точки зору 

науково-теоретичного й прикладного аспектів, що формує підстави для 

наукового обґрунтування теоретично-концептуальні напрямів розвитку 

професійної етики аудиторів. 

6. Забезпечення належної якості аудиторських послуг залежить від 

дотримання принципів професійної етики та розробки відповідних 

внутрішніх заходів з мінімізації загроз їх дотримання. Запропоновані основні 

підходи до визначення та класифікації загроз дотриманню фундаментальних 

етичних принципів в аудиті, а також систематизовані застережні заходи, що 

зменшують загрози недотримання етичних принципів. Використання 

зпропонованих застережних заходів дохволить знизити загрози 

недотримання етичних принципів до прийнятного рівня, а також розробити 

превентивні дії для уникнення їх виникнення в подальшій діяльності. 

7. Формування довіри до професії аудитора, забезпечення престижу та 

конкурентоспроможності діяльності суб’єктів аудиторської діяльності 

базується на формуванні чітких механізмів та процедур дотримання норм 

професійної етики. За результатами дослідження доведено доцільність розробки 

внутрішнього корпоративного Кодексу професійної етики аудиторської фірми як 

інструменту інституційного закріплення 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, використання якого є ключовим 

інструментом дотримання етичних принципів та вимог. 

8. Формування цілісної системи знань щодо професійних цінностей та 

вимог професійної етики аудиторів, набуття навичок практичного 

застосування вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів в інтересах 

суспільства та професії повинні реалізовуватися в ході навчання студентів у 

вищих закладах освіти. У зв’язку з цим, запропоновано включити до до 

переліку нормативних дисциплін циклу професійної підготовки навчального 
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плану магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» навчальної 

дисципліни «Професійна етика бухгалтера та аудитора». Вивчення зазначеної 

дисципліни дозволить отримати відповідні знання та практичні навики 

професійної поведінки у випадку виникнення загроз порушення принципів 

професійної етики. 

 

 

Основні результати дослідження за розділом 5 опубліковані у працях: 

[234, 235, 252, 253, 255, 256]. 
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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. 
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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 

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 
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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 узгодженість напрямів участі 

професійних організацій у розвитку аудиторської професії. 
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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 
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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 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 
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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 
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(Порядок проходження стажування аудиторів на суб’єктах аудиторської 

діяльності, Програма проходження стажування на суб’єктах аудиторської 

діяльності, Внутрішньофірмовий стандарт суб’єкта аудиторської 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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Додаток А 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З ПИТАНЬ 

ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

АУДИТОРІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ 

 

Розділ 1. Загальні положення 

 

1.1. Координаційна рада з питань взаємодії та співробітництва 

професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України (далі – 

Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Раді нагляду 

за аудиторською діяльністю. Координаційна рада створюється з метою 

забезпечення координації заходів з реалізації вимог Закону України “Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21 грудня 2017 р. 

№ 2258-VIII, в тому числі в частині проведення та розробки нормативно-

правових актів та методичних рекомендацій з питань атестації та 

безперервного професійного навчання аудиторів, узгодження функцій та 

напрямів діяльності щодо зазначених питань, а також налагодження 

конструктивних взаємозв’язків та співробітництва між професійними 

організаціями аудиторів України. 

1.2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими актами 

законодавства, а також цим Положенням. 

1.3. Координаційна рада здійснює діяльність на громадських засадах, 

дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, 

відкритості та гласності. 

 

 



434 

Розділ 2. Завдання Координаційної ради з питань взаємодії та 

співробітництва професійних організацій аудиторів та бухгалтерів 

України 

2.1. До пріоритетних завдань діяльності Координаційної ради належать: 

2.1.1. сприяє забезпеченню координації дій професійних організацій 

аудиторів України, пов’язаних з реалізацією і виконанням вимог Закону 

України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 

21 грудня 2017 р. № 2258-VIII;  

2.1.2.здійснює формування організаційних передумов для ефективної 

співпраці професійних організацій аудиторів України з питань імплементації 

досвіду європейських країн щодо подальших стратегічних напрямів розвитку 

ринку аудиту; 

2.1.3. провадить надання інформаційної підтримки та формування 

єдиних підходів до провадження діяльності професійних організацій 

аудиторів України в частині розробки оптимальних заходів спрямованих на 

адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 

сфері аудиту; 

2.1.4. здійснює проведення науково-практичних конференцій та 

практичних семінарів з проблемних питань щодо запровадження і 

застосування вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII; 

2.1.5. надає методологічну допомогу з налагодження взаємодії 

професійних організацій аудиторів України з Міжнародною організацією 

бухгалтерів та іншими міжнародними професійними організаціями 

бухгалтерів та аудиторів для формування міжнародних комунікаційних 

систем; 

2.1.6. сприяє забезпеченню уникнення випадків недобросовісної 

конкуренції між професійними організаціями аудиторів України, 

монополізму на ринку аудиту; 
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2.1.7. здійснює формування пропозицій в частині розробки методичного 

інструментарію перевірки внутрішньої системи контролю якості суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

2.1.8. проводить аналіз діяльності професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України, сприяння узгодженню стратегічних напрямів їх 

розвитку та налагодження конструктивних взаємозв’язків подальшого 

функціонування. 

2.2. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

2.2.1. аналізує діяльність професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України в частині їх участі у розвитку професійної діяльності 

аудиторів, підготовки фізичних осіб до складання кваліфікаційного іспиту та 

іспитів з теоретичних знань з метою атестації аудиторів, здійснює 

вироблення рекомендацій щодо подальшого вдосконалення професійного 

саморегулювання аудиторської професії, зміцнення довіри до суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

2.2.2. сприяє узгодженню порядку проведення безперервного 

професійного навчання аудиторів, налагодженню конструктивної взаємодії 

між виконавчою владою та професійними організаціями аудиторів України з 

метою поглиблення співпраці та впровадження провідного міжнародного 

досвіду в частині зазначеного питання; 

2.2.3. спостерігає за проведенням кваліфікаційних іспитів та іспитів з 

теоретичних знань з метою атестації аудиторів професійними організаціями 

аудиторів України; 

2.2.4. бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів та 

методичних рекомендацій з питань аудиторської діяльності; 

2.2.5. організовує конференції, “круглі столи”, форуми, семінари, 

тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня знань з питань аудиту й 

розробки методичного інструментарію перевірки внутрішньої системи 

контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності; 
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2.2.6. підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову 

роботу професійних організацій аудиторів України у сфері розвитку аудиту, 

бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування тощо; 

2.2.7. розробляє спільно з професійними організаціями аудиторів 

України програми проведення безперервного професійного навчання 

аудиторів з урахуванням сучасного стану ринку аудиторських послуг; 

2.2.8. сприяє розвитку та налагодженню міжнародної співпраці з 

професійними організаціями України, з метою підвищення рівня 

впровадження міжнародного досвіду; 

2.2.9. сприяє організації обговорення на рівні професійних організацій 

аудиторів та аудиторів України важливих рішень органів влади, проектів 

законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, здійснює 

зміцнення і вдосконалення звʼязків органів влади, професійних організацій 

аудиторів України та населення. 

Розділ 3. Склад і структура Координаційної ради з питань взаємодії 

та співробітництва професійних організацій аудиторів та бухгалтерів 

України 

3.1. До складу Координаційної ради можуть входити представники 

професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України, практикуючі 

аудитори, працівники органів виконавчої влади (далі - члени Координаційної 

ради). 

3.2. Склад Координаційної ради формується по одному з представників 

від кожної професійної організації аудиторів та бухгалтерів України за 

пропозиціями професійних організацій та за власною ініціативою осіб, 

діяльність яких спрямована на безперервне навчання та удосконалення знань 

аудиторів, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері 

аудиту. 

3.3. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови 

Координаційної ради та інших членів, які беруть участь в її роботі, на 

громадських засадах. Персональний склад Координаційної ради 
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затверджується рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю. Перше 

засідання Координаційної ради проводиться після затвердження 

персонального складу Координаційної ради. 

3.4. Внесення змін до затвердженого складу Координаційної ради 

(прийняття нових членів, припинення членства, ротація тощо) здійснюється 

за рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю. 

3.5. Очолює Координаційну раду голова, який обирається та 

переобирається з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого 

голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів 

від її складу. 

3.6. Заступник голови Координаційної ради, секретар також обираються 

та переобирається з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого 

голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів 

від її складу. 

Розділ 4. Повноваження членів Координаційної ради з питань 

взаємодії та співробітництва професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України 

4.1. Голова Координаційної ради володіє наступними повноваженнями: 

4.1.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, 

визначає порядок її роботи, скликає і головує на засіданнях Координаційної 

ради; 

4.1.2. формує та підписує план роботи Координаційної ради, контролює 

та звітує про його виконання; 

4.1.3. забезпечує організацію роботи Координаційної ради, підготовку з 

урахуванням пропозицій її членів, державних органів, органів місцевого 

самоврядування, професійних організацій аудиторів питань порядку денного 

засідань Координаційної ради; 

4.1.4. підписує рішення та визначає пріоритетні напрями діяльності 

Координаційної ради; 
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4.1.5. представляє Координаційну раду у взаємовідносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, професійними організаціями, а також із 

урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними 

організаціями; 

4.1.6. вирішує питання щодо налагодження та координації 

співробітництва в напрямку організації безперервного навчання аудиторів та 

удосконалення професійних знань; 

4.2. Заступник голови Координаційної ради володіє наступними 

повноваженнями: 

4.2.1. у разі відсутності голови Координаційної ради його функції 

виконує заступник голови Координаційної ради; 

4.2.2. координує діяльність Координаційної ради з відповідних 

напрямків діяльності за дорученням голови Координаційної ради; 

4.2.3. бере участь в організації, формуванні методичного забезпечення та 

проведенні засідань і форумів Координаційної ради; 

4.2.4. розробляє та виносить на розгляд на засіданні Координаційної 

ради пропозиції щодо доповнення та зміни плану роботи Координаційної 

ради; 

4.2.5. здійснює контроль за виконанням плану роботи Координаційної 

ради з відповідних напрямків діяльності; 

4.2.6. виконує доручення голови Координаційної ради, налагоджує 

стосунки з міжнародними професійними організаціями бухгалтерів та 

аудиторів, організовує роботу з обміну досвідом. 

4.3. Члени Координаційної ради володіють наступними 

повноваженнями: 

4.3.1 беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної 

ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд; 
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4.3.2 вносять пропозиції щодо формування питань порядку денного 

засідання Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які 

обговорюються; 

4.3.3. забезпечують реалізацію завдань, поставлених перед 

Координаційною радою, розробляють пропозиції з удосконалення напрямів її 

діяльності. 

Розділ 5. Організація діяльності Координаційної ради з питань 

взаємодії та співробітництва професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів України 

5.1. Планування діяльності Координаційної ради здійснюється шляхом 

розробки та затвердження відповідного плану роботи на поточний 

календарний рік. План роботи Координаційної ради схвалюється на засіданні 

Координаційної ради та затверджується рішенням Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю. Виконання плану роботи Координаційної ради 

обов'язковим для виконання всіма її членами. 

5.2. План роботи Координаційної ради повинен містити перелік 

напрямків діяльності, закріпленням за кожним напрямом виконавців та 

встановлення термінів виконання. 

5.3. План роботи Координаційної ради складається з двох частин: 

методична робота та організаційні питання. Методична робота складається з 

переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Координаційної ради. 

Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується 

розглянути питання діяльності Координаційної ради. Відповідальним за 

реалізацію організаційної частини плану роботи є голова Координаційної ради. 

5.4. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є 

засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць. 

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

більше половини від складу Координаційної ради. 
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5.5. Порядок денний та періодичність проведення засідань 

Координаційної ради визначається відповідно до затвердженого плану 

роботи Координаційної ради. 

5.9. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів Координаційної ради з кожного питання 

порядку денного і оформлюються протоколом. Протокол кожного засідання 

оформлюється секретарем Координаційної ради.  

5.10. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер та 

можуть надсилатися для розгляду органам виконавчої влади, Раді нагляду за 

аудиторською діяльністю. 
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Додаток Б 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ СТИМУЛЮВАННЯ 

(ЗАОХОЧЕННЯ) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

І. Загальні положення 

1.1. Положення про систему стимулювання (заохочення) підвищення 

якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблене згідно з вимогами 

Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” 

від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII, інших внутрішніх нормативно-правових 

регламентів суб’єкта аудиторської діяльності. 

1.2. Метою Положення є підвищення якості аудиторських послуг 

шляхом розробки системи стимулювання (заохочення) діяльності 

працівників суб’єкта аудиторської діяльності (далі – працівників). 

Положення визначає критерії та порядок матеріального заохочення 

працівників. 

 

ІІ. Критерії та умови преміювання 

2.1. Основними факторами, що впливають на розмір премій та 

стимулювання працівників суб’єкта аудиторської діяльності є: 

2.1.1. економічна ситуація на ринку аудиторських послуг; 

2.1.2. дохід за звітний рік, отриманий за результатами роботи суб’єкта 

аудиторської діяльності та команди із завдання; 

2.1.3. результати діяльності працівника, якість його роботи та виконання 

повноважень, обов’язків. 

2.2. Загальна винагорода партнерів із завдання та працівників суб’єкта 

аудиторської діяльності складаються із базової винагороди та додаткового 

змінного елементу винагороди й стимулювання (заохочення) підвищення 

якості надання аудиторських послуг. Додатковий змінний елемент 

винагороди, встановлюється після закінчення та виконання конкретного 

проекту і залежить від його прибутковості. 
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2.3. Додатковий змінний елемент винагороди встановлюється у 

відсотках, з урахуванням наступних критеріїв: 

2.3.1. якість роботи працівника та виконання повноважень, обов’язків; 

2.3.2. ініціативність аудитора при виконанні завдання з аудиту; 

2.3.3. терміновість виконання завдання з аудиту з урахуванням 

встановлених термінів, передбачених договором про надання аудиторських 

послуг; 

2.3.4. рівень обслуговування клієнтів та їх задоволеності роботою 

аудиторів; 

2.3.5. дотримання іміджу та цінностей діяльності суб’єкта аудиторської 

діяльності в процесі надання аудиторських послуг; 

2.3.6. прибутковість проекту становить 80 % від суми договору про 

надання послуг; 

2.3.7. продуктивність та результативність праці аудиторів в процесі 

виконання конкретного проекту; 

2.3.8. професійна кваліфікація аудитора, а також особисті якості та 

дотримання професійних вимог розвитку. 

 

ІІІ. Порядок формування додаткового змінного елементу 

винагороди аудиторів 

3.1. Суб’єкт аудиторської діяльності використовує послідовну систему 

шкал/рейтингів для оцінки співробітників, де кожен рейтинг призводить до 

формування відповідного відсотку додаткового змінного елементу 

винагороди. 

3.2. Моральні та матеріальні форми заохочення, які застосовуються за 

високу якість надання аудиторських послуг базуються на оцінці ефективності 

роботи та оцінці потенціалу працівника. 

3.3. Оцінка ефективності роботи працівника здійснюється з 

використанням експертних методів оцінки (за шкалою від 1 до 10, де 10 – 

найвищий результат) відповідно до розробленої внутрішньої анкети оцінки. 
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Крім того, за результатами закінчення конкретного проекту здійснюється 

розрахунок продуктивності праці працівника. Від розміру зазначених оцінок 

залежить відсоток та сума додаткового змінного елементу винагороди 

працівника. 

3.4. Моральною формою додаткового змінного елементу винагороди є 

оцінка потенціалу співробітника (за 3-бальною шкалою: високий, середній, 

низький), від якої залежить потенційне підвищення (поширюється на 

партнерів із завдання). 

3.5. Додатковий змінний елемент винагороди за результатами 

оцінювання діяльності аудиторів виплачується не пізніше від терміну 

виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо 

результатів оцінювання діяльності аудитора, але не пізніше ніж у грудні 

року, в якому проводиться оцінювання результатів діяльності. 

 

ІV. Розмір додаткового змінного елементу винагороди аудиторів 

4.1. Загальний розмір змінного елементу винагороди, які може отримати 

аудитор за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду його посадового 

окладу за рік. 

4.2. Розмір додаткового змінного елементу винагороди аудиторів 

визначається залежно від оцінки ефективності діяльності аудитора та 

результатів оцінки якості надання аудиторських послуг відповідно до кали, 

представленої в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розмір додаткового змінного елементу винагороди аудиторів 

Показники оцінки якості 
виконання завдання з 
аудиту за результатами 
проведеної оцінки (бали) 

Рівень якості 
виконання 
завдання з 
аудиту за 

результатами 
проведеної 
оцінки 

Показник 
продуктивності 

праці 
працівника 

Розмір додаткового 
змінного елементу 

винагороди у відсотках від 
окладу аудитора, % 

1-3 Низький Низький 5 % 
4-7 Середній Середній 10 % 
8-10 Високий  Високий  15 % 
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4.3. У випадку, якщо показники оцінки якості виконання завдання з 

аудиту за результатами проведеної оцінки відрізняються від встановлених 

значень показників продуктивності праці працівника розмір додаткового 

змінного елементу винагороди у відсотках від окладу аудитора 

встановлюється за рішенням керівника суб’єкта аудиторської діяльності. 

 

V. Санкції у випадку неякісного надання аудиторських послуг та 

порушення принципів діяльності суб’єкта аудиторської діяльності 

5.1. Низькі результати якості завдання з аудиту за результатами 

проведеної оцінки призводять до повільного підвищення, а в разі 

незадовільних результатів вживаються відповідні заходи впливу. 

5.2. Виявлення випадків неякісного надання аудиторських послуг та 

порушення принципів діяльності суб’єкта аудиторської діяльності 

призводить до зменшення на 5 % суми додаткового змінного елементу 

винагороди. 

5.3. У випадку виявлення систематичних порушень в частині якості 

надання аудиторських послуг, недотриманні внутрішніх регламентів з питань 

контролю якості надання аудиторських послуг аудитор позбавляється права 

на отримання додаткового змінного елементу винагороди терміном на 1 рік. 
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Додаток В 

 

Тест перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг на відповідність 

професійним стандартам та законодавчим вимогам 

 

Розділ 1. Загальні положення 

Період перевірки з “__” ___________20__ р. по “___” _________ 20__ р.  

Виконавець (контролер) ____________________ 

сертифікат аудитора серія ____ №________ дата видачі “___” ______ 20__ р. 

Розділ 2. Тестування внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг 

№ 
з/п 

Питання тесту 

Варіанти відповідей 
(відмітка +) 

П
ри
м
іт
ки

 

Так Ні 
Відповідь 
відсутня 

1 2 3 4 5 6 
1 Оцінка внутрішньої системи контролю якості 

аудиторських послуг здійснюється на постійній 
основі відповідно до вимог МСКЯ 1 з 
урахуванням завантаженості аудиторів 

+    

2 Функції поточного контролю якості та 
моніторингу функціонування системи 
контролю якості суб’єкта аудиторської 
діяльності делеговані різним аудиторам 

+    

3 В ході перевірки системи контролю якості 
надання аудиторських послуг здійснена оцінка 
її відповідності міжнародним професійним 
стандартам та законодавчим вимогам 

+    

4 В періоді, що підлягає перевірці, відбулось 
розширення напрямів діяльності суб’єкта 
аудиторської діяльності, що виступило 
фактором модифікації системи контролю якості  

 +   

5 Зібрана та систематизована інформація про 
дотримання вимог МСКЯ 1 в частині 
формування складових внутрішньої системи 
контролю якості 

+    

6 Проведена детальна оцінка внутрішніх політик 
в частині безперервного навчання аудиторів та 
їх відповідність даним представленим у Звіті 
про прозорість за період перевірки 

+    

 



446 

Продовження додатку В 
1 2 3 4 5 6 
7 Здійснено анкетування та опитування 

аудиторів, партнерів щодо задоволеності та 
належного рівня внутрішніх заходів пов’язаних 
із забезпеченням системи професійного 
розвитку та навчання 

+    

8 Переглянуто програми удосконалення 
професійних знань аудиторів, за якими 
здійснювалось навчання протягом періоду, що 
перевіряється 

+    

9 Здійснена перевірка розмежування функцій та 
відповідальності осіб щодо організації 
внутрішньої системи контролю якості, 
контролю якості в ході виконання 
аудиторського завдання, моніторингу системи 
контролю якості 

+    

10 Надана оцінка відповідності застосування 
професійного судження аудиторами в процесі 
надання аудиторських послуг, їх 
відповідальності та узагальнення таких 
ситуацій в практичній діяльності суб’єкта 
аудиторської діяльності 

+    

11 Ідентифіковано наявність внутрішніх 
регламентів в частині ротації аудиторів, 
залучених до виконання завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності та їх 
відповідність вимогам законодавства 

+    

12 Здійснено обговорення актуальних питань 
організації та розвитку методології внутрішньої 
системи контролю якості з урахуванням 
законодавчих змін з власником та партнерами 
суб’єкта аудиторської діяльності 

+    

13 Встановлені випадки суперечок, спорів та 
невідповідності механізмів врегулювання 
конфліктних ситуацій при наданні 
аудиторських послуг 

 +   

14 Наявність документального оформлення 
дискусійних професійних питань, спорів та 
вирішення конфліктних ситуацій при наданні 
аудиторських послуг 

  +  

15 Здійснена вибіркова перевірка робочих 
документів по закінчених проектах у періоді, 
що підлягає перевірці на їх відповідність 
вимогам МСА, законодавства з питань аудиту 
та внутрішньої системи контролю якості 

+    

16 За результатами вибіркової перевірки робочих 
документів по закінчених проектах у періоді, 
що підлягає перевірці виявлені суттєві недоліки 
в частині оформлення робочих документів (у 
випадку виявлення недоліків надати їх 
детальний та вичерпний опис) 

 +   
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Продовження додатку В 
1 2 3 4 5 6 
17 Здійснена перевірка робочих документів на 

відповідність МСКЯ 1 та внутрішньому 
контрольному листу перевірки контролю якості 
(виконані проекти за попередні три роки 
включаючи рік, за який проводиться перевірка), 
з метою встановлення дотримання внутрішніх 
політик контролю якості фірми 

+    

18 Виявлені суттєві недоліки та випадки 
недотримання аудиторами внутрішніх політик 
контролю якості надання аудиторських послуг 

+    

19 Чи застосовувались дисциплінарні заходи до 
аудиторів, які порушили вимоги внутрішніх 
стандартів та регламентів з питань контролю 
якості при виконанні професійних обов’язків? 

 +   

20 Визначено порядок призначення рецензента, 
наявність внутрішніх політик в частині 
здійснення рецензування аудиторських 
проектів 

  + Відсутні 

21 Оцінено політики забезпечення незалежності 
аудиторів як однієї з ключових вимог 
проведення обов’язкового аудиту та аудиту 
підприємств, що становлять суспільний інтерес 

+    

22 Перевірено дотримання аудиторами, 
партнерами із завдання принципу професійного 
скептицизму аудиторами при наданні 
аудиторських послуг та наявності 
підтверджуючих документів 

  +  
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Додаток Д 
 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ 
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

Вступний параграф 
 

На виконання наказу № __ від “__” ___________20__ р. проведено внутрішню 
оцінку елементів системи контролю якості аудиторських послуг в період  
з “__” ___________20__ р. по “___” _________ 20__ р.  

Виконавець (контролер) ____________________(ПІБ) 
сертифікат аудитора серія ____ №________ дата видачі “___” _________ 20__ р. 
На дату проведення оцінки елементів системи контролю якості аудиторських послуг 

відповідальним за функціонування системи контролю якості аудиторської фірми є 
директор. 

 

Розділ 1. Загальні положення 
 

В процесі здійснення оцінки елементів системи контролю якості аудиторських 
послуг перевірці підлягали наступні проекти (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік проектів, які підлягали перевірці на предмет дотримання контролю якості 

аудиторських послуг 
ПІБ 

партнерів із 
завдання, 

проекти яких 
перевірялися 

Сертифікат 
аудитора 
(номер, 
дата 
видачі) 

ПІБ 
контролера 
якості із 
завдання 

Назва контрагента Період 
складання 
робочих 
документів 

Методи 
перевірки та 
оцінки, які 
застосову-
вались 

Жукович Т.О. Серія А 
№ 002653 
від 16.06.14 

Пік Т.Ю. АТ “Машбудпром” 02.03.2019 р. 
18.04.2019 р. 

Опитування, 
перевірка, 
запити, 
спостереже-
ння 

Мех Ю.Л. Серія А 
№ 014026 
від 01.07.16 

Петрак В.І. ТОВ “Магнум”  12.04.2019 р. 
23.05.2019 р. 

Опитування, 
перевірка, 
запити, 
тестування 

… … … … … … 

 
В ході перевірки проведено оцінку дотримання вимог МСА, чинного законодавства 

в сфері аудиту, а також дотримання аудиторами внутрішніх політик та процедур з 
контролю якості при наданні аудиторських послуг та оформленні завдань з аудиту (по 
одному завдання на одного партнера із завдання). 

Аудиторська фірма володіє розробленими та затвердженими директором 
внутрішніми регламентами з контролю якості аудиторських послуг. 

У випадку відсутності відповідного організаційно-методичного забезпечення 
системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг в аудиторській фірмі 
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отримано письмові роз’яснення директора, партнерів та інших відповідальних осіб за 
систему контролю якості на фірмі. 

 
Розділ 2. Результати перевірки внутрішньої оцінки елементів системи 

контролю якості аудиторських послуг 
 

Результати оцінки та перевірки елементів системи контролю якості аудиторських 
послуг засвідчують відповідність / невідповідність (необхідне підкреслити) внутрішніх 
політик, процедур та регламентів контролю якості аудиторської фірми. 

За результатами моніторингу внутрішньої системи контролю якості аудиторських 
послуг виявлені такі недоліки та невідповідності (табл. 2). 

Таблиця 2 

Перелік недоліків, відхилень, виявлених в ході моніторингу системи контролю якості 

аудиторських послуг 

№ з/п 
Недоліки, відхилення 
виявлені в ході 
моніторингу 

Назва 
замовника 

Посилання на 
вимоги МСА, 
чинного 

законодавства 

Пропозиції з усунення та 
уникнення в подальшому 
виявлених недоліків 

1 Відповідальний за 
перевірку контролю якості 
завдання входить до 
складу членів команди із 
завдання 

ТОВ “Маг-
нум” 

МСКЯ 1 Врегулювати внутрішнім 
наказом порядок 
призначення 
відповідального за 
перевірку контролю якості 
із завдання 

2 Невідповідність 
внутрішньої системи 
удосконалення професійних 
знань аудиторів 
внутрішнім регламентам 

Аудитор-
ська фірма 

МСКЯ 1 Налагодити чіткий 
механізм проведення 
семінарів та навчальних 
заходів з удосконалення 
професійних знань 
аудиторів 

… … … … … 

 
Перелік відхилень, що засвідчують неефективність системи контролю якості 

аудиторських послуг (табл. 3). 
Таблиця 3 

Перелік, відхилень,що засвідчують низьку ефективність системи контролю якості 

аудиторських послуг 
№ з/п Відхилення Назва замовника Виявлено Не виявлено Примітки 

1 Недоліки в 
оформленні робочих 
документів 

ТОВ “Магнум” 
+ 

 Розділ 2. 
Планування 

РД 2.2.3, РД 2.2.6 
2 Аудиторський звіт, 

підготовлений 
партнером із 
завдання не 
відповідає вимогам 
МСА 

ТОВ “Магнум”   

+  

 

… … … … … … 
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Підписом на даному звіті, засвідчую, що в процесі моніторингу та оцінки елементів 
системи контролю якості аудиторських послуг усі виявлені відхилення та недоліки 
повідомлені відповідальним за функціонування системи контролю якості аудиторської 
фірми. 

 
ПІБ контролера                            __________________      “___” _________ 20__ р. 
                                                                  (підпис) 
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Додаток Е 

Контрольний лист 

результатів перевірки та коригування системи контролю якості 

аудиторських послуг 
 

На виконання наказу № __ від “__” ________20__ р. проведено 

внутрішню оцінку елементів системи контролю якості аудиторських послуг в 

період з “__” ___________20__ р. по “___” _________ 20__ р.  

Виконавець (контролер) ____________________(ПІБ) 

сертифікат аудитора серія ____ №____ дата видачі “___” _______ 20__ р. 

Дата проведення моніторингу з “__” _____20__ р. по “__” ______20__ р. 

Дата затвердження Звіту про результати оцінки елементів системи 

контролю якості аудиторських послуг “__” ___________20__ р. 

Контрольний перелік результатів коригування системи якості 

аудиторських послуг за результатами проведеного моніторингу 

№ 
з/п 

Недоліки, відхилення 
виявлені в ході 
моніторингу 

Пропозиції з 
усунення та 
уникнення в 
подальшому 
виявлених 
недоліків 

Посилання на 
вимоги МСА, 
чинного 

законодавства 

Стан 
виправлення 
недоліку, 
відхилення 

(так / ні) 
Дата 

виправлення 

Підпис 
відпові-
дальної 
особи,  
ПІБ 

1 Відповідальний за 
перевірку контролю 
якості завдання 
входить до складу 
членів команди із 
завдання 

Врегулювати 
внутрішнім 
наказом порядок 
призначення 
відповідального 
за перевірку 
контролю 
якості із 
завдання 

МСКЯ 1 Так 
“_”___20__ р. 

Підпис 
ПІБ 

2 Невідповідність 
внутрішньої системи 
удосконалення 
професійних знань 
аудиторів 
внутрішнім 
регламентам 

Налагодити 
чіткий механізм 
проведення 
семінарів та 
навчальних 
заходів з 
удосконалення 
професійних 
знань аудиторів 

МСКЯ 1 Так 
“_”___20__ р. 

Підпис 
ПІБ 

… … … … … … 
 

ПІБ контролера                            __________________      “___” _________ 20__ р. 
                                                                        (підпис) 
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Додаток Ж 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МОНІТОРИНГУ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В 

УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію моніторингу відповідності політики та 

процедур контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій (далі – Положення) розроблено у відповідності до вимог 

Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 

21 грудня 2017 р. № 2258-VIII, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг  та спрямоване на 

підвищення якості аудиторських послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів й 

спрямоване на активізацію й удосконалення діяльності суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

1.2. Положення поширюється на всіх працівників суб’єкта аудиторської 

діяльності.  

1.3. Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій – це 

комплекс технічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують оперативне 

виявлення порушень суб’єктом аудиторської діяльності та його працівниками 

вимог законодавства та стандартів з питань аудиту, внутрішніх регламентів з 

контролю якості аудиторських послуг та норм професійної етики аудиторів. 

1.4. Основне призначення моніторингу відповідності політики та процедур 

контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних 

технологій полягає у наданні суб’єкту аудиторської діяльності достатньої 

впевненості в тому, що його система контролю якості функціонує ефективно при 

використанні сучасних засобів автоматизації процесу надання аудиторських 

послуг. 

1.5. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу 

та забезпечення системного підходу до організації збору, збереження, обробки і 
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збереження інформації про відповідність політики та процедур контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій вимогам 

чинного законодавства та міжнародним стандартам аудиту. 

1.6. Положення затверджується генеральним директором суб’єкта 

аудиторської діяльності. 

1.7. Метою цього Положення є запровадження моніторингу за дотриманням 

працівниками суб’єкта аудиторської діяльності вимог законодавства, актів АПУ, 

стандартів аудиту та норм професійної етики аудиторів, що необхідно для 

забезпечення якісного надання аудиторських послуг. 

Розділ 2. Порядок здійснення моніторингу відповідності політики та 

процедур контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій 

2.1. Відповідальність за моніторинг відповідності політики та процедур 

контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних 

технологій покладається на партнера, партнерів чи інших осіб, що мають достатній 

та відповідний досвід і повноваження, які дають їм можливість прийняти таку 

відповідальність. 

2.2. Організація роботи щодо координації моніторингу покладається на 

відповідальну особу контролера, який не брав участі в інспектуванні завдань. 

Зазначена особа здійснює планування проведення моніторингу відповідності 

політики та процедур контролю якості аудиторських послуг на поточний звітний 

період. 

2.3. Робота з проведення моніторингу здійснюється уповноваженою 

відповідальною особою, або ж групою, склад якої визначається наказом 

генерального директора суб’єкта аудиторської діяльності. 

2.4. Об’єктом моніторингу є показники завершених аудиторських завдань, 

завершені в електронному вигляді аудиторські проекти та бази даних, інформація 

наведена звітності за формою  № 1-аудит, звіт про прозорість, інформація отримана 

від працівників суб’єкта аудиторської діяльності та із загальнодоступних джерел 

інформації, яка може свідчити про  недотримання вимог законодавства в сфері 

аудиту та норм професійної етики. 

2.5. Проведення моніторингу здійснюється у три етапи: 
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– перший етап – підготовчий, передбачає постановку мети, визначення 

об’єкта спостереження, встановлення термінів проведення моніторингу відповідно 

до затвердженого плану, підбір методів перевірки та аналізу. 

– другий етап – безпосереднє виконання моніторингу, передбачає збір 

інформації через проведення співбесід, тестувань, анкетувань, надання запитів та 

отримання відповідних відповідей, проведення контрольних заходів, застосування 

аналітичного моделювання та повторного виконання. 

– третій етап – аналітичний, передбачає проведення критичного аналізу і 

систематизації виявлених недоліків, оцінки їх впливу на якість надання 

аудиторських послуг, розробку рекомендацій та пропозицій, формування 

висновків. 

2.6. На підставі отриманих та систематизованих показників відповідальна 

особа за моніторинг проводить аналіз виявлених за результатами перевірки 

недоліків, відхилень, визначає їх характер відповідно до вимог МСКЯ 1 та оцінює 

їх вплив на систему контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

2.7. Результати моніторингу узагальнюються у вигляді Звіту контролера за 

результатами проведеного моніторингу контролю якості аудиторських послуг в 

умовах застосування комп’ютерних технологій за затвердженою формою. 

2.8. Відповідальна особа за моніторинг узагальнює результати, складає Звіт 

контролера за результатами проведеного моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій та подає 

його на розгляд генеральному директору та власнику суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

2.9. Робочі та узагальнюючі документи з моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій зберігаються 

протягом п’яти років. 

Розділ 3. Розгляд результатів моніторингу контролю якості аудиторських 

послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 

3.1. Аналіз та обговорення підсумків моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій проводиться 

відповідно до термінів, що встановлені в плані проведення моніторингу 
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відповідності політики та процедур контролю якості аудиторських послуг на 

поточний рік на засіданні ради правління суб’єкта аудиторської діяльності. 

3.2. За результатами розгляду Звіту контролера за результатами проведеного 

моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій генеральний директор приймає рішення про: 

– наявність порушень законодавчих актів з аудиту, стандартів аудиту та норм 

професійної етики аудиторів, внутрішніх регламентів з контролю якості 

аудиторських послуг та застосування дисциплінарних стягнень; 

– відсутність порушень законодавчих актів з аудиту, стандартів аудиту та 

норм професійної етики аудиторів, внутрішніх регламентів з контролю якості 

аудиторських послуг та відповідність системи контролю якості аудиторських 

послуг вимогам законодавства. 

3.3. У випадку виявлення суттєвих порушень в частині контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій,  

генеральним директором оперативно повинні бути ухвалені відповідні коригуючи 

рішення та заходи з метою їх усунення та уникнення в майбутньому. 
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Додаток З 

Протокол розподілу повноважень в частині здійснення моніторингу 

якості аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних  

технологій 

 

Даним протоколом врегульовуються розподіл повноважень та 

відповідальності між відповідальними особами за проведення моніторингу 

якості аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 

в ___________________________________. 

 (назва суб’єкта аудиторської діяльності) 

Посада 
відповідальної 

особи 

ПІБ 
особи 

Повноваження Відповідальність 

1 2 3 4 
Контролер 
або 
відповідальна 
особа за 
моніторинг 

ПІБ Безпосереднє проведення 
моніторингу якості 
аудиторських послуг в умовах 
застосування комп’ютерних 
технологій 
Узагальнення та систематизація 
результатів проведеного 
моніторингу, формування 
відповідного документального 
забезпечення та доказової бази 
Надання інформації щодо 
виявлених недоліків та 
відхилень особам, які не є 
партнерами з відповідних 
завдань 

Несе відповідальність за 
правильність та 
достовірність даних, 
відображених у звіті за 
результатами проведеного 
моніторингу контролю 
якості аудиторських 
послуг в умовах 
застосування 
комп’ютерних технологій 

Фахівець ІТ 
відділу 

ПІБ Здійснює створення 
комплексної системи захисту 
інформації, контроль за 
дотриманням установленого 
порядку проведення робіт із 
захисту інформації 
Встановлює необхідні 
комп’ютерні налаштування та 
операційні оболонки для 
формування робочих 
аудиторських проектів 
Забезпечує обслуговування 
АРМ аудитора, здійснення всіх 
необхідних програмних 
налаштувань 
 

Несе відповідальність за 
забезпечення захисту 
інформації та закінчених 
аудиторських проектів від 
несанкціонованого 
доступу 
Забезпечує безперервність 
та усунення технічних 
помилок, розробку 
алгоритмів формування 
робочих проетів з надання 
аудиторських послуг  
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Продовження додатку З 
1 2 3 4 

  

Здійснює організаційно-
методичне керівництво 
роботою фахівців 
інформаційних технологій в 
частині комп’ютеризації аудиту 

 

Відповідальна 
особа за 
організацію 
контролю 
якості на 
фірмі 

ПІБ Розгляд, вивчення, 
систематизація  скарг і 
звинувачень, отриманих від 
персоналу фірми, клієнтів чи 
інших третіх сторін 
Надання всебічної допомоги та 
інформації для потреб 
моніторингу контролю якості 
Детальне опрацювання 
відхилень виявлених за 
результатами моніторингу, 
обговорення їх з персоналом 
для подальшого уникнення в 
майбутньому 

Несе відповідальність за 
розробку пропозицій з 
удосконалення внутрішніх 
регламентів з контролю 
якості аудиторських 
послуг з урахуванням 
рекомендацій, наданих за 
результатами моніторингу 

Директор або 
рада 
керуючих 
партнерів 

ПІБ Розгляд та затвердження звіту 
за результатами проведеного 
моніторингу контролю якості 
аудиторських послуг в умовах 
застосування комп’ютерних 
технологій 
Застосування дисциплінарних 
стягнень до осіб, які 
систематично порушують 
вимоги контролю якості 
надання аудиторських послуг 

Несуть відповідальність за 
своєчасне реагування та 
вжиття заходів з усунення 
виявлених за 
результатами моніторингу 
недоліків та відхилень 

 

Підписи та дата ознайомлення з 
протоколом 

 

Контролер або відповідальна особа за 
моніторинг 

_______________ “__” ________20_р. 

Фахівець ІТ відділу _______________ “__” ________20_р. 

Відповідальні особа за організацію 
контролю якості на фірмі 

_______________ “__” ________20_р. 

Директор або рада керуючих партнерів _______________ “__” ________20_р. 
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Додаток И 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

НА 2019 РІК 

№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
проведення 
моніторингу 

ПІБ 
відповідальної 

особи 
(контролера) 

Відмітка про 
виконання 

1 2 3 4 5 
1 Перевірка дотримання 

суб’єктом аудиторської 
діяльності професійних 
стандартів, законодавчих і 
нормативних вимог 

04.03.2019-
30.03.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

1.1 Інспектування мінімум одного 
завершеного завдання на кожного 
партнера із завдання 

04.03.2019-
16.03.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

1.2. Оцінка дотримання суб’єктом 
аудиторської діяльності вимог 
МСКЯ 1, розроблених внутрішніх 
регламентів з питань організації 
системи контролю якості надання 
аудиторських послуг 

17.03.2019-
20.03.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

1.3 Аналіз останніх змін у 
професійних стандартах і 
законодавчих актах з питань 
аудиту, їх відображення в 
політиках і процедурах субʼєкта 
аудиторської діяльності 

21.03.2019-
24.03.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

1.4. Перевірка наявності письмового 
підтвердження дотримання 
політик і процедур щодо 
незалежності 

25.03.2019-
30.03.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

2 Результати моніторингу 
правильності розробки та 
оцінки дієвості системи 
контролю якості надання 
аудиторських послуг 

01.04.2019-
15.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

2.1 Оцінка дієвості та 
функціонування системи 
постійного удосконалення 
професійних знань, включаючи 
професійну підготовку 

01.04.2019-
10.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

2.2. Аналіз прийняття рішень 
стосовно прийняття або 
продовження співпраці з клієнтом 
і конкретних завдань 

11.04.2019-
15.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 
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Продовження додатку И 
1 2 3 4 5 
3 Результати моніторингу 

правильності застосування 
політки та процедур контролю 
якості персоналом суб’єкта 
аудиторської діяльності 

16.04.2019-
27.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

3.1 Перевірка дотримання вимог 
МСА та чинного законодавства, 
внутрішніх регламентів 
персоналом в процесі надання 
аудиторських послуг 

16.04.2019-
18.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

3.2 Встановлення наявності 
зворотного зв’язку щодо політики 
і процедур фірми стосовно освіти 
та професійної підготовки 
аудиторів 

19.04.2019-
22.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

3.3 Політики і процедури розгляду 
скарг та звинувачень та їх дієвість 

23.04.2019-
27.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

4 Систематизація та 
узагальнення результатів 
моніторингу відповідності 
політики та процедур контролю 
якості аудиторських послуг 

28.04.2019-
29.04.2019 

Петрак В.І. Виконано 
підпис 

5 Повідомлення результатів 
моніторингу її системи 
контролю якості партнерам із 
завдання та іншим працівникам 
суб’єкта аудиторської 
діяльності, що мають до цього 
відношення, включно з 
генеральним директором або 
радою керуючих партнерів 

30.04.2019 Петрак В.І. Виконано 
підпис 
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Додаток К 
 

ЗВІТ 

КОНТРОЛЕРА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОГО 

МОНІТОРИНГУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В 

УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Розділ 1. Резюме 

На виконання наказу № __ від “__” ___________20__ р. проведено 

моніторинг контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування 

комп’ютерних технологій за період з “__” ___________20__ р. по “___” 

_________ 20__ р. За результатами проведеного моніторингу  

Розділ 2. Вступ 

Мета моніторингу – отримання достатньої впевненості у тому, що 

політики і процедури системи контролю якості суб’єкта аудиторської 

діяльності доречні, адекватні та працюють ефективно в умовах застосування 

інформаційних технологій та автоматизованої обробки даних. 

Предмет моніторингу – сукупність практичних аспектів та проведення 

оцінки системи контролю якості фірми включно з періодичним 

інспектуванням мінімум одного завершеного завдання на кожного партнера 

із завдання в умовах застосування інформаційних технологій та 

автоматизованої обробки даних. 

Завдання моніторингу контролю якості аудиторських послуг в умовах 

застосування інформаційних технологій: 

– перевірка дотримання суб’єктом аудиторської діяльності, персоналом 

професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог при наданні 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій; 

– оцінка дієвості та ефективності впровадження та функціонування 

системи контролю якості фірми; 
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– встановлення правильності застосування політик та процедур 

контролю якості персоналом суб’єкта аудиторської діяльності при наданні 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій. 

Виконавець (контролер) ____________________(ПІБ) 

сертифікат аудитора серія ____ №___ дата видачі “___” _______ 20__ р. 

Дата проведення моніторингу з “__” _____ 20__ р. по “__” _____ 20__ р. 

Розділ 3. Результати моніторингу дотримання фірмою професійних 

стандартів, законодавчих і нормативних вимог 

Результати моніторингу дотримання фірмою професійних стандартів, 

законодавчих і нормативних вимог засвідчують відповідність / 

невідповідність (необхідне підкреслити) внутрішніх політик, процедур та 

регламентів контролю якості аудиторської фірми. 

За результатами моніторингу контролю якості аудиторських послуг в 

умовах застосування комп’ютерних технологій виявлені такі недоліки та 

невідповідності, а також запропоновані відповідні пропозиції з їх усунення 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік недоліків, відхилень, виявлених в ході моніторингу контролю 

якості аудиторських послуг в умовах застосування інформаційних 

технологій 

№ з/п 
Недоліки, відхилення 
виявлені в ході 
моніторингу 

Назва 
замовника, 
період 
надання 
послуг 

Посилання на 
вимоги МСА, 
чинного 

законодавства 

Пропозиції з усунення та 
уникнення в подальшому 
виявлених недоліків 

1 Допущені помилки при 
автоматизованому 
розрахунку рівня 
суттєвості 

ТОВ “Спец
вузпром” 

МСА 320 Перевірити програмний 
алгоритм розрахунку 
суттєвості, внести зміни з 
урахуванням внутрішніх 
регламентів 

2 В робочий проект не 
завантажений 
електронний скан 
запевнень управлінького 
пероналу 

АТ 
“ Промисло
ва база”  

МСА 580 Забезпечити сканування 
зовнішніх запевнень та 
підтверджень, їх належне 
прикріплення до робочого 
проекту 

… … … … … 
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Розділ 4. Результати моніторингу правильності розробки та оцінки 

дієвості системи контролю якості аудиторських послуг 

Перелік відхилень, що засвідчують про неефективність системи 

контролю якості надання аудиторських послуг (табл. 2). 

Таблиця 2 

Перелік, відхилень,що засвідчують низьку ефективність системи 

контролю якості аудиторських послуг в умовах застосування інформаційних 

технологій 

№ 
з/п 

Відхилення Назва 
замовника 

Виявлено Не 
виявлено 

Примітки Пропозиції з 
усунення 
недоліків 

1 Недоліки в 
оформленні 
робочих 
документів та 
зберігання скан 
копій 

АТ  
“ Промислова 

база” 

+ 

 Розділ 2. 
Планува-
ння 

РД 2.1.1, 
РД 2.2.18 

Провести 
внутрішній 

семінар з питань 
оформлення 
робочих 

документів в 
умовах 

використання 
комп’ютерних 
технологій 

2 Відсутній 
наскрізний 
контроль якості 
в частині 
завантаження 
сканів зовнішніх 
підтверджень, 
актів звірок 

ТОВ “Спецвуз-
пром”  

+ 

 

Розділ 3 
РД 3.1.4 
РД 3.2.6 

 

… … … … … … 
 

 

Розділ 5. Результати моніторингу правильності застосування 

політки та процедур контролю якості персоналом суб’єкта аудиторської 

діяльності 

За результатами моніторингу контролю правильності застосування 

політки та процедур контролю якості персоналом суб’єкта аудиторської 

діяльності в умовах застосування комп’ютерних технологій виявлені такі 

недоліки, а також запропоновані відповідні пропозиції з їх усунення (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Перелік недоліків, відхилень, виявлених в ході моніторингу правильності 

застосування політки та процедур контролю якості персоналом суб’єкта 

аудиторської діяльності в умовах застосування інформаційних технологій 

№ з/п 
Недоліки, відхилення виявлені в 

ході моніторингу 

Посилання на 
вимоги МСА, 
чинного 

законодавства 

Пропозиції з усунення та 
уникнення в подальшому 
виявлених недоліків 

1 Наявність випадків 
недотримання внутрішніх 
регламентів з питань контролю 
якості персоналом при 
формуванні робочих проектів в 
умовах застосування 
комп’ютерних технологій 

МСКЯ 1 Передбачити чітку 
дисциплінарну відповідальність 
та порядок притягнення до 
відповідальності працівників, які 
порушують внутрішні 
регламенти з питань контролю 
якості 

2 Недостатня кількість 
проведення внутрішніх 
семінарів з питань методики 
виконання аудиторського 
завдання в умовах застосування 
комп’ютерних технологій 

МСКЯ 1 Встановити щомісячне 
регулярне проведення 
внутрішніх семінарів з метою 
удосконалення знань аудиторів в 
частині виконання 
аудиторського завдання в 
умовах застосування 
комп’ютерних технологій 

… … … … 

 

Загальні висновки та рекомендації за результатами моніторингу 

 

За результатами проведеного моніторингу контролю якості 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій за 

період з “__” ___________20__ р. по “___” _________ 20__ р. виявлені 

недоліки, порушення, а також надані рекомендації з їх усунення. За 

результатами оцінки впливу недоліків, виявлених у результаті процесу 

моніторингу, визначено, що наявні випадки, які не обов’язково вказують на 

те, що система контролю якості фірми не може забезпечити їй достатньої 

впевненості щодо дотримання професійних стандартів і застосовних вимог 

законодавчих та нормативних актів, а звіти, надані суб’єктом аудиторської 

діяльності чи партнерами із завдань, відповідають обставинам.  

З метою підвищення ефективності системи контролю якості надання 

аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних технологій 
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розроблені рекомендації, спрямовані на виправлення виявлених недоліків, 

зокрема: 

a) запровадження визначеного переліку заходів та дій для усунення 

недоліків щодо окремого завдання або співробітника;  

б) проінформовано відповідальних осіб, які відповідають за підготовку 

та професійний розвиток персоналу, щодо виявлених недоліків та можливих 

напрямів їх усунення;  

в) розроблені відповідні зміни у політики і процедури контролю якості 

надання аудиторських послуг в умовах застосування комп’ютерних 

технологій;  

г) наголошено на необхідності розробки чіткого механізму застосування 

дисциплінарних санкцій стосовно осіб, які не дотримуються та систематично 

порушують політики і процедури контролю якості суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

 

Додатки 

Наводиться перелік актів законодавства та нормативних документів, 

довідкові матеріали, використані під час здійснення моніторингу контролю 

якості надання аудиторських послуг. 
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Додаток Л 

 

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ НА 

СУБ’ЄКТАХ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Даний Порядок визначає загальні положення щодо проходження 

стажування особами, які мають намір стати аудиторами на виконання вимог 

пп. 14 п. 9 ст. 19 Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII. 

1.2. Стажуванням є процес пов’язаний з формуванням та закріпленням 

на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті 

теоретичної підготовки особи, яка має намір стати аудитором, з метою 

формування практичних навиків та вмінь надання аудиторських послуг, 

дотримання норм професійної етики та формування готовності особи нести 

відповідальність за результати наданих аудиторських послуг. 

1.3. Метою стажування, особи, яка має намір стати аудитором, є 

оновлення та удосконалення теоретичних і практичних знань у зв’язку з 

підвищенням вимог до фахового рівня аудитора та необхідності 

вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення 

професійних знань, умінь і навичок, набуття  досвіду надання аудиторських 

послуг. 

1.3. Основними завданнями проходження стажування особою, яка має 

намір стати аудитором, є: 

– оновлення та розширення теоретичних знань, формування нових 

професійних компетенцій і компетентностей в аудиторській діяльності; 

– засвоєння порядок здійснення аудиторських процедур на всіх етапах 

надання аудиторських послуг; 
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– набуття практичного досвіду з урахуванням міжнародних вимог в 

частині надання аудиторських послуг в умовах наявності етичних конфліктів 

та існування загроз професійної етики аудиторів; 

– вивчення провідного досвіду надання аудиторських послуг, методів 

налагодження співпраці з клієнтами, ознайомлення з порядком застосування 

професійного судження та принципу професійного скептицизму в аудиті; 

– поглиблення професійної спеціалізації з питань аудиту, накопичення 

практичного досвіду для якісного надання різного виду аудиторських та 

неаудиторських послуг, порядку дотримання в практичній діяльності 

етичних вимог та норм; 

– набуття досвіду щодо вивчення особливостей формування 

аудиторських проектів в комп’ютерній системі обробки даних. 

1.4. До осіб, які можуть проходити стажування у суб’єкта аудиторської 

діяльності належать: 

– особи з вищою освітою, які мають намір стати аудиторами; 

– особи, які прагнуть набути практичного досвіду здійснення 

аудиторської діяльності та підвищити професійно-кваліфікаційний рівень, в 

тому числі сертифіковані аудитори. 

1.5. Стажування осіб, які мають намір стати аудиторами, проводиться 

строком від одного до трьох років. 

1.6. Допуск на стажування, строк та зміни процедури його проходження 

оформлюються наказом керівника суб’єкта аудиторської діяльності, де 

проводиться стажування. 

1.7. Стажування базується на принципах гласності, рівності, поваги, 

системності, професійності та компетентності, науковості, комплексності. 

 

2. Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності 

2.1. Суб’єкт аудиторської діяльності для проведення стажування, осіб, 

які мають намір стати аудиторами повинен відповідати наступним вимогам: 
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– володіти чинним свідоцтвом про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг; 

– мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності 

перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору 

страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 

– оприлюднює звіт про прозорість за попередній рік не пізніше 30 квітня 

року, що настає за звітним в обов’язковому порядку або за бажанням;  

– за основним місцем роботи працює не менше трьох аудиторів; 

– має власний діючий веб-сайт, на якому розміщені внутрішні 

регламенти з питань стажування осіб, які мають намір стати аудиторами. 

2.2. Для ефективної організації стажування та оцінювання результатів 

стажування осіб, які мають намір стати аудиторами, внутрішнім розпорядчим 

документом суб’єкта аудиторської діяльності зі складу аудиторів 

призначається керівник стажування. 

2.3. Керівником стажування може бути сертифікований аудитор, який 

відповідає наступним вимогам: 

– стаж аудиторської діяльності якого становить не менше трьох років; 

– який постійно удосконалює професійні знання та кваліфікацію 

відповідно до вимог закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII;  

– має достатній досвід та можливість забезпечити належне проходження 

стажування особам, які мають намір стати аудитором.  

2.4. Під керівництвом одного керівника можуть одночасно проходити 

стажування не більше ніж п’ять осіб. 

2.5. Для реалізації мети та завдань стажування, керівник стажування: 

2.5.1. складає та затверджує індивідуальний план стажування; 

2.5.2. забезпечує умови, необхідні для проходження стажування та 

виконання індивідуального плану стажування; 



468 

2.5.3. здійснює ознайомлення стажерів з особливостями діяльності 

суб’єкта аудиторської діяльності у якому відбуватиметься проходження 

стажування; 

2.5.4. організовує розподіл та залучення стажерів до діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності та виконання аудиторських проектів; 

2.5.5. надає професійну допомогу в удосконаленні професійних знань й 

формуванні практичних умінь та навичок у стажерів; 

2.5.6. оформлює висновок про результати стажування та здійснює оцінку 

результатів стажування кожного стажера; 

2.5.7. контролює своєчасність виконання індивідуального плану кожним 

із стажерів; 

2.5.8. забезпечує проведення нарад, вирішення поточних питань 

пов’язаних з виконанням індивідуального плану та набуттям практичного 

досвіду надання аудиторських послуг; 

2.5.9. бере участь у вирішенні конфліктних та спірних ситуацій, які 

виникають в ході проходження стажування. 

 

3. Повноваження Комісії з атестації щодо організації стажування 

3.1. До компетенції Комісії з атестації щодо організації стажування осіб, 

які мають намір стати аудитором належать: 

3.1.1. організація розробки та подання на схвалення до Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю проектів Порядку 

проходження стажування та інших нормативно-правових актів з питань 

атестації та професійного навчання аудиторів; 

3.1.2. формування та нормативне закріплення методологічних засад 

організації та здійснення процесу стажування, осіб, які мають намір стати 

аудитором; 

3.1.3. розробка та затвердження програм та документів, пов’язаних із 

процесом стажування, осіб, які мають намір стати аудитором; 
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3.1.4. здійснення поточного контролю за порядком проведення 

суб’єктами аудиторської діяльності стажування, дотримання ними 

законодавчих вимог та вимог Комісії з атестації. 

 

4. Права та обов’язки особи, яка проходить стажування 

4.1. В період проходження стажування, особа, яка має намір стати 

аудитором, має право: 

4.1.1. брати участь в процесі надання аудиторських послуг, оформленні 

робочих документів аудитора; 

4.1.2. бути присутнім на переговорах та укладенні договорів із 

замовниками; 

4.1.3. ознайомитися з програмою стажування та особливостями 

проходження стажування у субʼєкта аудиторської діяльності; 

4.1.4. призупинити проходження стажування в односторонньому 

порядку у випадку неможливості виконання завдань передбачених 

індивідуальним планом; 

4.1.5. брати участь у внутрішніх семінарах з підвищення кваліфікації та 

забезпечення безперервного навчання аудиторів, які проводиться у субʼєкта 

аудиторської діяльності. 

4.2. В період проходження стажування, особа, яка має намір стати 

аудитором, зобов’язана: 

4.2.1. своєчасно та повністю виконувати усі завдання, які передбачені 

індивідуальним планом стажування, та / або ставляться керівником 

стажування; 

4.2.2. удосконалювати професійні знання, набувати практичних умінь та 

навиків з використанням позитивного досвіду діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності; 

4.2.3. виконувати вказівки та доручення керівника стажування, 

дотримуватись норм професійної етики; 
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4.2.4. своєчасно повідомляти керівника стажування про проблемні 

питання та конфліктні ситуації, які виникають в процесі стажування; 

4.2.5. дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та 

діяльності суб’єкта аудиторської діяльності. 

 

5. Порядок організації та проходження стажування 

5.1. Особа, яка має намір стати аудитором, для виявлення власного 

бажання проходження стажування у суб’єкта аудиторської діяльності подає 

заяву про проходження стажування за 15 календарних днів до моменту 

початку процесу стажування (Додаток 1). До заяви про направлення на 

стажування особа, яка має намір проходи стажування повинна додати 

наступні документи: 

– копія паспорта та ідентифікаційного коду; 

– копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття повної 

вищої освіти; 

– копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо 

особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової 

книжки;  

– документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої 

особи судимості, виданий компетентним органом.  

5.2. Керівник суб’єкта аудиторської діяльності, у випадку ухвалення 

позитивного рішення про проходження стажування, особою, яка має намір 

стати аудитором, укладають договір про стажування (Додаток 2). 

5.3. Укладений договір про стажування є підставою для формування 

наказу про проходження стажування, закріплення за стажером керівника 

стажування, затвердження періоду та графіку проходження стажування. 

5.4. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування 

(Додаток 3), що затверджується керівником стажування. 

5.5. З метою здійснення контролю за своєчасністю та повнотою 

виконання індивідуального плану стажування, стажером ведеться щоденник 
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проходження стажування, який видається йому після ознайомлення з наказом 

про проходження стажування (Додаток 4). 

5.6. За результатами та після закінчення стажування керівником 

стажування складається Висновок про результати оцінки та проходження 

стажування (Додаток 5), який містить оцінку виконання особою, яка має 

намір стати аудитором, індивідуального плану стажування. 

5.7. Після затвердження керівником суб’єкта аудиторської діяльності 

Висновку про результати оцінки та проходження стажування, оформлюється 

характеристика за результатами проходження стажування (Додаток 6), що 

надається особі, яка має намір стати аудитором для її подачі в Комісію з 

атестації.  

 

6. Процедура та умови зупинення, припинення стажування 

6.1. Стажування може бути зупинене не більше ніж на три місяці за 

заявою стажера у випадку наявності поважних причин. Також стажування 

може бути зупинено за рішенням керівника суб’єкта аудиторської діяльності 

у випадку настання обставин, які перешкоджають належній організації та 

створенню відповідних умов для проходження стажування. 

6.2. Рішення про зупинення стажування оформлюється наказом суб’єкта 

аудиторської діяльності із зазначенням сумарного періоду пройденого 

стажування особи, яка має намір стати аудитором.  

6.3. Рішення про поновлення стажування відбувається за заявою 

стажера, яка розглядається керівником суб’єкта аудиторської діяльності 

протягом десяти робочих днів з дня її отримання. Відсутність зазначеної 

заяви після закінчення терміну, на який призупинено стажування, є 

підставою для припинення стажування та розірвання договору про 

керівництво стажуванням в односторонньому порядку. 

6.4. Стажування може припинятися у випадку:  

6.4.1. отримання відповідної заяви від стажера;  
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6.4.2. за ініціативою керівника стажування, у випадку порушення 

стажером внутрішніх регламентів, розголошення конфіденційної інформації, 

відмови від виконання індивідуального плану;  

6.4.3. визнання стажера за рішенням суду недієздатним або обмежено 

дієздатним;  

6.4.4. смерті стажера.  

6.5. Рішення про припинення стажування приймається керівником 

суб’єкта аудиторської діяльності протягом десяти робочих днів з дня 

отримання відповідних заяв або відомостей, які є підставою для припинення 

стажування. Про прийняте рішення про припинення стажування стажер та 

керівник стажування повідомляються письмово протягом трьох робочих днів 

з дня його прийняття.  

 

7. Завершальний етап стажування та оцінка його результатів 

7.1. Оцінка результатів стажування здійснюється на підставі оцінки 

повноти та своєчасності виконання стажером індивідуального плану 

стажування відповідно до таблиці 1. 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання результатів стажування 

Оцінка Умова отримання 
Негативна оцінка Виконання стажером від 1-49 % завдань, передбачених в 

індивідуальному плані стажування 
Позитивна оцінка Виконання стажером від 51 % до 80 % завдань, 

передбачених в індивідуальному плані стажування 
Відмінна оцінка Виконання стажером від 81 % до 100 % завдань, 

передбачених в індивідуальному плані стажування 
7.2. Оцінка результатів стажування виставляється у Звіт про результати 

оцінки та проходження стажування. 
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Додаток 1 до Порядку  
проходження стажування в  

суб’єктів аудиторської діяльності 
 

Керівникові ______________________ 
(найменування суб’єкта аудиторської діяльності) 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові стажера) 

________________________________ 
(паспортні дані) 

Адреса для листування:  
 ____________________________________ 
телефон______________________________ 
e-mail________________________________ 

 

Заява 
про проходження стажування 

 

Прошу прийняти мене на стажування до ___________________________ 
  (найменування суб’єкта аудиторської діяльності) 

з “__” _______ 20__ р. по “__” _______ 20__ р.  
Мета стажування – оновлення та удосконалення теоретичних і практичних знань у 

зв’язку з підвищенням вимог до фахового рівня аудитора та необхідності вдосконалення 
професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і 
навичок, набуття  досвіду надання аудиторських послуг. ____. 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України 
«Про захист персональних даних». 

 
До заяви додаю: 
– копія паспорта та ідентифікаційного коду; 
– копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття повної вищої освіти; 
– копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час 

подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;  
– довідка про відсутність судимості. 
 
“__” _______ 20__ р.      підпис 
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Додаток 2 до Порядку  
проходження стажування в  

суб’єктів аудиторської діяльності 
 

Договір про стажування 

 

 

м. _________  «__» _______ 20__ р. 

 

Суб’єкт аудиторської діяльності ____________________________ в 

особі директора ___________________________, що діє на підставі статуту, з 

однієї сторони, та  

фізична особа _______________________, паспорт серії, номер, виданий 

_______________; реєстраційний номер облікової картки платника 

податків:________________ (далі – Стажер) з іншої сторони (разом Сторони, 

а кожна окрема – як Сторона), на виконання вимог пп. 14 п. 9 ст. 19 Закону 

України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 

21 грудня 2017 р. № 2258-VIII уклали цей договір про стажування (далі – 

Договір) про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У порядку та на умовах даного Договору суб’єкт аудиторської 

діяльності зобов’язується забезпечити можливість та необхідні умови для 

Стажера, що являє процес оновлення та удосконалення теоретичних і 

практичних знань Стажера у зв’язку з підвищенням вимог до фахового рівня 

аудитора та необхідності вдосконалення професійної підготовки шляхом 

поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття  

досвіду надання аудиторських послуг. 

 

2. УМОВИ СТАЖУВАННЯ 

2.1. Період стажування становить три роки з “__” ________ 20___ р. по  

“__” ________ 20___ р. 
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2.2. Режим про доходження стажування – восьми годинний робочий 

день, п’ятиденний робочий тиждень. 

2.3. Місце проходження стажування – місцезнаходження суб’єкта 

аудиторської діяльності: м. _______, вул. ____________, ___ , офіс ___. 

2.4. Програма проходження та форма стажування визначається за 

домовленістю Сторін виходячи із здобутого кваліфікаційного рівня та 

спеціальності Стажера. 

2.5. Суб’єкт аудиторської діяльності забезпечує всі необхідні умови для 

виконання Стажером індивідуального плану та програми стажування з 

урахуванням встановленого терміну його проходження. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Суб’єкт аудиторської діяльності має право: 

3.1.1. Призначити керівника стажування з числа працівників суб’єкта 

аудиторської діяльності; 

3.1.2. Організувати Стажеру робоче місце, обладнане відповідно до 

правил і норм охорони праці, безпеки праці за місцем проходження 

стажування; 

3.1.3. Вимагати від Стажера виконання поставлених завдань в 

індивідуальному плані та звітування про них; 

3.1.4. Створити належні умови для виконання Стажером програми 

стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не 

відповідають такій програмі 

3.1.5. Вносити зміни до індивідуального плану стажування, в межах 

Програми стажування; 

3.1.6. Зупининяти та / або припинити процес стажування Стажера у 

випадках, передбачених законодавством та вимог Порядку проходження 

стажування в суб’єктів аудиторської діяльності. 
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3.2. Суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний:  

3.2.1. Скласти індивідуальний план стажування Стажера та довести його 

під підпис до відома Стажера  

3.2.2. Організувати сприятливі умови для виконання Стажером 

індивідуального плану стажування; 

3.2.3. Надавати Стажеру необхідну методологічну допомогу в набутті 

професійних знань і практичних вмінь; 

3.2.4. Контролювати виконання Стажером індивідуального плану 

стажування, оформляти необхідні матеріали за підсумками стажування; 

3.2.5. Здійснювати поточний контроль за дотриманням Стажером під час 

стажування чинного законодавства та правил професійної етики; 

3.2.6. Скласти Висновок про результати оцінки та проходження 

стажування та надати Характеристику за результатами проходження 

стажування; 

3.2.7. Припинити стажування Стажера й достроково розірвати цей 

Договір у випадку порушення Стажером правил внутрішнього трудового 

розпорядку або індивідуальної програми стажування, а також у разі 

нез’явлення Стажера для проходження стажування за місцем проходження 

стажування протягом чотирьох місяців поспіль, про що Стажер 

повідомляється письмово за адресою, що зазначеній в розділі реквізити 

сторін Договору. 

3.3. Стажер має право: 

3.3.1. Обговорити всі питання, що стосуються порядку проходження 

стажування з керівником стажування до моменту початку процесу 

стажування; 

3.3.2. Ознайомитися з програмою стажування та особливостями 

проходження стажування у суб’єкта аудиторської діяльності; 

3.3.3. Отримати у Керівника стажування індивідуальний план 

стажування та вносити за погодженням з ним пропозиції, щодо його 
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удосконалення та змін, які не виходять за межі затвердженої Програми 

стажування суб’єкта аудиторської діяльності; 

3.3.4. Брати участь в процесі надання аудиторських послуг, оформленні 

робочих документів аудитора; 

3.3.5. Бути присутнім на переговорах та укладенні договорів із 

замовниками; 

3.3.6. Призупинити проходження стажування в односторонньому 

порядку у випадку неможливості виконання завдань передбачених 

індивідуальним планом; 

3.3.7. Брати участь у внутрішніх семінарах з підвищення кваліфікації та 

забезпечення безперервного навчання аудиторів, які проводяться у суб’єкта 

аудиторської діяльності. 

3.3.8. Припинити процес стажування, у випадках передбачених 

вимогами законодавства та Порядку проходження стажування в суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

3.4. Стажер зобов’язаний: 

3.4.1. Стажер зобов’язується дотримуватися встановлених суб’єктом 

аудиторської діяльності  правил внутрішнього трудового розпорядку та 

індивідуальної програми стажування, правил професійної етики та вимог 

чинного законодавства; 

3.4.2. Своєчасно та повністю виконувати усі завдання, які передбачені 

індивідуальним планом стажування, та / або ставляться керівником 

стажування; 

3.4.3. Удосконалювати професійні знання, набувати практичних умінь та 

навиків з використанням позитивного досвіду діяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності; 

3.4.4. Виконувати вказівки та доручення керівника стажування, 

дотримуватись норм професійної етики; 

3.4.5. Своєчасно повідомляти керівника стажування про проблемні 

питання та конфліктні ситуації, які виникають в процесі стажування; 
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3.4.6. Оформлювати щоденник проходження стажування та необхідні 

документи  за підсумками стажування для оцінювання результатів 

стажування. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним 

законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або 

неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 

змістом зобов’язання. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань 

за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не 

винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов’язання. 

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  

неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це 

невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

4.4. Стажер несе повну відповідальність за дії, які прямо чи побічно 

призвели до розголошення чи розкриття конфіденційної інформації іншим 

особам, отриманої в процесі проходження стажування.  

4.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у 

цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі 

повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення можуть 

мати несприятливі наслідки 

5. Порядок розгляду спорів  

5.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони 

зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

5.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) 

вирішуються у судовому порядку відповідно до вимог законодавства 

України. 
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6. Інші умови 

6.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними 

частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

6.2. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі 

Сторін. 

6.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і 

діє до закінчення терміну стажування. 

6.4. Дія договору припиняється: 

6.4.1. у разі закінчення строку його дії; 

6.4.2. за згодою сторін; 

6.4.3. за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі 

порушення або невиконання іншою стороною його умов. 

7. Реквізити та місцезнаходження сторін 

Суб’єкт аудиторської 
діяльності 
 
Код ЄДРПОУ _______________ 
Юридична  адреса: ___________ 
Р/р: ________________________ 
в АТ _______________________ 
МФО _______________________ 
 
Генеральний директор 
_____________________/_______ 

Фізична особа, стажер  
________________________________ 
паспорт № ___ серія,  виданий 
_______________________________ 
від «___» _________ ____ р.   
Домашня адреса: ________________ 
_______________________________ 
Інд. код: _______________________ 
Тел.. __________________________ 
Стажер 
____________________/________________ 
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Додаток 3 до Порядку  
проходження стажування в  

суб’єктів аудиторської діяльності 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

______________________________________ 

(назва суб’єкта аудиторської діяльності де   
______________________________________ 

здійснюється стажування) 
______________________________________ 

(ПІБ, підпис генерального директора) 

«__»____________________ 20__ року 

ПОГОДЖЕНО 
Керівник стажування  
____________________________________  
 
____________________________________ 

(ПІБ, підпис керівника стажування від суб’єкта 

аудиторської діяльності) 

«__»____________________ 20__ року 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ 

 

(прізвище та ініціали стажера) 

 

(Керівник стажування, ПІБ, посада, назва структурного підрозділу), 

_____________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта аудиторської діяльності, в якого проходитиме стажування) 

Період стажування з “____”___________20_____ року по “____” ____________20__ року. 

Мета стажування оновлення та удосконалення теоретичних і практичних знань у зв’язку з 
підвищенням вимог до фахового рівня аудитора та необхідності вдосконалення 
професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і 
навичок, набуття  досвіду надання аудиторських послуг. 

Виконання завдань індивідуального плану роботи 

№ 
з/п 

Назва блоку 
(напряму) 

Перелік питань, що підлягають 
вивченню (зміст завдання) 

Очікувані результати 
від виконання 
завдання 

1 2 3 4 
1 Соціальний 

напрям 
1.1 Процеси управління 

персоналом в аудиторській 
фірмі 

 

1.2 Техніка ведення переговорів. 
Лідерство та ефективні ділові 
комунікації 

 

1.3 Порядок взаємодії з клієнтами 
та замовниками 

 

1.4 Управління бізнес-процесами 
аудиторської фірми 

 

1.5 Звіт про прозорість 
аудиторської фірми: 
особливості складання та 
порядок оприлюднення 
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Продовження додатку 3 
1 2 3 4 
2 Професійно-

кваліфікаційний 
напрям 

2.1 Організаційні засади аудиту: від 
прийняття клієнта до підписання 
аудиторського звіту 

 

2.2 Організаційно-методичне 
забезпечення та порядок проведення 
аудиту фінансової звітності суб’єктів 
суспільного значення 

 

2.3 Організаційно-методичне 
забезпечення та порядок проведення 
обов’язкового аудиту фінансової 
звітності 

 

2.4 Організаційно-методичне 
забезпечення надання супутніх 
послуг та виконання завдань з огляду 
фінансових звітів 

 

2.5 Організаційно-методичне 
забезпечення надання 
неаудиторських послуг 

 

2.6 Відповідальність аудитора   
2.7 Професійні стандарти та 

аудиторський звіт 
 

2.8 Забезпечення якості аудиторських 
послуг 

 

3 Етичний напрям 3.1 Застосування етичних принципів в 
діяльності аудитора 

 

3.2 Загрози дотримання принципів етики 
та шляхи їх мінімізації 

 

3.3 Незалежність аудитора при наданні 
різних видів аудиторських послуг 

 

3.4 Конфіденційність та професійна 
таємниця аудитора 

 

4 Напрям 
діджиталізації та 
автоматизації 

4.1 Особливості формування 
аудиторських проектів в 
комп’ютерній системі обробки даних 

 

4.2 Аудиторські процедури в умовах 
застосування комп’ютерних 
технологій 

 

4.3 Формування інформаційної моделі 
автоматизованого аудиту 

 

4.4 Основні проблемні питання 
використання комп’ютерних 
технологій в аудиті та практичний 
досвід їх вирішення 

 

ПІБ, підпис керівника стажування                                                      “__” _______ 20__ р. 
ПІБ, підпис стажера                                                                             “__” _______ 20__ р. 
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Додаток 4 до Порядку  
проходження стажування в  

суб’єктів аудиторської діяльності 
 

Щоденник проходження стажування 
 

ПІБ стажера __________________________ 
 
Період проходження стажування  
“__” _______ 20__ р. по “__” _______ 20__ р. 
Керівник стажування __________________________ 
Дата початку ведення щоденника “__” _______ 20__ р. 
Дата закінчення ведення щоденника “__” _______ 20__ р. 

 
 

1. Календарний графік проходження стажування 
 

 № 
з/п 

Перелік завдань в межах теми стажування 
Період виконання 

завдання  
Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 
    
    
    
    
    

 
2. Звіт про виконання індивідуального завдання та результати стажування 

 
(навести детальний опис результатів виконання індивідуального завдання та 

стажування) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПІБ, підпис керівника стажування                                                      “__” _______ 20__ р. 
ПІБ, підпис стажера                                                                             “__” _______ 20__ р. 
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Додаток 5 до Порядку  
проходження стажування в  

суб’єктів аудиторської діяльності 
 

 

Висновок про результати оцінки та проходження стажування 

 

1. Ім’я, по батькові і прізвище стажера у родовому відмінку, рік 

народження, освіта. 

2. Назва суб’єкта аудиторської діяльності, на базі якого проводилось 

стажування, та яким надається висновок та характеристика за результатами 

проходження стажування. 

3. Зазначається тема стажування, період проходження стажування.  

4. Дані про результати виконання Індивідуального плану стажування, 

види завдань, які він виконував стажер, перелік набутих практичних 

професійних умінь і навичок.  

Наводиться опис та оцінка теоретичного рівня підготовки та знань 

стажера, надається опис сформованих та набутих професійних вмінь та 

навичок  здійснення аудиторської діяльності, дотримання норм професійної 

етики, зазначається ступінь готовності стажера до надання на високому 

якісному та професійному рівні аудиторських послуг, готовність брати на 

себе відповідальність за результати надання аудиторських послуг.  

5. Зазначаються проблемні питання, які виникали в процесі стажування, 

а також найбільш складні ситуації, які вирішені стажером в процесі 

проходження стажування та виконання відповідної програми. 

6. Надаються опис та аналіз звіту стажера про проходження стажування, 

оцінка ступеня професіоналізму виконання Індивідуального плану 

стажування, оформлення звіту, його відповідність встановленим вимогам та 

формі. Наводиться перелік набути професійних вмінь, навиків та знань з 

питань здійснення аудиторської діяльності. 
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7. Характеристика моральних і особистих якостей стажера, їх 

відповідність професії аудитора, моральна та особистісна готовність 

дотримання стажером норм професійної етики. 

8. Наводяться результати оцінювання результатів стажування стажера 

керівником стажування та робиться узагальнюючий висновок про результати 

стажування, досягнення його мети та відповідності стажера майбутній 

професії аудитора. 

9. Дата складання висновку та підпис керівника стажування. 
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Додаток 6 до Порядку  
проходження стажування в  

суб’єктів аудиторської діяльності 
 

 

 

Характеристика за результатами проходження стажування 
 

Дана характеристика видана _____________________________________ 
                                               (ПІБ стажера, паспортні дані, ідендифікаційний код) 

за період стажування (з “__” _______ 20__ р. по “__” _______ 20__ р.) 

загальною тривалістю три роки з урахуванням вимог закону України “Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21 грудня 2017 р. 

№ 2258-VIII зарекомендував себе здібним, наполегливим, вимогливим, 

компетентним фахівцем в сфері аудиту. В період проходження стажування 

вдало застосовує теоретичні знання та практичні навички, вміє оперативно 

розв'язувати поставлені завдання та нести відповідальність за результати їх 

виконання.  

П.І.Б., особа, яка має намір стати аудитором виконала в повному обсязі 

індивідуальний план стажування, отримала відповідні практичні вміння та 

навики здійснення аудиторської діяльності. Результати проходження 

стажування засвідчують високий рівень професіоналізму, високий рівень 

опанування знань в частині: 

– соціального напряму (процеси управління персоналом в аудиторській 

фірмі; ефективний порядок взаємодії з клієнтами та замовниками; управління 

бізнес-процесами аудиторської фірми);  

– професійно-кваліфікаційного напряму (організаційно-методичне 

забезпечення та порядок проведення аудиту фінансової звітності; 

забезпечення та організація системи якості аудиторських послуг);  

– етичного напряму (застосування етичних принципів в діяльності 

аудитора; загрози дотримання принципів етики та шляхи їх мінімізації; 

незалежність аудитора при наданні різних видів аудиторських послуг; 

конфіденційність та професійна таємниця аудитора);  
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– напряму діджиталізації та автоматизації аудиторської діяльності.  

Зазначені характеристики дозволяють зробити висновок про професійну 

придатність та здобуття __________________ (ПІБ стажера) відповідного 

практичного досвіду та кваліфікації, необхідних для якісного надання 

аудиторських послуг та підвищення довіри до представників аудиторської 

професії. 

 

Директор  __________________           ПІБ 

(підпис) 

“__” _______ 20__ р. 



487 

Додаток М 

 

ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ СТАНДАРТ  

СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

“КЛЮЧОВІ ПАРТНЕРИ З АУДИТУ”  

 

РОЗДІЛ І. МЕТА ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО СТАНДАРТУ ТА 

ТЕРМІНОЛОГІЯ 

 

Метою розробки внутрішньофірмового стандарту суб’єкта аудиторської 

діяльності “Ключові партнери з аудиту” є встановлення єдиних практичних 

вимог та рекомендацій щодо визначення вимог й призначення ключового 

партнера з аудиту, встановлення чітких правил формування його винагороди 

та оцінки ефективності діяльності для підвищення якості та ефективності 

надання аудиторських послуг. 

Внутрішньофірмовий стандарт суб’єкта аудиторської діяльності 

“Ключові партнери з аудиту” розроблено у відповідності до вимог Закону 

України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 

21 грудня 2017 р. № 2258-VIII, Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг  та 

спрямоване на підвищення якості аудиторських послуг, Кодексу етики 

професійних бухгалтерів й спрямоване на активізацію й удосконалення 

діяльності суб’єкта аудиторської діяльності. 

Перевагами впровадження внутрішньофірмового стандарту є 

забезпечення високої якості надання аудиторських послуг, а також 

доповнення, конкретизація та уточнення положень законодавства та 

міжнародних стандартів аудиту з питань призначення ключового партнера з 

аудиту, формування його винагороди та оцінки ефективності діяльності для 

підвищення якості надання аудиторських послуг. 
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1.1. Термінологія внутрішньофірмового стандарту 

Аудиторський звіт – документ, підготовлений суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої 

фінансової звітності) відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог 

законодавства. 

Аудиторські послуги – аудит, огляд фінансової звітності, 

консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання 

впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту. 

Винагорода – будь які цінності, що надаються працівнику суб’єкта 

аудиторської діяльності в процесі або ж після закінчення певної діяльності. 

Внутрішньофірмовий стандарт аудиту – це внутрішній 

регламентаційний документ суб’єкта аудиторської діяльності, що деталізує 

та регламентує єдині вимоги до здійснення та документального оформлення 

процесу і результатів аудиту, які розроблені та затверджені суб’єктом 

аудиторської діяльності з метою забезпечення високої якості роботи 

аудиторів і відповідності її вимогам міжнародних стандартів аудиту, 

законодавству та етичним нормам. 

Ключовий партнер з аудиту – аудитор, який призначений 

аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту фінансової 

звітності від імені аудиторської фірми, у разі аудиту групи – аудитор, 

призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту 

консолідованої фінансової звітності групи, та аудитор, призначений 

відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності дочірніх 

підприємств; підписує аудиторський звіт. 

Міжнародні стандарти аудиту – сукупність професійних стандартів, 

що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають 

питання етики та контролю якості, які визначені міжнародними стандартами 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, що прийняті Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання 
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впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та оприлюдненим 

Міжнародною федерацією бухгалтерів. 

Партнер – будь-яка фізична особа, уповноважена приймати від імені 

фірми зобов’язання щодо виконання завдання з надання професійних послуг. 

Персонал – партнери та працівники суб’єкта аудиторської діяльності. 

Професійне судження – застосування необхідних навичок, знань і 

досвіду в контексті вимог стандартів аудиту, бухгалтерського обліку та 

професійної етики при прийнятті обґрунтованих рішень щодо плану дій, які є 

прийнятними за обставин завдання з аудиту. 

Суб’єкт аудиторської діяльності – аудиторська фірма або аудитор, що 

відповідає таким критеріям: провадить аудиторську діяльність як фізична 

особа-підприємець або провадить незалежну професійну діяльність; набув 

права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, 

передбачених цим Законом; включений до Реєстру як суб’єкт аудиторської 

діяльності. 
 

РОЗДІЛ ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЛЮЧОВОГО 

ПАРТНЕРА З АУДИТУ 

2.1. Основні компетенції ключового партнера з аудиту 

Ключовим партнером з аудиту може бути призначений сертифікований 

аудитор, який володіє наступними професійними компетенціями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вимоги до професійної компетенції ключового партнера з аудиту 

№ 
з/п 

Складові 
професійної 
компетенції 

Характеристика та перелік сучасних вимог 

1 2 3 
1 Професійні 

знання 
Аудитор повинен на високому рівні володіти знаннями з наступних 
дисциплін, з урахуванням вимог законодавства: 
1) стандарти професійної етики та професійна незалежність; 
2) міжнародні стандарти аудиту; 
3) законодавчі засади аудиторської діяльності та методика 
проведення аудиту (професійні навички); 
4) управління ризиками та внутрішній контроль; 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 
  5) фінансовий аналіз; 

6) управлінський облік; 
7) міжнародні стандарти фінансової звітності; 
8) теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 
9) податкове законодавство та законодавство про єдиний 
соціальний внесок; 
10) господарське, цивільне та трудове законодавство; 
11) корпоративне законодавство та законодавство про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 
12) інформаційні технології та комп’ютерні системи; 
13) фінанси підприємств; 
14) економіка підприємства та статистика 

2 Професійні 
уміння 

Аудитор повинен вміти застосовувати на практиці наступні уміння: 
1) працювати із законодавчими актами, міжнародними стандартами 
з питань регулювання аудиторської діяльності;  
2) брати на себе відповідальність за якість наданих аудиторських 
послуг, в тому числі й соціальну відповідальність; 
3) використовувати комп’ютерні програми в процесі надання 
аудиторських послуг, володіти здатністю обробки великих масивів 
інформації; 
4) працювати в команді та застосовувати набуті знання на 
практиці; 
5) збирати, оцінювати, систематизувати аудиторські докази, робити 
відповідні висновки, а також працювати з конфіденційною 
інформацією; 
6) вільне володіння англійською мовою у зв’язку з розширенням 
ділових та партнерських взаємозв’язків суб’єктів господарювання, 
здатність до міжнародного співробітництва 

3 Професійні 
навики 

Аудитор зобов’язаний постійно працювати над розвитком 
наступних професійних навиків: 
1) застосування положень міжнародних стандартів аудиту, МСФЗ, 
МСБО та МСО в процесі здійснення аудиторської діяльності; 
2) здатність застосовувати на практиці принцип професійного 
скептицизму та професійне судження; 
3) володіння логічним мисленням, здатність проводити критичний 
аналіз господарської діяльності підприємства;  
4) чітка постановка завдань та визначення їх пріоритетності, 
формування аудиторських команд, делегування повноважень та 
мотивація підлеглих працівників; 
5) наполегливість в роботі та ініціативність, професіоналізм при 
наданні аудиторських послуг; 
6) здатність наочно демонструвати, обговорювати та захищати 
власну думку шляхом використання різного типу комунікацій 

4 Ціннісне 
ставлення 

В процесі надання аудиторських послуг аудитор повинен 
проявляти ціннісне ставлення, яке проявляється в наступному: 
1) дотримання професійної етики, прояв толерантності та 
доброзичливості до колег; 
2) усвідомлення соціальних суспільних цінностей та протистояння 
виявам несправедливості, ціннісне ставлення до праці; 
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Продовження табл.1 

1 2 3 
  3) наявність моральної свідомості, активної життєвої та 

професійної позиції; 
4) спрямування зусиль на підвищення довіри до професії аудитора 

5 Професійний 
саморозвиток 

Аудитор повинен прагнути до постійного професійного 
саморозвитку, який полягає у наступному: 
1) індивідуальна готовність до постійного самовдосконалення та 
набуття нових професійних знань та навиків,; 
2) розвиток професійно значущих якостей відповідно до зовнішніх 
соціальних вимог, умов професійної аудиторської діяльності; 
3) постійний обміном досвідом та дружніми рекомендаціями з 
колегами, органами суспільного нагляду, професійними 
організаціями; 
4) самоосвіта, яка передбачає не лише накопичення нової 
інформації, а й системне осмислення цієї інформації, її інтеграцію з 
наявними знаннями 

 

2.2. Права та обов’язки, відповідальність ключового партнера з 

аудиту 

2.2.1. Ключовий партнера з аудиту має право: 

– вимагати забезпечення достатніми ресурсами та персоналом для 

якісного надання аудиторських послуг та виконання своїх обов’язків 

належним чином відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту; 

– забезпечення відповідним обставинам та предмету аудиту комплектом 

робочих документів для якісного оформлення результатів аудиту та 

формування аудиторського звіту; 

– використовувати у своїй роботі і включити до робочих документів 

аудитора лише ті документи від суб’єктів аудиторської діяльності з інших 

країн, щодо яких від таких суб’єктів отримано згоду на їх розкриття Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 

– на запит Інспекції або Аудиторської палати України, поданий 

Аудиторською палатою України з метою виконання делегованих 

повноважень, надати їм доступ до робочих документів аудитора, у тому числі 

до документів, що підтверджують результати аудиту фінансової звітності 

дочірніх підприємств юридичної особи або іншої роботи, виконаної 

суб’єктами аудиторської діяльності мережі аудиторських фірм, у тому числі з 
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інших країн, крім випадків, коли надання робочих документів або інших 

документів суперечить законодавству. 

2.2.2. Ключовий партнера з аудиту зобов’язаний: 

–  брати особисто активну участь у виконанні завдання з обов’язкового 

аудиту; 

– дотримуватися вимог законодавства в сфері аудиту, міжнародних 

стандартів аудиту, Кодексу професійної етики в щоденній професійній 

діяльності та в процесі надання аудиторських послуг; 

 – володіти чітким розумінням підходів, які визначені у внутрішніх 

політиках та процедурах суб’єкта аудиторської діяльності, та вмінням їх 

застосування при вирішенні спірних ситуацій із замовником; 

– вживати відповідних заходів для забезпечення повного дотримання 

етичних вимог, вимог щодо якості й незалежності в ході надання 

аудиторських послуг; 

– обговорювати усі суперечливі питання пов’язані із вирішенням 

етичних конфліктів із старшим партнером, а також на зборах партнерів 

суб’єкта аудиторської діяльності; 

– забезпечити документування в робочих документах всіх суттєвих 

загроз незалежності, а також запобіжних заходів, вжитих для зменшення 

таких загроз; 

– до початку виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту та 

аудитори, які безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, повинні 

провести оцінку загроз незалежності, а саме оцінити та задокументувати 

факти наведені в ст. 28 Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII; 

– у випадку виникнення будь-яких потенційних загроз для незалежності 

аудиторів повідомляти про дану ситуацію на зборах партнерів суб’єкта 

аудиторської діяльності; 
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– здійснити оцінку та перевірку результатів аудиту фінансової звітності 

дочірніх та асоційованих підприємств або іншої роботи, виконаної іншими 

суб’єктами аудиторської діяльності, у тому числі з інших країн, з метою 

проведення аудиту консолідованої фінансової звітності групи та документує 

характер, тривалість та обсяг такої роботи, результати перевірки робочих 

документів аудитора, які підтверджують результати аудиту дочірніх та 

асоційованих підприємств; 

– ключовий партнер при виконанні завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, має 

достатні підстави підозрювати, що могли мати місце або мали місце 

порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого 

підприємства, він повинен поінформувати про них орган управління 

підприємства та спонукати орган управління розслідувати таке питання та 

вжити відповідних заходів щодо усунення цих порушень і недопущення їх 

повторного вчинення в подальшому; 

– підписати аудиторський звіт за результатами аудиту. 

2.2.3. Ключовий партнера з аудиту несе відповідальність за: 

– належну організацію роботи групи із завдання; 

– проведення аудиту консолідованої фінансової звітності групи, аудиту 

фінансової звітності дочірніх підприємств, аудиту підприємства; 

– при наданні послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової 

звітності групи ключовий партнер з аудиту групи несе відповідальність за 

аудиторський звіт та за додатковий звіт для аудиторського комітету. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА РОБОТИ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ КЛЮЧОВОГО 

ПАРТНЕРА З АУДИТУ 

3.1. Оцінка роботи та оплата праці ключового партнера з аудиту 

базується на застосуванні принципів справедливості, об’єктивності, 

неупередженості, чіткості, збалансованості. 

3.2. Винагорода ключового партнера з аудиту формується з двох 

складових: фіксованої, змінної. Фіксована складова винагороди відповідає 
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рівню основної заробітної плати відповідно до укладених цивільно-правових 

або трудових договорів (контрактів) та виплачується на регулярній основі у 

відповідності до трудового законодавства. 

Змінна складова винагороди розраховується за результатами звітного 

року та залежить від отриманих суб’єктом аудиторської діяльності прибутків 

за певний період в розрізі завдань, що виконуються ключовими партнерами, 

та розподіляються пропорційно з урахуванням коефіцієнту участі в проекті 

між учасниками. 

3.3. Суб’єктом аудиторської діяльності розроблена та застосовується 

комплексна корпоративна система аналізу ключових показників 

ефективності KPI (Key Performance Indicators). Відповідно до даної системи 

розробляються та встановлюються показники діяльності ключового партнера 

з аудиту, які забезпечують реалізацію та досягнення стратегічних і тактичних 

(операційних) цілей функціонування суб’єкта аудиторської діяльності. 

Використання ключових показників ефективності дозволяє оцінити поточний 

стан і здійснити оцінку успішності реалізації обраної стратегії діяльності. 

3.4. Оцінка ефективності діяльності ключових партнерів з аудиту на 

основі застосування корпоративної системи аналізу ключових показників 

ефективності KPI здійснюється на основі розрахунку кількісних ключових 

показники результатів діяльності (продуктивність праці, трудомісткість, 

фінансові показники, отримані за результатами проведення аудиту, 

рентабельність проекту та оперативність його виконання) та якісних 

показників (ступінь задоволеності замовника аудиторських послуг; 

відсутність санкцій контролюючих органів у замовника, після проведення 

аудиту та усунення ним недоліків; рівень дотримання норм професійної 

етики; якість надання аудиторських послуг), які дозволяють провадити 

контроль ділової активності ключового партнера з аудиту. 

3.5. За результатами моніторингу ефективності діяльності ключових 

партнерів з аудиту та аналізу проводиться оцінка виконання роботи, яка є 
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базисом для визначення рівня винагороди та премій (бонусів), кар’єрного 

зростання і авторитету ключових партнерів з аудиту. 

3.6. Застосування корпоративної системи аналізу ключових показників 

ефективності KPI дозволяє підвищити ефективність роботи суб’єкта 

аудиторської діяльності в цілому; систематизувати та здійснити опис 

ключових факторів і показників, від яких залежить якість надання 

аудиторських послуг; формування прозорої та логічної системи оцінки 

ефективності роботи ключових партнерів з аудиту. 

 

РОЗДІЛ ІV. РОТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ 

4.1. Політика ротації ключового партнера з аудиту 

4.1.1. Суб’єкт аудиторської діяльності проводить обов’язкову ротацію 

аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, в тому числі аудиту підприємств суспільного інтересу. 

4.1.2. Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в 

обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить 

суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. 

Перерва у виконанні завдання проводиться на строк не менший ніж три роки. 

4.1.3. Суб’єкт аудиторської діяльності забезпечує ротацію аудиторів, 

залучених до виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності. Механізм поступової ротації застосовується поетапно до 

конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання. 

 

4.2. Процедури моніторингу ефективності діяльності ключових 

партнерів з аудиту 

4.2.1. Суб’єктом аудиторської діяльності розроблено процедури 

постійного моніторингу ефективності діяльності ключових партнерів з 
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аудиту за системою належного виконання повноважень та якості надання 

аудиторських послуг. 

4.2.2. Моніторинг ефективності діяльності ключових партнерів з аудиту 

та оцінювання їх роботи, проводиться на періодичній основі, за формою і 

змістом, визначеними даним внутрішньофірмовим стандартом.  

4.2.3. За результатами моніторингу ефективності діяльності ключових 

партнерів з аудиту та аналізу проводиться оцінка якісного рівня виконання 

роботи та надання аудиторських послуг, яка є базисом для подальшого 

кар’єрного зростання і підвищення авторитету ключових партнерів з аудиту. 

4.2.4. Система моніторинг ефективності діяльності ключових партнерів з 

аудиту базується на перевірці: 1) якісного рівня надання аудиторських 

послуг; 2) оперативності та своєчасності виконання завдань з аудиту та 

відповідно до умов договору; 3) належного оформлення робочих документів 

за результатами виконання завдання з аудиту та їх передачі до архіву; 

4) управлінських та біохевіористичних якостей та здібностей ключових 

партнерів з аудиту, що безпосередньо впливають на виконання функцій та 

повноважень в процесі надання аудиторських послуг. 

4.2.5. Застосування системи моніторингу ефективності діяльності 

ключових партнерів з аудиту дозволяє підвищити ефективність роботи 

суб’єкта аудиторської діяльності в цілому; систематизувати та здійснити 

опис ключових факторів і показників, від яких залежить якість надання 

аудиторських послуг; формування прозорої та логічної системи оцінки 

ефективності роботи ключових партнерів з аудиту. 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1. Організація контролю за дотриманням професійної етики в 

аудиторських фірмах представлена у звітах про прозорість за 2018 рік 

№ 
з/п 

Назва аудиторської 
фірми 

Контроль за дотриманням професійної етики 

1 2 3 
1 ТОВ «Бейкер Тіллі 

Україна» 
Кожен член мережі визначає свою власну позицію 
відповідно до етичних кодексів, які керують його роботою. 
Кожен член мережі дотримується кодексу етики, 
прийнятого у його юрисдикції.  
Щороку у письмових заявах персонал Компанії 
підтверджує дотримання конфіденційності своєї роботи, 
незалежність та неупередженість при виконанні завдань 

2 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
Аудиторська фірма 
«Прайсвотерхаус 
Куперс (Аудит)» 

Аудиторська фірма запровадила Стандарти Мережі PwC, 
зокрема Кодекс корпоративної етики та пов’язані 
політики, у яких чітко описується поведінка, що 
очікується Компанією від своїх партнерів та інших 
професіоналів. Оскільки існує безліч ситуацій, з якими 
можуть зіткнутися спеціалісти Компанії, в стандартах 
Компанії надаються рекомендації, як діяти в різних 
обставинах, спільна мета яких – допомогти співробітникам 
діяти правильно 

3 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю "Кроу 
Хорват ЕйСі Україна" 
(Crowe Horwath AC 
Ukraine) 

Дотримання відповідних етичних вимог передбачає підбір 
Компанією для виконання завдання відповідного 
персоналу, отримання від нього належних тверджень, 
контроль дій працівників в тому контексті, який 
забезпечує дотримання чесності, об'єктивності, 
професійної компетентності та належної ретельності, 
конфіденційності та професійної поведінки. 
Незалежність Компанії та її персоналу від клієнтів та їх 
посадових осіб є умовою прийняття і виконання завдань з 
надання впевненості. Дотримання цієї умови 
забезпечується:  
– обмеженнями щодо частки одного клієнта в доходах 
Компанії,  
– обмеженнями найму працівників клієнтів,  
– ротацією та отриманням запевнень працівників щодо 
дотримання встановлених політик незалежності 

4 ТОВ «Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги» 

Кодекс корпоративної поведінки – це комплекс стандартів, 
якими ми керуємося при веденні бізнесу. Він встановлює 
для кожного з нас етичні норми поведінки, що визначають 
наші дії і рішення, які ми приймаємо в щоденній роботі. 
Кодекс заснований на наших цінностях і переконаннях і 
визначає нашу поведінку 

5 ТОВ «БДО» Усі члени команди з завдання з аудиту, а також залучені 
внутрішні експерти, письмово підтверджують свою 
незалежність щодо завдання на початку та під час 
завершення завдання. Протягом роботи персонал отримує 
професійне навчання з питань незалежності та управління 
ризиками 
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Продовження табл. Н.1. Додатку Н 
1 2 3 
6 ТОВ «Аудиторська 

фірма «Київська 
аудиторська група» 

Всі співробітники Компанії повинні дотримуватися вимог 
Керівництва з етики та контролю якості, Кодексу етики 
професійних бухгалтерів, Керівництва з принципів 
аудиторської практики, Міжнародних стандартів аудиту, 
законодавчих та нормативних вимог. У відповідності до 
вимог МСКЯ 1, персонал Компанії належним чином 
інформується про політики та процедури по забезпеченню 
контролю якості в Компанії. 
Незалежність включає:  
– незалежність думки: така спрямованість думки, яка 
дозволяє висловити висновок без будь-якого впливу, що 
може поставити під загрозу професійне судження, та діяти 
доброчесно, з об’єктивністю та професійним 
скептицизмом,  
– незалежність поведінки: уникнення фактів або обставин, 
настільки суттєвих, що розсудлива і проінформована третя 
сторона, зваживши усі конкретні факти й обставини, 
ймовірніше за все, дійшла б до висновку, що 
доброчесність, об'єктивність чи професійний скептицизм 
Компанії чи члена робочої групи були під загрозою.  
Процедури Компанії щодо незалежності включають такі 
основні складові: визначення загрози; оцінка значущості 
загрози; визначення та вживання застережних заходів; 
моніторинг дотримання політики щодо незалежності 

7 АКФ "ГРАНТЬЕ" у 
вигляді Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 

Прийняла політику із забезпечення незалежності, що 
основується на Кодексі етики професійних бухгалтерів 
Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів. Її 
внутрішні правила та процеси охоплюють такі сфери, як 
незалежність фірми, особиста незалежність, ротація 
аудиторів та погодження аудиторських та неаудиторських 
послуг. АКФ "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВ розробила та 
запровадила корпоративні стандарти політики та 
процедури контролю якості, у тому числі з етики та 
незалежності. Політика у сфері етики та незалежності 
постійно роз’яснюється співробітникам Аудиторської 
фірми шляхом проведення внутрішніх тренінгів. Усі 
партнери та фахівці, які надають послуги клієнтам, 
підписують лист про підтвердження своєї незалежності 
одразу після прийняття на роботу до Аудиторської фірми 
та щороку потому. Це підтвердження слугує доказом того, 
що співробітник розуміє та зобов’язується дотримуватися 
політики фірми у сфері незалежності. Дотримання 
стандартів з етики та незалежності перевіряється щорічно 
в рамках внутрішніх аудитів 

8 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Аудиторська компанія 
"ДК-Україна" 

Всі партнери і співробітники Компанії зобов'язані 
дотримуватися основоположних принципів професійної 
етики, відповідно до вимог Закону України "Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність", Кодексу 
етики професійних бухгалтерів (виданих Міжнародною 
федерацією бухгалтерів), МСКЯ 1, Міжнародних  
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Продовження табл. Н.1. Додатку Н 
1 2 3 
  стандартів з аудиту (МСА, у чинній редакції) та інших 

професійних стандартів. Всі партнери і співробітники 
Компанії повинні підтримувати високий рівень 
відповідності особистої поведінки встановленим 
стандартам, аби уникнути будь-якого можливого ризику 
щодо нівелювання їх особистої ділової репутації або 
репутації Компанії. Всі співробітники несуть 
відповідальність за дотримання Компанією етичних 
принципів та ознайомлені з етичними вимогами та 
вимогами щодо незалежності, викладеними у розроблених 
внутрішньокорпоративних Положеннях та Правилах, що 
розміщені в локальній мережі Компанії, доступ до якої має 
кожен співробітник 

9 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Міжнародний 
фінансовий аудит» 

Етичні вимоги визначаються відповідними нормами 
Закону України «Про аудиторську діяльність» і Кодексом 
етики. Політикою Фірми визначаються та підтримуються 
основні фундаментальні принципи професійної етики. В 
інтересах громадськості Фірмою проводяться процедури з 
виявлення, оцінки та усунення загроз порушення етичних 
принципів або зменшення їх до прийнятного рівня шляхом 
застосування відповідних застережних заходів. У разі 
наявності настільки значущих загроз, що застосування 
необхідних застережних заходів буде неможливим, Фірма 
відхиляє чи припиняє надання конкретної аудиторської 
послуги або, якщо це необхідно, відмовляється від 
виконання завдання 

10 ПрАТ Аудиторська 
фірма «Де Візу» 

Етична політика «Де Візу» базується на нормах Кодексу 
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів. Перегляд засад етичної 
політики й відповідних процедур відбувається за потреби 
й відразу після внесення змін до Кодексу етики, якщо ці 
зміни впливають на наявні політики та процедури, аби 
вони не втрачали актуальності 

11 ПрАТ «КПМГ АУДИТ» Кодекс поведінки ПрАТ «КПМГ АУДИТ», крім іншого, 
описує стандарти етичної поведінки, яких повинні 
дотримуватися всі керівники і працівники ПрАТ «КПМГ 
АУДИТ», а в його основі лежать цінності KPMG і 
загальний для всіх фірм KPMG набір переконань і 
принципів. До того ж у Кодексі поведінки ПрАТ «КПМГ 
АУДИТ» йдеться про те, що кожен керівник і працівник 
несе особисту відповідальність за дотримання правових і 
професійних стандартів та етичних принципів, 
застосовних до його посадових обов’язків і рівня 
відповідальності. У Кодексі поведінки ПрАТ «КПМГ 
АУДИТ» викладені відповідні зобов’язання і визначені 
положення 
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Шульги Світлани Володимирівни 
на тему: «Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграцн: теорія,

методологія, організація»

В сучасних умовах гармонізації законодавства та імплементації позитивного 
міжнародного досвіду в сфері регулювання діяльності суб’єктів ринку аудиту, 
важливим та актуальним питанням є забезпечення високої довіри до результатів 
діяльності аудиторських фірм та оцінки ефективності їх функціонування в ринковому 
середовищі. Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі є стратегічно 
важливим завданням, від реалізації якого залежать динаміка соціально-економічного 
розвитку й можливість модернізації національної економіки. Рівень довіри до 
показників фінансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання також є одним 
із чинників, який безпосередньо впливає на розвиток інвестиційного клімату в 
державі.

Використання запропонованої Шульгою С.В. методології оцінки ефективності 
функціонування ринку аудиторських послуг на макрорівні, мезорівні та мікрорівні 
дозволяє стейкхолдерам здійснити оцінку ефективності та результативності діяльності 
суб’єктів аудиторської діяльності. Оцінка рівня забезпечення соціальної ефективності 
(ступеня задоволення суспільства рівнем якості аудиторських послуг; підвищення 
ступеня довіри до фінансової звітності з боку всіх категорій користувачів; зростання 
соціального захисту працівників) дозволяє відобразити пропорційність розвитку 
ринку, зробити висновок про внесок ринку аудиторських послуг у формування 
валового внутрішнього продукту. Використання запропонованої методології оцінки 
ефективності ринку аудиторських послуг сприятиме створенню гідного суспільного 
іміджу професії аудитора в Україні та на міжнародному рівні.

(І ̂  •——г—\ X'J3 ^ '

Державний секретар

http://www.me.gov.ua
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ГРОМАДСЬКА

ПАЛАТА АУДИТОРІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ

ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України»
вул. Малопідвальна, 10, Київ, 01001

№ 348 від 07.02.2020 р.
на № від

ДОВІДКА
про впровадження наукових результатів дисертації на тему: «Аудиторська діяльність в

Тривале реформування аудиторської діяльності в Україні в напрямі євроінтеграції та 
впровадження міжнародного досвіду підтвердило беззаперечну високу роль та значення 
професійних організацій аудиторів у сфері захисту професійних прав та інтересів аудиторів. 
Об'єднання аудиторів за професійним спрямуванням є базисом формування 
демократичного суспільства, втілення та захисту прав кожного представника аудиторської 
спільноти. В умовах розширення повноважень професійних організацій відповідно до 
чинного законодавства щодо забезпечення безперервного професійного навчання 
аудиторів необхідно забезпечити консолідуючі процеси спільного спрямування зусиль 
професійних організацій на удосконалення подальшого професійного розвитку аудиторів.

Результати дисертації Шульги Світлани Володимирівни спрямовані на дослідження та 
наукове обґрунтування впливу імплементації європейських вимог та міжнародного досвіду 
в процесі реформування вітчизняної системи аудиторської діяльності. Заслуговують на увагу 
пропозиції дисертанта в частині пошуку шляхів забезпечення синергетичного ефекту на 
основі консолідації зусиль професійних організацій аудиторів у сфері забезпечення 
реалізації та захисту професійних та суспільних інтересів суб'єктів аудиторської діяльності.

На позитивне схвалення заслуговують пропозиції автора щодо розробленого 
документального забезпечення процесу організації та проходження стажування у суб'єктів 
аудиторської діяльності. Запропоновані Шульгою С.В. організаційно-методичні засади та 
документи з питань стажування осіб, які мають намір стати аудитором, можуть бути 
використані у разі розроблення програм та методичного забезпечення безперервного 
професійного навчання аудиторів. Результати наукових досліджень Шульги С.В. мають 
науково-прикладне значення та є важливими в процесі вирішення проблемних питань 
регламентації аудиторської діяльності в контексті впровадження процесів євроінтеграції.

Довідка видана для подання до Спеціалізованої вченої ради Національної академії 
статистики, обліку та аудиту за спеціальністю 08.00.09 -  бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної^

Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, організація» 

Шульги Світлани Володимирівни

Президент Олександр Бойко



„Аудиторська фірма „Яніна”

Свідоцтво № 1667

“ 15” березня 2018 р. № 02/15/03/2018

Довідна
про впровадження результатів дисертаційної роботи 

Шульги Світлани Володимирівни

Ціноутворення на аудиторські послуги на сьогодні виступає одним із важливих 
механізмів забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності на ринку 
аудиту. Ціна на аудиторські послуги повинна виступати своєрідним індикатором їх якості, 
забезпечувати відповідну збалансованість між вартістю та належним рівнем надання даного 

виду послуг та захисту інтересів зацікавлених осіб.
Даною довідкою підтверджуємо, що пропозиції Шульги С.В. щодо методичного 

забезпечення визначення вартості аудиторських послуг, що базується на основі врахування 
прямих та непрямих факторів ціноутворення, які втілюються в розрахунку відповідних 
коригувальних коефіцієнтів. Застосування запропонованого методичного підходу 
ціноутворення на аудиторські послуги в діяльності приватного підприємства «Аудиторська 
фірма «Яніна» надали можливість формування ефективного механізму розрахунку реальної 

вартості аудиторських послуг.
Практичне застосування результатів дисертаційної роботи Шульги Світлани 

Володимирівни дозволило вдосконалити процеси формування справедливої вартості 
аудиторських послуг, що забезпечило підвищення довіри користувачів до професійного 
судження аудиторів та результатів наданих аудиторських послуг. Результати наукового 
дослідження Шульги С.В. засвідчили їх доцільність та результативність застосування в 

практичній діяльності суб’єктів аудиторської діяльності.



■

Т овари ство  з обм еж еною  відп овідальн істю  
Аудиторська фірма "Бізнес-Рішення" 

Україна, м. Київ, вул. Л. Гавро, 20 
Код ЄДРПОУ 31749819 

п/р. 26006123699 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

МФО 380805 
тел. (044) 502-51-59, 233-85-71

“20” грудня 2018 р. 
№ 01-20/12-18

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 
ІІІульги Світлани Володимирівни

В практичній діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення»» 
використані пропозиції Шульги С.В. в частині наукового обґрунтування та 
удосконалення механізму оцінки аудиторського ризику при наданні різного 
типу аудиторських послуг суб’єктами аудиторської діяльності. Зокрема в 
практичну діяльність ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення»» 
впроваджено:

1. Модель оцінки аудиторського ризику при наданні різних видів 
аудиторських та неаудиторських послуг, застосування якої дозволило 
розробити дієві заходи та процедури з мінімізації рівня аудиторського ризику, а 
також застосувати кількісні та якісні методи їх оцінки.

2. Єдиний інтегрований робочий документ з оцінки аудиторського ризику, 
використання якого забезпечило систематизацію результатів оцінки та 
визначення загального рівня аудиторського ризику в ході надання різних видів 
аудиторських послуг.

Практичне застосування та апробація результатів дослідження 
С.В. Шульги забезпечила формування оперативної, достовірної та повної 
інформаційної бази для потреб управління аудиторським ризиком в процесі 
надання різних видів аудиторських послуг. Це свідчить про реальність 
розроблених пропозицій та ефективність їх використання в діяльності суб’єкті
аудиторської діяльності в умовах євр

Директор

ТОВ «АФ «Бізнес -  Рішення»

Трухановська І.О.



Аудиторська фірма 
_____ “Бухгалтер”_____

49000 Україна, м. Дніпро, 
вул. Князя Володимира Великого, б.

18, о ф .205 
тел./факс (056)744-72-10, 740-33-62

р/р 26000050249386 в ПАТ КБ 
"Приватбанк" МФО 305299, Індент. код 
20279671, Свідоцтво про включення до 

реєстру аудиторських фірм № 0085

Auditor firm 
“Accountant”

49000 Prince Vladimir the Great, str. 18, 
office 205, Dnipro, Ukraine

ph. /fax. 038-056-744-72-10

The certificate on inclusion 
in the register o f auditor firms 0085

“06” лютого 2019 p № 12 
на № _____________від

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

«Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія,
організація»

Шульги Світлани Володимирівни

Забезпечення належної системи контролю якості надання аудиторських послуг в умовах активного 
впровадження європейської практики та досвіду виступає ключовим елементом в системі захисту 
інтересів суспільства, підтвердження дотримання учасниками ринку аудиту вимог законодавства, 
міжнародних стандартів аудиту, етичних вимог при наданні аудиторських послуг. Необхідність постійної 
модернізації системи якості надання аудиторських послуг на рівні суб’єкта аудиторської діяльності у 
відповідь на виклики сучасних умов господарювання та наслідки законодавчого реформування системи 
надання аудиторських послуг, значно посилили вимоги до організаційно-методичного забезпечення 
внутрішньої системи контролю якості надання аудиторських послуг.

В діяльність ПП Аудиторська фірма “Бухгалтер” впроваджено результати дисертаційної роботи 
Шульги Світлани Володимирівни, що мають практичну значимість, а саме організаційні засади та 
документальне забезпечення контролю якості надання аудиторських послуг (Протокол узгодження 
розбіжностей між висновками ключового партнера з аудиту та рецензента; Положення про систему 
стимулювання (заохочення) підвищення якості надання аудиторських послуг; робочі документи з 
питань моніторингу якості надання аудиторських послуг (Тест для перевірки системи контролю якості 
надання аудиторських послуг на відповідність професійним стандартам та законодавчим вимогам; 
Звіт про результати оцінки елементів системи контролю якості надання аудиторських послуг; 
Контрольний лист результатів перевірки та коригування системи контролю 
якості надання аудиторських послуг)). Використання розроблених автором документів, дозволило 
удосконалити діючу систему контролю якості та моніторингу аудиторських послуг на ПП 
Аудиторська фірма “Бухгалтер”.

Апробація результатів дисертаційного дослідження С.В. Шульги свідчить про його високий 
теоретико-методологічний та практичний рівень, а також доцільність подальшого впровадження у 
діяльність суб’єктів ринку аудиту в Україні.

Довідка видана для представлення до Спеціалізованої вченої ради Національної академії статистики, 
обліку та аудиту.

Виконавчий директор 
ПП Аудиторська фірма “Бухг Крапивко М.Л.



Міжнародні стандарти 
№ МС/ІНФ/АД/19-2 от 11.06.2019

2 9 0 0 0 0 0 5 2 1 2 3

Міжнародні

на №

№ МС/ІНФ/АД/19-2
Дата; 11 червня 2019 року

Зміст: Про впровадження результатів дисертаційного дослідження Шульги Світлани
Володимирівни

Кому: Шульга Світлана Володимирівна

Від: ТОВ «Аудитосрька компанія Міжнародні стандарти" (Код ЄДРПОУ33396837)

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Шульги Світлани Володимирівни

Результати наукового дослідження Шульги Світлани Володимирівни були впроваджені 
в практичну діяльність ТОВ «Аудитосрька компанія Міжнародні стандарти" в частині 
документального забезпечення процесу дотримання вимог професійної етики аудитора 
на рівні аудиторських фірм. Зокрема, впроваджено запропоновану С.В. Шульгою 
структуру та змістовне наповнення корпоративного Кодексу професійної етики 
аудиторської фірми, застосування якого забезпечить реалізацію фундаментальних 
принципів професійної етики аудитора, зниження випадків виникнення конфліктів, які 
виникають у практичній діяльності аудиторів.

Крім того, в діяльність фірми впроваджено внутрішньофірмовий стандарт суб'єкта 
аудиторської діяльності «Ключові партнери з аудиту», використання якого сприятиме 
впорядкуванню та регламентації єдиних вимог до ключових партнерів з аудиту, порядку 
їх призначення, ротації, оплати праці тощо.

Впровадження запропонованих пропозицій С.В. Шульгою у діяльність ТОВ «Аудитосрька 
компанія Міжнародні стандарти" свідчить про їх ефективність та доцільність 
використання в діяльності суб’єктів аудиторської діяльності.

Довідка видана для представлення до Спеціалізованої вченої ради Національної академії 
статистики, обліку та аудиту.

Фінансовий Директор, 
Головний аудитор 
ТОВ "Аудиторська ко 
Міжнародні стандарти

Ейсмонт A.C.

А У Д И Т  • К О Н С А Л Т И Н Г  - П Р А В О  - І Т



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ідент. код за СДРПОУ 04837462, тел./факс 484-49-41

10 грудня 2019 р. № 1492/1

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Шульги Світлани Володимирівни

в навчальний процес Національної академії статистики, обліку та аудиту

Наукові та практичні результати дисертаційного дослідження 
Світлани Володимирівни Шульги з питань теорії та методології аудиту в 
Україні в умовах євроінтеграції використовуються в навчальному процесі 
денної та заочної форм навчання Національної академії статистики, обліку 
та аудиту для підготовки фахівців з обліку та оподаткування.

Пропозиції, наведені в дисертації С.В.Шульги, з удосконалення 
структури та змісту навчальних дисциплін «Аудит», «Аудит в державному 
секторі економіки», впроваджені в навчальний процес та враховані в 
навчальних програмах при викладанні зазначених дисциплін при підготовці 
фахівців за першим та другим рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування».


