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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Процеси глобалізації та міжнародної інтеграції 

вимагають формування нових підходів до розвитку аудиторської діяльності та 

покращення якості її результатів. Проблема якості аудиту вкрай актуальна, особливо 

в контексті гучних міжнародних скандалів з об’єктами аудиту – від краху корпорації 

«Енрон» на початку поточного сторіччя до банкрутства міжнародної туристичної 

компанії «Томас Кук» у 2019 році. При цьому претензії до якості результатів аудиту 

стосуються як великих транснаціональних аудиторських кампаній, так і невеликих 

регіональних суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – САД). 

Не оминули зазначені проблеми й Україну. В умовах сучасної фінансової 

кризи постійно зростають вимоги до якості аудиторських послуг, у тому числі при 

зміні влади. Ці проблеми існують на тлі суттєвих змін у підходах до аудиту в 

цілому. Сучасна доповідь сера Дональда Брайдона (Donald Brydon) щодо 

реформування аудиту у Британії містить, зокрема, такі положення, як відмова від 

принципів достовірності та неупередженості, професійного скептицизму (замість 

цього пропонується принцип професійної підозрілості), розширення предмета уваги 

аудитора на можливість шахрайства й обману користувачів звітності тощо. Для 

підвищення довіри до сучасного аудиту навіть запропоновано розділити 

бухгалтерсько-аудиторську професію та дві окремі. Усе це створює багато проблем 

щодо як організації контролю за якістю результатів аудиторської діяльності, так 

його методичного забезпечення на практиці. 

Проблему підвищення якості аудиту та створення системи контролю за 

наданням аудиторських послуг в Україні загострює ситуація, що склалася на 

світовому ринку аудиту й обумовлена специфікою відносин між користувачами 

інформації та аудиторськими фірмами. Ураховуючи те, що аудит ґрунтується на 

довірі зацікавлених осіб до професійності аудиторів, питання підвищення якості 

аудиторських послуг набувають першочергового значення.  

Проведені дослідження засвідчують, що беззаперечною основою для 

становлення професії незалежного аудитора є визнання ним відповідальності перед 

суспільством. Сучасний процес надання аудиторських послуг є нерозривним із 

забезпеченням якості його організації та результатів. Саме якість на сьогодні є 

основоположною базою, зумовлюючи цінність і необхідність аудиторських послуг.  

Проблеми контролю якості професійних аудиторських послуг розглядались у 

наукових працях і публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних учених: Р.Адамса, 

Е. Аренса, С. Бичкової, Н. Голощапової, Е. Гутцайта, Р. Доджа, І.Дрозд, 

П. Камишанова, Л. Кулаковської, Т. Каменської, М. Корінька, Д. Лоббека, 

О. Лубенченко, Н. Малюги, Є. Мниха, Н. Проскуріної, О. Петрик, В. Пантелеєва, 

О. Редька, К. Редченка, Дж. Робертсона, В. Рудницького, Я. Соколова, В. Скобари, 

В. Сопко, В. Шевчука, Л. Шнайдермана та ін. Однак методологія й методика 

формування ефективної системи контролю якості професійних аудиторських послуг 

та їх пристосування до загроз і ризиків, що виникають у практичній діяльності, не 

висвітлені достатньо. Потребують поглибленого вивчення питання, пов’язані з 

подальшим розвитком та розробленням форм і методів організації робіт із 

формування системи управління якістю аудиторських послуг, дотриманням 
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принципів загальної теорії управління, розробкою базових положень концепції 

формування системи управління якістю аудиторських послуг. Вибір напряму 

дослідження зумовлений його актуальністю на сучасному етапі розвитку аудиту, 

недостатньою розробленістю теоретичної бази якості аудиту й необхідністю 

ставлення до якості аудиту не як до набору окремих питань, а як до цілісної системи, 

що повинна охоплювати всі суттєві аспекти функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності. Подальших розробок потребують саме комплексний і системний підходи 

до побудови механізму контролю за якістю аудиторської діяльності.  

Невизначеність концептуальних засад, теоретичних і методичних основ 

контролю якості аудиторських послуг, відсутність теоретичних положень щодо 

реалізації механізму контролю якості аудиту спонукають до переосмислення 

основних принципів забезпечення якості аудиторських послуг. Водночас подальший 

розвиток аудиторської діяльності вимагає вирішення питань, пов’язаних із 

підвищенням її якісного рівня. Особливості процесу розвитку ринку аудиторських 

послуг відповідно до інформаційних потреб суспільства та користувачів фінансової 

звітності суб’єктів господарювання стали передумовою дисертаційного дослідження 

та актуалізують його тему. 

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

Дисертаційна робота містить результати дослідження за науково-дослідною 

темою Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) «Розвиток 

методології та організації сучасного аудиту» (номер державної реєстрації 

0113U005976), за якою автором обґрунтовано найбільш прийнятні процедури 

контролю якості, ідентифіковані загрози при наданні неаудиторських послуг та 

запропоновано заходи з попередження таких загроз, а також розроблено 

уніфікований тест перевірки системи контролю якості зовнішнім контролером. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку 

і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (м. Івано-Франківськ) у рамках науково-дослідної теми «Розробка 

організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування виробничо-

господарських структур регіону» (номер державної реєстрації 0111U000875). 

Автором визначені особливості процедур формування внутрішньофірмових 

стандартів контролю якості аудиторських послуг, проведено аналіз сучасного стану 

контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, досліджено послідовність 

організації внутрішнього контролю якості аудиторських послуг у розрізі видів 

контролю.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методологічних, організаційних засад і практичних рекомендацій щодо контролю 

якості аудиторських послуг та комплексної системи оцінки якості аудиторських 

послуг. Відповідно до поставленої мети сформульовано теоретичні та прикладні 

завдання, які спрямовані на її досягнення: 

‒ систематизувати дефініції «якість послуг» у сучасному бізнес-середовищі та 

екстраполювати їх на якість аудиторських послуг; 

‒ ідентифікувати чинники впливу на якість аудиторських послуг; 

‒ визначити структуру попиту на різні види аудиторських послуг; 
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‒ ідентифікувати зміни в інституціональному середовищі аудиту, що 

впливають на якість аудиторських послуг; 

‒ дослідити практику контролю якості аудиторських послуг; 

‒ встановити основні тренди розвитку процедурного забезпечення 

професійних етичних принципів як чинників якості; 

‒ переглянути класифікацію ризиків аудиту з метою вдосконалення системи 

контролю якості; 

‒ провести ретроспективний аналіз стандартизації аудиту в Україні; 

‒ змоделювати організаційне забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг; 

‒ розвинути методологію зовнішнього контролю якості аудиторських послуг 

через розвиток його процедурного забезпечення; 

‒ визначити методологічні основи процедурного забезпечення внутрішнього 

контролю якості; 

‒ удосконалити процес документального забезпечення якості аудиту; 

‒ оцінити можливість застосування стандартів ІSО для цілей контролю якості 

аудиторських послуг; 

‒ розробити матричну модель оцінки якості аудиторських послуг зовнішніми 

контролерами; 

‒ розробити комплекс заходів оцінки якості аудиторських послуг для різних 

суб’єктів аудиту. 

Об’єктом дослідження є система контролю якості аудиторських послуг.  

Предметом дослідження є теоретичні, практичні та методичні аспекти 

дослідження процесу внутрішнього та зовнішнього контролю якості аудиторських 

послуг.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано широкий спектр 

загальнонаукових та спеціальних методів, що надали можливість вирішити завдання 

наукового дослідження, а саме: методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції (для 

уточнення понятійно-категоріального апарату); методи формалізації (для 

структурування процесу контролю якості аудиторських послуг); статистичні методи 

(для проведення вибіркового спостереження, динамічного, порівняльного, 

структурного та фінансового аналізу); методи системного аналізу (для класифікації і 

систематизації видів послуг аудиту, у тому числі неаудиторських; для 

удосконалення класифікації корупційних ризиків для САД, що дозволяє виявити 

способи їх усунення шляхом моніторингу системи контролю якості); прийоми і 

способи порівняльного вертикального, горизонтального та коефіцієнтного аналізу 

(для оцінки фінансової звітності та іншої інформації у процесі аудиторського 

контролю підприємств, що становлять суспільний інтерес, інших суб’єктів, для яких 

аудит є обов’язковим); метод експертної оцінки, матричний метод (для розробки 

методичного підходу до оцінки якості аудиторських послуг на основі використання 

матричних ігор та запропонованих критеріїв оцінки якості аудиторських послуг); 

метод аналізу ієрархій (при розробці матричної моделі оцінки якості аудиторських 

послуг Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (надалі ‒ ОСНАД) 

та Аудиторською палатою України (надалі ‒ АПУ); моделі комплексної оцінки 
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якості аудиторських послуг, у тому числі з урахуванням вимог до аудиторів, які 

провадять аудиторську діяльність як фізичні особи – підприємці; метод 

екстраполяції (для розробки положень організації і методики проведення контролю 

якості аудиторських послуг, для уточнення понятійного апарату); табличні та 

графічні методи (для наочного зображення статистичного матеріалу). Для 

забезпечення оперативності одержання результатів та їх достовірності окремі 

методи реалізовано в автоматизованому режимі з використанням пакетів 

прикладних програм. На основі методів системного аналізу та наукової абстракції 

сформульовано загальні висновки. 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є: наукові праці провідних 

вітчизняних і зарубіжних учених; вітчизняні та міжнародні нормативно-правові 

акти, що регламентують практику аудиторської діяльності, оцінювання якості та 

контролю у сфері аудиту й аудиторських послуг; періодичні видання за напрямом 

дисертаційного дослідження; матеріали науково-практичних конференцій; дані 

Державної служби статистики України, профільних міністерств і відомств; 

фактографічні дані аудиторських фірм – суб’єктів аудиторської діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних, 

науково-методологічних і прикладних основ зовнішнього та внутрішнього контролю 

якості аудиторських послуг. Елементами наукового внеску є такі результати 

проведених досліджень:  

уперше:  

‒ окреслено шляхи застосування стандартів ІSО для цілей контролю якості 

аудиторських послуг, що сприятиме стандартизації контрольних заходів під час 

аудиту; 

‒ побудовано матричну модель оцінки якості аудиторських послуг зовнішніми 

контролерами, що підвищує інформативність оцінки; 

‒ розроблено комплекс заходів оцінки якості аудиторських послуг для різних 

суб’єктів аудиту, що забезпечує збалансованість дій зовнішніх і внутрішніх 

контролерів якості аудиту; 

удосконалено:  

‒ організаційні заходи щодо забезпечення якості аудиту та аудиторських 

послуг через визначені зміни інституціонального середовища, що підвищує 

об’єктивність оцінки якості; 

‒ напрями розвитку процедурного забезпечення професійних етичних 

принципів як чинників якості; 

‒ класифікацію ризиків аудиту, що сприяє удосконаленню системи контролю 

якості; 

‒ організаційне забезпечення контролю якості аудиторських послуг, що 

дозволяє враховувати новітні зміни законодавства щодо контролю якості; 

‒ методологію зовнішнього контролю якості аудиторських послуг через 

розвиток його процедурного забезпечення, що дозволяє систематизувати дії 

зовнішніх контролерів якості аудиту з огляду на оновлення законодавства; 

‒ методологічні основи процедурного забезпечення внутрішнього контролю 

якості, що сприяє обґрунтуванню дій аудиторів при наданні різних видів послуг; 
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‒ документальне забезпечення контролю якості аудиту, що уможливлює 

формулювання єдиних базових вимог до організації та методики 

внутрішньофірмового контролю якості аудиту; 

набули подальшого розвитку: 

‒ дефініція «якість послуг» у сучасному бізнес-середовищі, яка 

екстрапольована на якість професійних аудиторських послуг; 

‒ ідентифікація чинників впливу на якість аудиторських послуг, що сприяє 

уніфікації аудиторських процедур оцінки якості для суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

‒ систематизація найбільш запитуваних аудиторських та неаудиторських 

послуг, що дозволяє виокремити заходи щодо організації контролю якості для 

кожного з видів таких послуг;  

‒ дослідження процесу організації контролю якості зовнішніми контролерами, 

що надає можливість запропонувати зміни до процедурного забезпечення 

контрольних заходів; 

‒ стандартизація системи внутрішнього контролю через удосконалення 

внутрішніх стандартів «Політики та процедури системи внутрішнього контролю 

якості аудиторської діяльності» з урахуванням новітніх змін законодавства, що дало 

змогу забезпечити єдиний методичний підхід до організації контролю якості аудиту.  
 

Практичне значення одержаних результатів полягає у їх доведенні до рівня 

прикладного використання аудиторськими фірмами ‒ суб’єктами аудиторської 

діяльності, що функціонують відповідно до вітчизняних та міжнародних 

нормативно-правових актів. До запропонованих автором і реалізованих на практиці 

організаційних і методичних підходів належать: 

‒ робочі документи: аудиторський лист-угода, огляд партнера щодо якості 

завдання, контроль якості завдання на завершальному етапі аудиту; 

внутрішньофірмові стандарти «Положення про стажування осіб в аудиторській 

фірмі»; «Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності», порядок безперервного професійного навчання аудиторів 

у частині навчання практикуючих аудиторів (акт впровадження № 2019-0618 від 

18.06.2019 р., ТОВ «Ен Енд Ті Аудит»); 

‒ розроблені рекомендації: модель стандартизації аудиту в Україні, 

внутрішньофірмові стандарти щодо супутніх послуг та неаудиторських послуг; 

робоча документація: уніфікований тест перевірки системи контролю якості 

зовнішнім контролером; розрахунок бюджету часу аудиту; порядок безперервного 

навчання аудиторів; процедури огляду щодо якості завдання (акт впровадження 

№ 298/2019 від 16.05.2019 р., Всеукраїнська громадська організація «Гільдія 

професійних внутрішніх аудиторів України»); 

‒ запропоновані рекомендації щодо застосування внутрішньофірмового 

стандарту «Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності», що сприяють стандартизації процесу контролю якості 

аудиту (акт впровадження № 03-18/416 від 10.05.2019 р., ТОВ «Аудиторська 

фірма «БК Аудит»); 
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‒ розроблений формат та зміст декларації етичних принципів співробітників 

аудиторських фірм, річне підтвердження незалежності; уточнена класифікація 

загроз не дотримання етичних принципів аудиту, з огляду на вимоги Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; процедури стажування 

аудиторів та оцінки ризиків суб’єктів аудиторської діяльності; робоча документація: 

тестування незалежності та компетентності ключового партнера; наказ про 

створення аудиторської групи; контрольні журнали; особові справи замовників, 

організаційна модель обов’язкового аудиту фінансової звітності (акт впровадження 

№ 60-1 від 14.12.2018 р., ТОВ «Аудиторська компанія «Надійність»); 

‒ розроблений внутрішньофірмовий стандарт «Політики та процедури 

системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності» та 

внутрішньофірмовий стандарт «Положення про стажування осіб в аудиторській 

фірмі» (акт впровадження № 585-Д/16 від 25.11.2018 р., ТОВ АФ «Бухгалтер-

Лугань»); 

‒ сформована організаційна структура контролю якості аудиторської 

діяльності, внутрішньофірмовий стандарт «Робочі документи аудитора», 

запропоновані зміни до концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг, 

що дозволяють забезпечити інформаційні потреби користувачів у якісному аудиті; 

удосконалено класифікацію корупційних ризиків суб’єктів аудиторської діяльності, 

що забезпечує ефективне визначення шляхів їх усунення через моніторинг в системі 

контролю якості (акт впровадження №05/08-1 від 05.08.2019 р., ТОВ «Аудиторська 

компанія «Вектор аудиту»); 

‒ запропоновані внутрішньофірмовий стандарт, що включає політику та 

процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності, сприяє 

зниженню ризиків суб’єктів аудиторської діяльності, робочі документи для збору і 

оцінки аудиторських доказів та Програма внутрішнього контролю якості аудиту, що 

підвищує якість процедур внутрішнього аудиту (акт впровадження № 13-09-09-

14/2365-2019 від 21.06.2019 р., Управління Західного офісу Державної аудиторської 

служби в Івано-Франківській області); 

‒ розроблені найбільш прийнятні процедури внутрішнього контролю якості, 

робочі документи, уніфікований тест перевірки системи контролю якості, лист-

угода та декларація з внутрішнього аудиту, що включає політику та процедури 

системи внутрішнього контролю якості аудиту (акт впровадження № 06.2-12/29-235 

від 27.06.2019 р., Головне управління Державної казначейської служби України в 

Івано-Франківській області). 

Окремі положення дисертації використано в освітньому процесі 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». При 

розробці навчально-методичного забезпечення та викладання лекційних курсів на 

практичних матеріалах та при складанні модулів з дисципліни «Аудит», при 

викладанні курсу «Організація і методика аудиту за видами економічної діяльності» 

застосовуються визначені автором особливості організаційного забезпечення 

контролю за якістю аудиту і аудиторських послуг та процедурного забезпечення 

зовнішнього контролю якості аудиту (довідка № 01-26/03/1061 від 03.07.2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, 

виконано особисто здобувачем. У дисертації використано лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистої роботи здобувача та полягають у 

дослідженні комплексу питань, пов’язаних із організацією та методикою контролю 

якості аудиторських послуг. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження 

пройшли апробацію на 15-ти міжнародних та 4-х всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Проблеми та перспективи розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації» (Київ, 2013 р.); «20-річчя аудиту. Досягнення, 

проблеми та перспективи розвитку» (Сімферополь, 2013 р.); «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки України» (Львів, 2013 р.); «Фінансова система 

України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-

економічних відносин» (Севастополь, 2013 р.); «Облік, контроль і аналіз в 

управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 2013 р.); «Розвиток 

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» 

(АР Крим, м. Судак, 2013 р.); «Стратегія інноваційного розвитку економіки України: 

проблеми, перспективи, ефективність» (Харків, 2013 р.); «Актуальні проблеми 

розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації 

економіки» (Івано-Франківськ, 2013 р.); «Економічний механізм стимулювання 

соціально-економічного розвитку» (Ужгород, 2013 р.); «Проблеми та перспективи 

вдосконалення фінансової системи» (Чернівці, 2013 р.); «Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні: новий погляд» (Донецьк, 2013 р.); «Розвиток національної 

економіки׃ методологія та практика» (Івано-Франківськ, 2014 р.); «Розвиток 

національної економіки: теорія і практика» (Івано-Франківськ, 2015 р.); «Economics, 

Management, Law: Problems and Prospects» (Coventry, United Kingdom, 2015); 

«Economics, Management, Law: Socio-economic aspect soft development» (Edizioni 

Magi, Roma, Italy, 2016); «Ukraine-Bulgaria-European Union: contemporary state and 

perspectives» (Варна, Болгарія, 2016); «Innovative economy: processes, strategies, 

technologies» (Kielce, 2017); «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних 

відносин: економічні та політичні аспекти» (Ужгород, 2018 р.); «Сучасні міжнародні 

економічні відносини: становлення та особливості розвитку» (Одеса, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 47 наукових праць (41 

одноосібно), з них 2 одноосібні монографії (49,22 друк. арк.), 2 колективні 

монографії (загальний обсяг ‒ 40,98 друк. арк., у тому числі належить автору 

1,18 друк. арк.), 24 статті (загальний обсяг ‒ 7,65 друк. арк., у тому числі належить 

автору 7,38 друк. арк.), у тому числі 18 статей – у наукових фахових виданнях, 

6 статей – у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз, 19 публікацій за матеріалами 

конференцій (загальний обсяг ‒ 2,84 друк. арк., у тому числі належить автору 

2,77 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій ‒ 100,69 друк. арк., у тому числі 

належить автору 60,55 друк. арк. Публікації повною мірою відображають основні 

результати дисертації.  
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Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 582 сторінки комп’ютерного тексту. Основний зміст дисертації викладено 

на 365 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 107 таблиць на 

97 сторінках, 45 рисунків на 27 сторінках, 8 додатків. Бібліографічний список 

налічує 292 найменування на 34 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, основні завдання, 

предмет і об’єкт дослідження, наведено основні положення наукової новизни, 

теоретичне та практичне значення отриманих результатів, представлено дані щодо 

апробації результатів дисертації.  

У першому розділі «Якість аудиту як предмет контролю» уточнена 

дефініція «якість аудиту», що дає змогу розглянути й удосконалити методологічні та 

організаційні засади аудиту; надана порівняльна характеристика системи контролю 

якості в європейських країнах, доведена необхідність підвищення якості результатів 

аудиторської діяльності; виявлені чинники якості результатів аудиту для 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, інших суб’єктів господарювання, а 

також чинники якості державного аудиту. 

Проведене дослідження показало, що відбуваються зміни в оцінюванні 

аудиторами інформації, яка генерується, систематизується, зберігається, передається 

та використовується економічними суб’єктами. Це стосується, насамперед, 

методичних підходів до визначення і застосування критеріїв оцінювання інформації, 

обумовлених, серед іншого, об’єктивною природою як самого процесу оцінювання, 

так і його результатів. Як наслідок, має місце неоднозначність тлумачень самої 

інформації і результатів її оцінювання. Зазначене призводить до нарікань 

користувачів інформації та осіб, відповідальних за її підготовку, на якість роботи 

аудиторів, що негативно відбивається на функціонуванні ринку аудиторських 

послуг та іміджі аудиторської професії. 

За даними, представленими АПУ, у 2018 році найбільшу частку серед 

аудиторських послуг займав ініціативний аудит (29,88%). Обов’язковий та 

ініціативний аудит разом в Україні становлять 42,30% загального обсягу послуг. 

Консультаційні послуги складають 31,05%. Незначну частку займають в Україні такі 

послуги: огляд фінансової звітності – 2,95%; підготовка фінансової звітності – 1,21%. 

Ініціативний аудит на вітчизняному ринку становить до 7% загального обсягу послуг 

аудиторів. Порівняння статистичних даних, наданих САД до Аудиторської палати 

України у 2017–2018 рр., свідчить про зменшення їх кількості (у 2018 р. 889 суб’єктів 

проти 944 у 2017 р.). Кількість замовлень у 2018 році також зменшилася на 1932 

одиниці. Однак відбулося збільшення доходу на одного суб’єкта аудиторської 

діяльності у середньому в 1,3 раза.  

Затребуваність аудиторських послуг з боку користувачів передбачає 

забезпечення їх якості. Умовами забезпечення якості аудиторських послуг є 

розробка національних стандартів щодо якості та визначення її критеріїв, 

упровадження методик оцінки якості аудиторських послуг та посилення контролю 
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за сертифікацією аудиторів. Отже, якість аудиту – це наслідки максимальної 

відповідності результатів аудиту інтересам замовників, вона залежить від таких 

факторів, як: зацікавленість користувачів у аудиторських звітах; наявність системи 

контролю якості, що передбачає наявність кваліфікованого персоналу та 

внутрішньофірмових стандартів; наявність оцінювачів якості, як внутрішніх, у 

структурі аудиторської фірми, так і зовнішніх, що діють в інтересах регуляторних 

органів і суспільства (рис. 1). За результатами дослідження доведено, що якість 

аудиту – це комплексне поняття, а існуючі підходи вирішують лише окремі 

завдання та не можуть надати комплексну уяву про об’єкт оцінювання.  

 
Рис. 1. Інфографіка дефініції «якість аудиту» 

Джерело: авторська розробка. 
 

Під якістю аудиторських послуг слід розуміти здатність задовольняти 

встановлені та перспективні (що очікуються) потреби замовника щодо впевненості 

в якості отриманих ним аудиторських послуг. З цього визначення доречно 

виокремити основний професійний принцип аудиту – «забезпечення якості», який 

надає гарантію громадськості та спостережним органам, що аудитори й 

аудиторські фірми у своїй діяльності додержуються встановлених стандартів 

аудиту й етичних норм. 

Доведено, що одним із критеріїв якості аудиторської перевірки є наявність 

достатніх аудиторських доказів, які слугують інформаційною базою для оцінювання 

якості аудиторських послуг. Уточнення дефініції «якість аудиту» дозволяє в 

подальшому розглядати методичні та організаційні засади її забезпечення. 

Дослідження проблем контролю якості аудиторських послуг дає підстави 

стверджувати, що в більшості розвинених країн визнається ефективним 

саморегулювання аудиторської діяльності з передачею аудиторським професійним 
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За результатами дослідження з’ясовано, що найважливішим кроком у 

забезпеченні якості аудиту є забезпечення незалежності аудитора та дотримання 

усіх етичних норм професії. Незалежність аудитора забезпечується, перш за все, 

неухильним дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються на Кодексі 

професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Основними проблемами 

сучасного професійного надання якісних аудиторських послуг є розробка та 

впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе 

відповідальність аудиторів за неякісні аудиторські перевірки, страхування 

аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку 

аудиторських послуг. З огляду на це, САД мають визначити й узагальнити чинники 

якості аудиту як для суб’єктів суспільного інтересу, так і для інших суб’єктів 

господарювання (табл. 1). Виявлені основні чинники якості аудиту для суб’єктів 

суспільного інтересу, інших суб’єктів господарювання дають можливість 

стверджувати, що контроль якості забезпечує координацію роботи персоналу, 

ключових підрозділів аудиторської фірми при проведенні аудиту та наданні 

супутніх послуг замовникам. 

Таблиця 1 

Чинники якості аудиту для суб’єктів суспільного інтересу, інших суб’єктів 

господарювання відповідно до законодавства  
Чинники 

якості аудиту 
Сутність чинника 

Дотримання 

аудитором 

етичних 

принципів, у 

тому числі 

принципу 

незалежності 

Перед аудитом має бути проведена оцінка загроз незалежності за 

критеріями: 

– ідентифікація загрози незалежності (вжиті застережні заходи для 

зменшення ризиків щодо незалежності); 

– достатність кількості аудиторів та іншого персоналу, часу та ресурсів, 

необхідних для здійснення повного комплексу процедур для виконання 

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

– відповідність ключового партнера з аудиту та аудиторів, які будуть 

залучені до виконання завдання з обов’язкового аудиту, вимогам  

законодавства (ст. 28 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», надалі ‒ ЗУ № 2258-VIII) та документування оцінки 

загроз незалежності 

Організаційне 

забезпечення 

аудиту 

Процедури призначення ключового партнера. 

Облік виявлених під час аудиту невідповідностей.  

Складання особових справ юридичних осіб, чия звітність аудіювалася. 

Документування письмових скарг щодо проведення обов’язкового аудиту.  

Документування результатів аудиту дочірніх та асоційованих підприємств.  

Встановлення обсягу робочих документів.  

Взаємодія з Інспекцією із забезпечення якості (ст. 24 ЗУ № 2258-VIII) 

Професійні 

навички та 

досвід 

аудиторів 

Підтвердження високого рівня теоретичних знань та професійних 

компетенцій шляхом складання іспиту, постійного удосконалення знань як 

на рівні професії, так і на рівні аудиторської фірми (ст. 19 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») 

Методичне та 

процедурне 

забезпечення 

аудиту 

Методичне та процедурне забезпечення аудиту потребує 

внутрішньофірмової стандартизації для забезпечення та підвищення якості 

аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 

Джерело: авторська розробка. 
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Важливо, щоб система контролю якості була організована ефективно, 

економічно й охоплювала діяльність фірми на всіх рівнях управління. Встановлено, 

що забезпечення якості аудиторських послуг можливе шляхом запровадження 

нормативних вимог і внутрішніх стандартів та формування системи управління 

якістю в аудиторських фірмах. На наш погляд, політику, методи і процедури слід 

формувати відповідно до кожного елементу системи контролю якості: якості роботи 

аудиторської фірми, якості окремої перевірки, якості кадрової політики. 

У другому розділі «Стан, організація та регулювання ринку 

аудиторських послуг» визначено проблемні питання застосування Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», які потребують 

вирішення, сформована організаційна структура контролю якості аудиторської 

діяльності, запропоновані зміни до концепції системи забезпечення якості 

аудиторських послуг, розроблено формат та наповнення декларації етичних 

принципів співробітників аудиторських фірм, щорічне підтвердження 

незалежності, уточнена класифікація загроз не дотримання етичних принципів 

аудиту, згідно з вимогами ЗУ № 2258-VIII, удосконалена класифікація 

корупційних ризиків для суб’єктів аудиторської діяльності. 

Потребують негайного усунення і врегулювання на законодавчому рівні 

виявлені проблеми в аудиторському професійному середовищі: розробка та 

впровадження економічного механізму регулювання ринку аудиту, відповідальність 

аудиторів за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської діяльності, 

розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг. За відсутності 

критеріїв оцінки якості аудиту в розпорядчих документах АПУ та ОСНАД 

пропонується при тестуванні та оцінюванні ефективності системи внутрішнього 

контролю якості застосовувати індикатори значущості, що базуються на ієрархії 

потреб користувачів аудиторського звіту. Індикатори визначаються у балах від 0 до 

5, при цьому максимальний оціночний бал свідчить про наявність критичних 

наслідків для користувачів аудиторських звітів (табл. 2). Доведено провідну роль 

ключового партнера в забезпеченні якості аудиту через упровадження процедур 

нагляду із застосуванням оціночних показників, що дозволяє на рівні аудиторської 

фірми впевнитися в доказовості робочих документів, адекватності проведених 

аудиторських процедур та отриманих висновків.  

Встановлено, що майже 20% суб’єктів аудиторської діяльності не проходять 

зовнішні перевірки контролю якості, понад 50% аудиторських фірм, включених до 

плану перевірок, не проходять перевірки у зв’язку з невиконанням планових завдань 

Комітетом з контролю якості. Зовнішні користувачі аудиторських звітів 

незадоволені якістю аудиту і звертаються до АПУ з приводу притягнення САД до 

відповідальності. Характеристики проходження перевірки АПУ суб’єктів 

аудиторської діяльності протягом 2015 – 2018 років представлено на рис. 2. 
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Таблиця 2 

Індикатори дієвості (значущості) системи контролю якості 

№ 

з/п 
Сутність показника 

Значення 

індикатора, 

балів  

Важливість 

наслідків для 

користувачів  

1 Зміни рішень або вплив на рішення певних користувачів 

Звіту аудитора щодо окремих соціальних, економічних, 

правових наслідків та перспектив діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Неможливість для зовнішніх контролерів якості оцінити 

відповідність створеної системи контролю якості аудиту 

діючим МСА, Міжнародному стандарту контролю 

якості 1, внутрішнім регламентам аудиторської фірми  

5 

Критичні 

наслідки 

2 Існує вплив інформації, представленої у Звіті аудитора, 

на думку тих, кого наділено найвищими управлінськими 

повноваженнями, але такий вплив обмежений 

виправленням помилок у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності. 

Зовнішній контролер якості ідентифікує помилки у 

застосуванні МСА, ці помилки стосуються доказовості 

формування думки аудитора (контролер не дійшов 

висновку щодо прийнятності та достатності 

аудиторських доказів, відсутні документальні записи 

щодо моніторингу системи контролю якості й окремих 

аудиторських завдань)  

4 

Суттєві наслідки 

3 Зовнішній контролер якості ідентифікує помилки у 

застосуванні МСА, але ці помилки не стосуються 

доказовості формування думки аудитора 

3 

Формальні 

наслідки, що не 

є суттєвими  

4 Зовнішній контролер якості ідентифікує технічні 

помилки у застосуванні МСА та внутрішньофірмових 

стандартів (відсутність перехресних посилань, наявність 

копій документів щодо зовнішніх підтверджень тощо) 

2 

Наслідки 

технічних 

порушень 

5 Технічні помилки, не пов’язані із застосування МСА та 

внутрішньофірмових стандартів 1 

Наслідки, якими 

можна 

знехтувати 

6 Аудитор у робочих документах зафіксував процедури 

щодо несуттєвих статей фінансової звітності суб’єкта 

господарювання  

0 

Неактуальні 

наслідки (не 

розглядаються) 

Джерело: авторська розробка. 

 

З метою усунення причин непроходження зовнішнього контролю якості 

аудиторських послуг при перевірці зовнішньому контролеру пропонується 

застосовувати тести контролю щодо дієвості системи внутрішнього контролю 

якості, створеної аудиторською фірмою. Тест базується на застосуванні оціночних 

індикаторів значущості показників системи контролю якості, що дає змогу відсікти 

несуттєві помилки й акцентувати увагу на таких невідповідностях МСА, які 

впливатимуть на думку користувачів та спричинюватимуть прийняття ними хибних 

управлінських рішень. 
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Рис. 2. Проходження перевірки АПУ суб’єктами аудиторської діяльності,  

2015–2018 рр. 
Джерело: авторська розробка. 

 

Важливим етапом у забезпеченні якості аудиту є дотримання професійних 

етичних норм щодо незалежності. Проведені дослідження показали, що з введенням 

нового ЗУ № 2258-VIII 47% САД не будуть задіяні в обов’язковому аудиті, а це 

потребує виявлення нових сегментів щодо надання аудиторських і неаудиторських 

послуг. Водночас обов’язковий аудит вимагає нових додаткових методичних та 

організаційних заходів для його впровадження. Встановлено, що аудиторські 

послуги потребують забезпечення якості. 

Однією з основних причин такої ситуації та низької конкурентоспроможності 

суб’єктів аудиторської діяльності в Україні є невисока якість стану 

інституціонального середовища. Виокремлення Законом «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» у контролі за аудиторською діяльністю 

суспільного нагляду та організації роботи з виконання завдання з обов’язкового 

аудиту потребує внесення змін у Концепцію системи забезпечення якості 

аудиторських послуг в Україні. Запропоновані зміни до Концепції стосуються саме 

аудиту інших суб’єктів господарювання, що не становлять суспільний інтерес 

(табл. 3). Для реалізації цих змін необхідно: 

– внесення уточнень до ЗУ № 2258-VIII у частині розширення повноважень 

АПУ щодо перевірки інших аудиторських завдань; 

– розширення повноважень суб’єктів аудиторської діяльності щодо захисту 

своїх професійних інтересів та професійного судження; 

– розроблення методичних та організаційних засад контролю якості 

аудиторських послуг.  
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Запропоновані зміни до концепції системи забезпечення якості аудиторських 

послуг дозволяють в подальшому розглядати й удосконалювати методичні та 

організаційні засади забезпечення якості аудиту, забезпечувати інформаційні 

потреби користувачів аудиторських звітів. 

Етичні вимоги до аудиторів вимагають зосередження на цьому питанні у 

процесі формування системи контролю якості аудиторських фірм. Процедури 

підтвердження дотримання етичних вимог до аудиту впроваджуються через 

складання та подання управлінському персоналу аудиторської фірми Декларації 

етичних принципів співробітника незалежної аудиторської фірми. Аналіз норм 

ЗУ № 2258-VIII надав змогу виявити низку загроз, які виникають під час проведення 

аудиту та наданні інших аудиторських послуг. 

Класифікація загроз незалежності та процедури щодо їх ідентифікації та 

мінімізації представлені на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Уточнена класифікація загроз незалежності та процедур їх 

усунення  
Джерело: авторська розробка. 
 

З
аг

р
о
зи

 н
ез

ал
еж

н
о
ст

і 
 

Загрози власного інтересу  

Загрози власної оцінки 

Загрози особистих сімейних 

стосунків  

Загрози захисту 

Процедури зниження 

ризику: щорічне тестування 

незалежності персоналу  

Захист власної професійної думки 

відповідно до законодавства та вимог 

МСА 250  

Загрози тиску  
Письмове повідомлення керівника про 

будь-який тиск на члена групи із завдання 

з боку замовника, персоналу  

Загрози розкриття 

конфіденційної інформації 

Перелік інформації, що є 

конфіденційною, та робочий документ, 

що ідентифікує таку інформацію (наказ) 

Загрози слабкості 

внутрішнього контролю 

підрядника 

Моніторинг системи внутрішнього 

контролю підрядника  

Загрози не компетентності  

Постійне удосконалення професійних 

знань 

Загрози демпінгу 
Порядок формування ціни на послуги 

аудиту 

Загрози недотримання норм 

МСА і ЗУ № 2258-VIII 
Методики перевірки та їх застосування 

під час аудиту 

П
р
о
ц

ед
у
р
и

 і
д

ен
ти

ф
ік

ац
ії

 т
а 

м
ін

ім
із

ац
ії

 з
аг

р
о
з 



17 

Уточнення структури загроз незалежності та запропоновані застережні заходи 

сприятимуть підвищенню якості аудиторських послуг.  

У третьому розділі «Організаційне забезпечення контролю якості аудиту 

та аудиторських послуг» проведено ретроспективний аналіз аудиторських 

стандартів, застосовуваних в Україні, що стало базою для розробки моделі 

стандартизації аудиту, зокрема через внутрішньофірмові стандарти щодо супутніх 

та неаудиторських послуг. Запропоновано удосконалення організаційного 

забезпечення аудиту через розробку: тестів незалежності та компетентності 

ключового партнера; наказу про створення аудиторської групи; формату 

контрольних журналів; складу та змісту особових справ замовників; організаційної 

моделі обов’язкового аудиту фінансової звітності. Це дає змогу достатньою мірою 

забезпечити якість комплексу послуг, що надаються аудиторською фірмою. 

З огляду на імплементацію нових вимог ЗУ № 2258-VIII щодо підтвердження 

професійного рівня при складанні іспиту претендентами на отримання сертифіката 

аудитора, виконання вимог щодо підтвердження професійного рівня є можливим 

лише за умови стажування претендента в аудиторській фірмі. В цьому випадку 

виникають певні ризики, пов’язані з можливістю корупційних дій посадових осіб 

аудиторських фірм. Екстраполяція корупційних ризиків, виявлених для державних 

структур, на діяльність суб’єктів аудиторської діяльності дає змогу виділити 

специфічні ризики для останніх на етапі прийняття співробітника для подальшого 

стажування та вжити заходів щодо їх мінімізації та усунення (табл. 4). 

 

Таблиця 4  

Систематизовані корупційні ризики суб’єкта аудиторської діяльності на 

етапі прийняття співробітника для подальшого стажування  

Корупційний ризик 
Чинники 

корупційного ризику 

Заходи щодо усунення або 

мінімізації корупційного ризику 

Недоброчесність посадових 

осіб під час прийняття 

претендента на роботу 

Прийняття на роботу 

претендента без 

належної освіти 

Затребувати оригінали документів 

про освіту, трудовий стаж 

Приватний інтерес посадових 

осіб щодо надання переваг 

певним особам 

Відсутність 

внутрішнього порядку 

стажування осіб, які 

претендують у 

майбутньому на 

складання екзамену 

Розробити та впровадити регламенти 

контролю виконання Порядку 

стажування впродовж трьох років 

Неврегульованість процедури 

стажування, у тому числі 

відсутність внутрішніх 

регламентів 

Розробити та впровадити Порядок 

стажування на три роки 

Відсутність контролю, у тому 

числі недостатній контроль, з 

боку керівництва за 

проходженням стажування 

Відсутність 

регламентів контролю 

щодо виконання 

Порядку стажування 

Встановити додатковий контроль (у 

тому числі зовнішній) за 

дотриманням Порядку стажування, 

що передбачає моніторинг 

виконання плану стажування 

зовнішнім незалежним контролером 

Джерело: авторська розробка. 
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Удосконалено класифікацію ризиків аудиту з метою подальшої протидії таким 

ризикам, у тому числі ризиків, пов’язаних зі стажуванням претендентів на 

отримання сертифіката аудитора та аудиторів, що вже практикують, запропоновані 

процедури стажування в аудиторських фірмах. 

Удосконалено організаційне забезпечення аудиту шляхом: розробки тесту із 

незалежності та компетентності ключового партнера; структуризації наказу про 

створення аудиторської групи; документування фактів порушення вимог 

законодавства; розробки формату особової справи замовника аудиту, листа 

аудиторської фірми до Інспекції із забезпечення якості ОСНАД щодо причин 

неможливості дотримання нормативних вимог під час аудиту та формату розгляду 

скарг з урахуванням можливих аудиторських ризиків. Для підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, САД повинен оцінити та задокументувати 

інформацію про виконання законодавчих вимог стосовно встановлення винагороди 

за послуги з обов’язкового аудиту, дотримання обмежень на надання послуг, що не 

пов’язані з обов’язковим аудитом і тривалості періоду надання послуг з 

обов’язкового аудиту. Така оцінка фіксується у робочому документі до початку 

виконання завдання. 

Однією із умов, що підтверджує якість роботи САД, є внутрішньофірмові 

стандарти виконання аудиторських послуг. Розробка внутрішньофірмових 

стандартів складається з методологічних (базові принципи здійснення, критерії 

оцінювання предмету виконання аудиторської послуги, процедури виконання 

послуг); організаційних положень (дії аудитора при виконанні аудиторської 

послуги), встановлення вимог до складу, змісту та форм робочої документації, видів 

підсумкової документації). 

За результатами дослідження вимог законодавства щодо організації 

обов’язкового аудиту фінансової звітності сформована модель аудиту (рис. 4). 

Запропонована модель надає цілісне уявлення про організацію обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, в тому числі для підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, і відрізняється від існуючих моделей таким: 

1) розподілом процесу аудиту на шість етапів, що враховують специфіку 

нового законодавства (особливості призначення ключового партнера, в тому числі 

особливості оцінки незалежності та компетентності ключового партнера, 

документального забезпечення аудиторського процесу); 

2) упровадженням системи виявлення невідповідностей у діяльності 

аудиторської фірми нормативним вимогам та обліку і розгляду скарг за 

результатами аудиту; 

3) визначенням особливостей аудиту консолідованої фінансової звітності при 

залученні аудиторських фірм – співвиконавців (підрядників). 
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Рис. 4. Організаційна модель обов’язкового аудиту фінансової звітності 

Джерело: авторська розробка. 

1 Етап  

Призначення ключового партнера з аудиту (за критеріями забезпечення якості аудиту, 

незалежності та компетентності) 

Документальне забезпечення етапу:  

Тест з компетентності та незалежності. Наказ про створення аудиторської групи. Робочий 

документ «Підтвердження вимог щодо винагороди, тривалості аудиту та відсутності 

одночасного надання неаудиторських послуг та аудиту». Робочий документ з оцінки чесності 

та порядності посадових осіб суб’єкта, що перевіряється 

2 Етап  

Систематизація виявлених невідповідностей вимогам Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність»; розкриття інформації про їх наслідки та вжиті заходи 

Документальне забезпечення етапу: 

Журнал розгляду виявлених невідповідностей. Звіт з огляду виявлених невідповідностей 

3 Етап  

Формування особової справи суб’єкта, фінансова звітність якого перевіряється 

Документальне забезпечення етапу: 

Формат і зміст особової справи  

4 Етап  

Облік скарг щодо обов’язкового аудиту 

Документальне забезпечення етапу: 

Журнал обліку скарг, що включає оцінку ризиків, пов’язаних зі скаргою, та пояснення 

відповідальних осіб  

5 Етап  

Упровадження аудиторських процедур з урахуванням особливостей аудиту консолідованої 

звітності та комунікацій із зовнішніми контролерами якості  

Документальне забезпечення етапу:  

Тест з компетентності та незалежності. Наказ про створення аудиторської групи. Робочий 

документ «Підтвердження вимог щодо винагороди, тривалості аудиту та відсутності одночасного 

надання неаудиторських послуг та аудиту». Робочий документ з оцінки чесності та порядності 

посадових осіб суб’єкта, що перевіряється. Журнал розгляду виявлених невідповідностей. Звіт з 

огляду виявлених невідповідностей. Формат і зміст особової справи. Журнал обліку скарг, що 

включає оцінку ризиків, пов’язаних зі скаргою, та пояснення відповідальних осіб 

РЕЗУЛЬТАТ  

Якість аудиту фінансової звітності 

Документальне забезпечення етапу: 

Внутрішньофірмовий стандарт «Політики та процедури системи внутрішнього контролю якості 

аудиторської діяльності» 

6 Етап  

Забезпечення якості аудиту через внутрішньофірмову стандартизацію 
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Розробка моделі обов’язкового аудиту фінансової звітності надає змогу 

забезпечити якість аудиту та задовольнити очікування користувачів аудиторських 

звітів через адекватне призначення партнера з аудиту та групи з виконання 

аудиторського завдання, виявлення та мінімізацію загроз незалежності, оцінку 

проведених аудиторських процедур, реагування на скарги, накопичення та 

систематизацію інформації про замовника, оцінку його доброчесності, визначення 

особливостей аудиту консолідованої фінансової звітності при залученні 

аудиторських фірм – співвиконавців (підрядників), оцінку якості аудиторського 

завдання шляхом упровадження внутрішньофірмового стандарту «Політики та 

процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності». 

У четвертому розділі «Основи методології контролю якості роботи 

суб’єктів аудиту» визначені найбільш прийнятні процедури контролю якості, 

ідентифіковані загрози при наданні неаудиторських послуг та запропоновані заходи 

з попередження таких загроз, розроблений уніфікований тест перевірки системи 

контролю якості зовнішнім контролером, узагальнені аудиторські процедури за 

видами аудиторських послуг, класифіковані внутрішньофірмові стандарти, 

розроблена Програма внутрішнього контролю якості аудиту. 

На сьогодні відсутні рекомендації з перевірки якості аудиторських послуг, які 

надаються підприємствам, що становлять суспільний інтерес, іншим суб’єктам, які 

підпадають під обов’язковий аудит. Аналіз норм ЗУ № 2258-VIII дає змогу 

визначити пріоритетні напрями розробки таких рекомендацій у частині зовнішньої 

перевірки якості аудиторських послуг. У табл. 5. представлено перелік 

рекомендованих процедур, що має застосовувати зовнішній контролер під час 

проведення контролю якості аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

 

Таблиця 5 

Перелік процедур, які застосовуються при зовнішньому контролі якості 

аудиторських послуг, котрі надаються підприємствам,  

що становлять суспільний інтерес  
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1 Запит  х х х х – – 

2 Оцінка х х х х х х 

3 Перевірка х х х х х – 

4 Аналітичні процедури  х х х х х – 

5 Ідентифікація  х х х х х – 

6 Підтвердження х х х х х х 

Джерело: авторська розробка. 
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Доведено, що запит є найбільш прийнятною та дієвою процедурою, яка 

передбачає вибір необхідної інформації з масиву даних для перевірки клієнта – 

суб’єкта аудиторської діяльності, котрий провів аудит фінансової звітності 

підприємства, що становить суспільний інтерес. Запит може бути направлений і 

третій особі – контрагенту, при цьому, інформація, отримана від третьої особи, є 

більш доказовою, оскільки неупереджено висвітлює предмет запиту. В такому 

випадку запит слід розглядати як зовнішнє підтвердження інформації незалежною 

третьою особою, якою можна вважати: 1) замовників аудиту; 2) регуляторні 

органи, що отримали звіти аудиторів; 3) аудиторські фірми, які співпрацюють у 

партнерстві, за договорами; 4) фізичних осіб – співробітників та підрядників 

аудиторської фірми.  

Оцінка отриманих доказів полягає у формуванні професійного судження 

зовнішнього контролера про рівень відповідності системи контролю якості САД 

вимогам законодавчих актів та внутрішньофірмовим стандартам на підставі 

зібраних доказів. Оцінка стосується відповідей на запити, перевірки числових 

значень, що зафіксовані в робочих документах аудиторських фірм, підтверджень, 

результатів аналітичних процедур. Професійне судження зовнішнього контролера 

має базуватися на доказах, що обґрунтовані, документально підтверджені та 

свідчать про дотримання (або недотримання) САД встановлених законодавчих 

вимог.  

Доведено, що думка зовнішнього контролера якості має враховувати таке: 

дотримання застосованих МСА; наявність у суб’єкта аудиторської діяльності 

системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг, 

внутрішньофірмових стандартів, зокрема стандартів, що передбачають 

дотримання етичних вимог; дотримання вимог та процедур щодо прийняття 

клієнта та аудиторського завдання; виконання процедур планування, оцінки 

ризиків; здійснення процедур безпосереднього виконання завдання та підготовки 

підсумкових аудиторських документів. Якщо такі елементи системи 

внутрішнього контролю якості розроблені, документально забезпечені, 

впроваджені в аудиторській фірмі та відповідають законодавчим вимогам, слід 

вважати, що система контролю якості САД є дієвою та забезпечує певний рівень 

якісного виконання завдань.  

Удосконалено процес документального забезпечення якості  аудиту шляхом 

розробки Програми внутрішньофірмового контролю якості аудиту (табл. 6).  

Запропонована Програма внутрішньофірмового контролю якості аудиту 

дозволить аудиторським фірмам покращити систему внутрішнього контролю 

якості, оскільки систематизована інформація з питань, що перевіряються під час 

контролю якості, дозволить САД сконцентрувати свою увагу на недоліках 

контролю якості аудиту. Крім цього, застосування Програми внутрішнього 

контролю якості аудиту, передусім, уможливлює отримання навчального ефекту 

як для аудиторів, що здійснюють перевірку та контроль якості аудиту, так і для 

інших фахівців, пов’язаних із наданням аудиторських послуг.  
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Таблиця 6 

Програма внутрішнього контролю якості аудиту (фрагмент) 
Заходи Дотримання вимог Основні процедури 

Забезпечення 

незалежності  

Кожний представник персоналу, 

який залучається до співпраці, 

повинен дати розписку, що він 

ознайомлений та дотримується 

критеріїв професійної 

незалежності й кодексу 

професійної етики аудитора 

Персонал повинен пройти стисле тестування 

на предмет знання основних принципів 

аудиту й основ Кодексу професійної етики 

аудитора. Дані тестування зберігаються у 

суб’єкта аудиторської діяльності. Персонал 

повинен повідомляти керівництву про 

порушення незалежності у процесі аудиту 

Наймання на 

роботу  

Кожний представник персоналу 

(аудиторів, експертів) повинен 

мати відповідну кваліфікацію  

При прийнятті на роботу персонал складає 

резюме, яке контролюється керівником з 

кадрових питань та додатково власником  

Складання 

графіка 

роботи  

При плануванні аудиту слід 

ураховувати складність робіт, 

строки їх здійснення та досвід 

(кваліфікацію) виконавців  

Графік робіт повинен додатково перевірятися 

старшим партнером або одним із керівників 

(аудиторів), який має найбільший досвід в 

організації перевірок  

Підвищення 

кваліфікації  

Весь персонал повинен постійно 

підтримувати високий рівень 

знань та намагатися його 

підвищувати  

Усі аудитори щорічно проходять 40-годинні 

курси з постійного удосконалення 

професійних знань. Стимулюється самостійне 

підвищення кваліфікації персоналом 

додатково до зазначених курсів  

Кар’єра  

Найвищі посади у САД обіймає 

тільки висококваліфікований та 

досвідчений фахівець (вимога до 

знань та навичок, що визначена у 

посадовій інструкції)  

Необхідно розробити чітку систему 

професійного зростання, яка базується не на 

формальних, а на практичних досягненнях 

персоналу. Кожний представник персоналу 

(аудиторів) повинен отримувати оцінку своєї 

роботи (картку оцінки фахівця), яка фіксує 

якість його роботи  

Джерело: авторська розробка. 
 

Доведено, що внутрішній контроль якості аудиту залежить від багатьох 

факторів, на які аудитор може вплинути, або які є об’єктивно існуючими. 

Запропоновані процедури контролю якості аудиту дозволять об’єктивно оцінити 

якість проведеного аудиту та відповісти на запитання, чи досягнуто мети проведеної 

перевірки. Визначені процедури є основою методичних рекомендацій з контролю 

якості аудиторських фірм, які проводять аудит підприємств, що становлять 

суспільний інтерес.  

У п’ятому розділі «Розвиток контролю якості професійних аудиторських 

послуг» запропоновано систему управління якістю аудиторських послуг на базі 

стандартів ІSО та модель внутрішньої системи управління якістю аудиторських 

послуг з урахуванням очікувань АПУ та ОСНАД; розроблено матричну модель 

оцінки якості аудиторських послуг і модель комплексної оцінки якості аудиторських 

послуг, у тому числі з урахуванням вимог до аудиторів, що провадять аудиторську 

діяльність як фізичні особи – підприємці. 

Розробляючи механізм управління якістю аудиторських послуг, доречно 

використовувати системний аналіз, що передбачає дослідження об’єкта як сукупності 

елементів, які утворюють систему. Доведено, що концептуальні положення щодо 

формування системи управління якістю аудиторських послуг визначають 
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послідовність прийняття управлінських рішень, оцінку їх ефективності, перевірку 

результативності впливу порівняно з попередніми заходами, визначення ймовірності 

переходу до якісно нового стану. Застосування системного підходу до оцінювання 

якості аудиту дало змогу довести, що у сучасних умовах господарювання механізм 

управління якістю аудиторських послуг САД повинен функціонувати у таких 

режимах: стратегічному – з метою виявлення змін кон'юнктури ринку, визначення 

необхідності й можливості освоєння нових аудиторських послуг, тобто механізм 

управління якістю пов'язаний з вибором перспектив розвитку організації і 

формування плану з якості послуг; оперативному – у рамках реалізації встановленого 

плану якості аудиту, тобто механізм управління якістю аудиторських послуг 

пов'язаний із забезпеченням послуг заданої якості.  

Поєднання принципів системного, синергетичного та програмно-цільового 

підходів дає змогу обґрунтувати формалізацію процесу формування системи 

управління якістю аудиторських послуг в умовах невизначеності та ризику. На рис. 5. 

наведено запропоновану модель внутрішньофірмової системи управління якістю 

послуг. 

 
Рис. 5. Модель внутрішньої системи управління якістю аудиторських послуг  

Джерело: авторська розробка. 
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За результатами проведених досліджень, систематизовано основні методи 

оцінювання якості ресурсного потенціалу аудиторських фірм через застосування 

трьох груп оцінки: якісна (методи біографічного опису, ділової характеристики, 

спеціального усного відгуку, еталону, дискусії); кількісна (методи з числовою 

оцінкою рівня якості працівників); комбінована (методи експертної оцінки частоти 

прояву певних якостей працівників). 

Найбільш точно загальний алгоритм процесу оцінювання результатів 

контролю за якістю аудиторських послуг відображає інтегративна функція системи 

організації оцінки якості. Для оцінювання результатів контролю за якістю аудиту 

запропоновано використовувати функціональну модель, що формується з аналізу 

п’яти управлінських функцій, які, відповідно, є оціночними критеріями моделі. 

Модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг 

Джерело: авторська розробка. 
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Розроблений поетапний процес оцінювання результатів контролю за якістю 

аудиторських послуг забезпечить аудиторським фірмам ефективне використання 

власних ресурсів з метою управління якістю. Процес включає поточний контроль 

якості, періодичне оцінювання результатів контролю, встановлення недоліків у 

процесі оцінювання результатів контролю, поліпшення якості аудиторських послуг 

та може бути адаптованим для оцінювання контролю різних видів діяльності, 

спрямованої на забезпечення якості. Для реалізації процедурного забезпечення 

оцінки якості аудиторських послуг розроблена анкета опитування працівників 

«Оцінка якості аудиту та аудиторських послуг», що забезпечить збір необхідної 

інформації з метою побудови ефективної системи контролю та подальшого 

удосконалення процесу оцінювання якості аудиторських послуг шляхом проведення 

регулярних опитувань серед працівників щодо оцінки якості аудиту та аудиторських 

послуг, удосконалить процедурне забезпечення побудови ефективної системи 

контролю якості аудиту та забезпечить реалізацію комплексу заходів оцінки якості 

аудиторських послуг для різних суб’єктів аудиту. 

Запропонована модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг 

фокусує свою увагу на різниці між очікуваним і обґрунтованим результатом та 

результатом фактично отриманим, у тому числі з урахуванням вимог до аудиторів, 

які провадять аудиторську діяльність як фізичні особи – підприємці. Розроблена 

модель оцінювання якості аудиту дозволить підвищити ефективність здійснення 

контрольних заходів, відповідальність їх виконавців. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуальної наукової проблеми розвитку методології та організації 

контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності в умовах 

прояву підприємницьких ризиків. За результатами дослідження сформульовано 

висновки концептуального, методологічного, організаційного та практичного 

характеру, що відображують вирішення завдань дослідження відповідно до 

поставленої мети.  

1. Ринок аудиту України переживає суттєві трансформації основною 

рушійною силою яких є новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». Нові законодавчі ініціативи суттєво розширюють 

ринок споживачів послуг аудиту. Тому виникає потреба у високому професійному 

рівні якості послуг аудиторів, у змінах в організації та методології аудиторської 

діяльності, у впровадженні нової для ринку системи контролю та регулювання 

суспільного нагляду за аудиторською професією. Уточнена дефініція «якість 

аудиту» дає змогу розглянути й удосконалити методологічні та організаційні засади 

аудиту, забезпечує умови визначення сутнісних характеристик і обґрунтування 

логічної структури параметрів якості аудиту. Доведено, що під якістю аудиторських 

послуг доцільно розуміти здатність задовольняти встановлені та перспективні (що 

очікуються) потреби замовника щодо впевненості в якості отриманих ним 

аудиторських послуг, а критерієм якості аудиторської перевірки є наявність 
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достатніх аудиторських доказів, які слугують інформаційною базою для оцінювання 

якості аудиторських послуг. Це дозволило у подальшому розробити методичні та 

організаційні засади щодо її забезпечення.  

2. Встановлено, що основними умовами сучасного професійного надання 

аудиторських послуг є розробка та впровадження економічного механізму 

регулювання аудиту, який охоплює відповідальність аудиторів за неякісні 

аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток 

цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг. З огляду на це суб’єкти 

аудиторської діяльності мають визначити й узагальнити чинники якості аудиту як 

для суб’єктів суспільного інтересу, так і для інших суб’єктів господарювання. 

Основними чинники якості аудиту є: дотримання аудитором етичних принципів; 

організаційне забезпечення аудиту; професійні навички та досвід аудиторів; 

методичне та процедурне забезпечення аудиту. 

3. Проведений аналіз законодавчої бази та дослідження статистичних даних 

щодо обсягу наданих послуг, їх вартості та доходів суб’єктів аудиту дозволили 

встановити найбільш запитувані аудиторські послуги, серед яких максимальну 

частку займає ініціативний аудит. З’ясовано, що із запровадженням новітніх 

законодавчих вимог значна кількість суб’єктів аудиторської діяльності не будуть 

задіяні в обов’язковому аудиті. Такі суб’єкти зосереджуватимуть свою роботу на 

наданні супутніх послуг та неаудиторських послуг. Виявлення запитуваних 

аудиторських послуг дозволило сформувати базові вимоги щодо організації та 

методики контролю якості аудиторських послуг. 

4. Визначено проблемні питання застосування Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», які потребують вирішення, а саме, 

забезпечення якості аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, інших суб’єктів, для яких аудит є обов’язковим. Сформована 

організаційна структура контролю якості аудиторської діяльності, побудована на 

підставі новітніх законодавчих вимог. Запропонований індикатор значущості 

показників системи внутрішнього контролю якості дозволить провести тестування 

зазначеної системи та оцінити її ефективність. Доведено провідну роль ключового 

партнера в забезпеченні якості аудиту через впровадження процедур нагляду із 

застосуванням оціночних показників, що дозволяє на рівні аудиторської фірми 

впевнитися в доказовості робочих документів, адекватності проведених 

аудиторських процедур та достовірності висновків. Розроблений тест оцінки 

відповідності системи контролю якості нормам міжнародних стандартів забезпечує 

універсальний підхід до оцінки системи контролю якості щодо аудиту, огляду та 

супутніх послуг. 

5. Проведено актуалізацію питань практики контролю якості за аудиторською 

діяльністю, у результаті чого визначено, що в більшості європейських країн 

визнається ефективним саморегулювання аудиторської діяльності з передачею 

аудиторським професійним організаціям поряд з іншими функціями й функцій 

публічного нагляду. Розроблено організаційне та методичне забезпечення контролю 

якості аудиторських послуг на рівні державних органів та професійних організацій. 

Доведено, що умовами забезпечення якості аудиторських послуг є розробка 
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національних стандартів щодо якості та визначення її критеріїв, запровадження 

методик оцінки якості аудиторських послуг та посилення контролю за 

сертифікацією аудиторів. У рамках законодавчих вимог щодо формування критеріїв 

оцінки ефективності системи внутрішнього контролю розроблено 

внутрішньофірмовий стандарт «Політики та процедури системи контролю якості 

аудиторської діяльності», що забезпечить якісне надання послуг та потенційне 

зростання конкурентних можливостей окремих аудиторських професійних послуг.  

6. Уточнено класифікацію загроз незалежності та процедур щодо їхнього 

виявлення, мінімізації або повного усунення, запропоновано застережні заходи 

забезпечення якості аудиторських послуг. Так, загрози незалежності доповнені 

такими загрозами: розкриття конфіденційної інформації; слабкості внутрішнього 

контролю аудиторської фірми-підрядника; некомпетентності; демпінгу; ігнорування 

законодавчих норм. 

Авторська пропозиція щодо виконання законодавчих вимог розвитку 

процедурного забезпечення професійних етичних принципів полягає у розробці 

декларації етичних принципів співробітника незалежної аудиторської фірми. Ця 

декларація, а також розроблені процедурне забезпечення щодо річного 

підтвердження незалежності, журнал інструктажу персоналу аудиторської фірми 

щодо завдання та загроз незалежності забезпечують документальне підтвердження 

фактів виконання процедур забезпечення професійних етичних принципів усіма 

задіяними працівниками аудиторської фірми.  

7. Удосконалено класифікацію корупційних ризиків для суб’єктів 

аудиторської діяльності, що забезпечить подальшу протидію, в тому числі ризикам, 

пов’язаним зі стажуванням претендентів на отримання сертифіката аудитора та 

аудиторів, які вже практикують. Авторська пропозиція щодо екстраполяції 

корупційних ризиків, виявлених для державних структур, на діяльність суб’єктів 

аудиторської діяльності надала можливість систематизувати корупційні ризики САД 

на етапі прийняття співробітника для подальшого стажування, виокремити 

специфічні корупційні ризики й упровадити заходи щодо їх мінімізації та усунення. 

Розроблено та рекомендовано план стажування осіб, які мають бажання скласти в 

майбутньому кваліфікаційні екзамени й отримати сертифікат аудитора, порядок 

безперервного професійного навчання аудиторів та визначено критерії відбору 

юридичних осіб, що будуть задіяні у професійному навчанні аудиторів. Розроблені 

процедури стажування аудиторів та оцінки ризиків суб’єктів аудиторської 

діяльності сприятимуть підвищенню професійного рівня аудиторів, їх 

поінформованості й захищатимуть соціальні та професійні права аудиторів. 

8. Проведений ретроспективний аналіз стандартизації вітчизняної практики 

аудиту забезпечив базу для розробки моделі стандартизації аудиту в Україні. 

Результати аналізу дають можливість виявити значну кількість неврегульованих 

питань, які потребують негайного вирішення. Доведено, що внутрішньофірмові 

стандарти аудиту повинні бути обов’язковими для виконання аудиторами, це 

забезпечуватиме належний рівень гарантування достовірності результатів 

аудиторської перевірки. 
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9. Розроблене організаційне забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг сприятиме підвищенню якості аудиту. Удосконалено організаційне 

забезпечення аудиту шляхом розробки: тестів компетентності та незалежності 

ключового партнера; наказу про створення аудиторської групи; контрольних 

журналів; особових справ замовників; організаційної моделі обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, що дає змогу забезпечити якість комплексу послуг, що 

надаються аудиторською фірмою. 

Розробка моделі обов’язкового аудиту фінансової звітності надає змогу 

забезпечити якість аудиту та задовольнити очікування користувачів аудиторських 

звітів через призначення партнера з аудиту та групи з виконання аудиторського 

завдання, виявлення та мінімізацію загроз незалежності, оцінку проведених 

аудиторських процедур, реагування на скарги, накопичення та систематизацію 

інформації про замовника, оцінку його доброчесності. 

10. За відсутності розробок Інспекцією з контролю якості та АПУ 

рекомендацій з перевірки аудиторських послуг, удосконалено структуру 

рекомендацій щодо перевірки якості аудиторських послуг зовнішніми 

контролерами, що забезпечує якість виконання аудиторських завдань та охоплює: 

дотримання міжнародних стандартів аудиту, вимог щодо незалежності, у тому числі 

забезпечення достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру; кількість 

та якість використаних ресурсів; дотримання вимог стосовно винагороди за 

аудиторські послуги, якщо вона встановлена; ефективність системи внутрішнього 

контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності; достовірність інформації у звіті 

про прозорість щодо оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості 

САД. Визначено найбільш прийнятні процедури контролю якості, ідентифіковані 

загрози при наданні неаудиторських послуг та запропоновані заходи з 

попередження таких загроз. Сформовано процедурне забезпечення зовнішнього 

контролю якості, зокрема розроблено уніфікований тест перевірки системи 

контролю якості зовнішнім контролером, розроблено лист-угоду, лист-планування, 

розрахунок бюджету часу та вартості завдання з аудиту фінансової звітності; 

документування процедур огляду партнерів щодо якості завдання, що сприятиме 

підвищенню кваліфікації аудиторів.  

11. Узагальнено аудиторські процедури за видами аудиторських послуг, що 

дає змогу ідентифікувати проблемні питання, які виникають у процесі аудиту та 

забезпечити їх якісне розв’язання. Запропонована систематизація (узагальнення) 

аудиторських процедур за видами послуг забезпечує досягнення мети аудиторської 

перевірки та якість виконання аудиторських завдань. Розроблено процедурне 

забезпечення внутрішнього контролю якості, що полягає у підготовці таких робочих 

документів: огляд партнера щодо якості завдання; контроль якості завдання на 

завершальному етапі. Пропоноване процедурне забезпечення сприятиме 

підвищенню достовірності інформації, викладеної в аудиторському звіті. 

12. Удосконалено процес документального забезпечення якості аудиту 

шляхом розробки Програми внутрішньофірмового контролю якості аудиту 

«Моніторинг системи контролю якості», що включає: заходи з контролю якості 

аудиту; дотримання етичних вимог; політику і процедури системи контролю якості.  
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Використання наведеної програми передбачає запровадження аудиторськими 

фірмами процесу моніторингу, який надає достатню впевненість у тому, що 

політика і процедури системи контролю якості відповідні, адекватні та працюють 

ефективно. Розроблено й упроваджено внутрішньофірмові стандарти у практичну 

діяльність аудиторських фірм, що забезпечить підвищення ефективності їх роботи 

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та покращання внутрішньофірмового 

контролю якості аудиту. Це сприятиме деталізації і регламентуванню єдиних вимог 

до виконання й оформлення результатів аудиту. 

13. Розроблено та запропоновано структуру системи внутрішньофірмового 

управління якістю аудиту для САД, представлену як просту ієрархічну 

послідовність у розрізі трьох центрів відповідальності, що дозволить САД, як 

виконавцям послуг, підвищувати ефективність своєї діяльності. Запропоновано 

структуру системи управління якістю аудиторських послуг, що відповідає вимогам 

стандартів ISO 9000 у розрізі організаційно самостійних та взаємопов’язаних 

елементів. Визначено вплив стандартів ІSО на якість менеджменту аудиторських 

фірм, розроблено механізм упровадження стандартів якості аудиторських послуг на 

підставі ISO 9000 та системи управління якістю аудиторських послуг, що 

забезпечило можливість розробки дієвого механізму управління якістю та 

практичну можливість прийняття та реалізації управлінських рішень щодо 

забезпечення безперервного покращення якості аудиторських послуг. 

Запропонована модель внутрішньої системи управління якістю аудиторських 

послуг з урахуванням очікувань АПУ та ОСНАД відображає системний підхід та 

ідею замкнутості процесу управління якістю аудиторських послуг, забезпечує 

незалежний і професійний контроль якості аудиторської діяльності, громадський 

нагляд за професійною спільнотою. 

14. Розроблена матрична модель та сформована узагальнена матриця оцінки 

якості аудиторських послуг АПУ та ОСНАД, що забезпечує реалізацію 

запропонованого методичного підходу на основі використання матричних ігор та 

запропонованих критеріїв оцінки якості аудиторських послуг. За проведеними 

дослідженнями встановлено, що застосування внутрішньофірмового контролю в 

системі забезпечення якості аудиторських послуг дозволяє аудиторським фірмам 

перейти від статичного контролю до динамічного покращення якості через: 

структурний компонент внутрішньофірмового контролю якості (відповідну 

організаційну ієрархію, що забезпечує ефективне функціонування внутрішнього 

контролю якості аудиту); інформаційно-методичний компонент (нормативні акти, 

що визначають процедуру здійснення контролю якості; програми навчання 

персоналу аудиторських фірм щодо проведення контролю якості аудиту); 

мотиваційний компонент (мотиваційні важелі для персоналу щодо проведення 

внутрішнього контролю та підвищення якості аудиторського обслуговування), та 

зрештою дасть змогу отримати вигоди для зацікавлених сторін. 

15. Розроблено поетапний процес оцінювання результатів контролю якості 

аудиторських послуг, що включає поточний контроль якості, періодичне 

оцінювання результатів контролю, встановлення недоліків у процесі оцінювання 

результатів контролю та поліпшення якості аудиторських послуг.  
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Розроблено анкету опитування працівників «Оцінка якості аудиту та 

аудиторських послуг», що забезпечить збір необхідної інформації шляхом 

проведення регулярних опитувань серед працівників щодо оцінки якості аудиту та 

аудиторських послуг, сприятиме удосконаленню процедурного забезпечення 

побудови ефективної системи управління якістю аудиту та реалізації комплексу 

заходів оцінки якості аудиторських послуг для різних суб’єктів аудиту. 

Запропонована модель комплексної оцінки якості аудиторських послуг, у тому 

числі з урахуванням потреб аудиторів, що провадять аудиторську діяльність як 

фізичні особи – підприємці. Модель дозволить підвищити ефективність здійснення 

контрольних заходів, відповідальність їх виконавців, зацікавленість аудиторів у 

результатах роботи.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Василюк М. М. Організація та методологія контролю якості аудиторських 

послуг. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

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

2020. 

Дисертація присвячена комплексній розробці методологічних та 

організаційних засад контролю якості аудиторських послуг в умовах трансформації 

діяльності вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до 

міжнародних стандартів. 

У роботі сформовано організаційну структуру контролю якості аудиторської 

діяльності, що уможливлює виконання новітніх законодавчих вимог, удосконалено 

процедурне забезпечення внутрішнього контролю якості аудиту. Розроблена 

матрична модель оцінки якості аудиторських послуг забезпечує реалізацію 

запропонованого методичного підходу до оцінки якості аудиторських послуг на 

основі використання матричних ігор та критеріїв оцінки якості аудиторських послуг.  

Обґрунтовано механізм визначення найбільш прийнятних процедур контролю 

якості аудиту, ідентифіковано ризики при наданні неаудиторських послуг та 

запропоновано заходи із запобігання таким загрозам.  

Розроблено поетапний процес оцінювання результатів контролю якості 

аудиторських послуг, що дає можливість аудиторським фірмам ефективно 

використовувати власні ресурси. Запропонована модель комплексної оцінки якості 

аудиторських послуг, у тому числі з урахуванням потреб аудиторів, що провадять 

аудиторську діяльність як фізичні особи – підприємці.  

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, якість аудиту, система контролю 

якості аудиту, моніторинг системи контролю якості, стандартизація аудиту, 

процедури внутрішнього контролю якості.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Василюк М. М. Организация и методология контроля качества аудиторских 

услуг. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

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

экономической деятельности). – Национальная академия статистики, учета и аудита, 

Киев, 2020. 

В работе развита дефиниция «качество аудита», что позволяет рассмотреть и 

усовершенствовать методологические и организационные основы обеспечения 

качества аудита, определить сущностные характеристики качества аудита и 

обосновать логическую структуру параметров качества аудита. Определены 

направления развития процедурного обеспечения профессиональных этических 

принципов путем уточнения классификации угроз их несоблюдения. Разработанные 



36 

изменения в Концепцию системы обеспечения качества аудиторских услуг дадут 

возможность в дальнейшем рассматривать и усовершенствовать методические и 

организационные основы обеспечения качества аудита. 

Предложенные оценочные индикаторы значимости показателей системы 

контроля качества позволяют провести тестирование такой системы и оценить ее 

эффективность. Доказана ведущая роль ключевого партнера в обеспечении качества 

аудита путем внедрения процедур надзора с применением оценочных показателей, 

что позволяет на уровне аудиторской фирмы убедиться в доказательности рабочих 

документов, адекватности проведенных аудиторских процедур и выводов. 

Разработан тест оценки соответствия системы контроля качества требованиям 

МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и 

обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». Тест 

рекомендован для составления внешними контролерами в ходе мониторинга 

системы контроля качества на уровне Органа общественного надзора за 

аудиторской деятельностью и Аудиторской палаты Украины. 

Определены основные тренды развития процедурного обеспечения 

профессиональных этических принципов как факторов качества. 

Систематизированы коррупционные риски субъекта аудиторской деятельности на 

этапе принятия сотрудника для дальнейшей стажировки. 

Сформирована организационная структура контроля качества аудиторской 

деятельности, соответствующая требованиям Закона Украины «Об аудите 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности»; разработана модель 

стандартизации аудита в Украине, в частности внутрифирменные стандарты 

сопутствующих услуг. Обоснован механизм формирования наиболее приемлемых 

процедур контроля качества, идентифицированы угрозы при предоставлении 

неаудиторских услуг, предложены меры по предотвращению таких угроз и 

разработан унифицированный тест проверки системы контроля качества внешним 

контролером. 

Разработанная модель обязательного аудита финансовой отчетности дает 

возможность обеспечить качество аудита и удовлетворить ожидания пользователей 

аудиторских отчетов путем адекватного назначения партнера по аудиту и группы по 

выполнению аудиторского задания, выявления и минимизации угроз независимости, 

оценки проведенных аудиторских процедур, реагирования на жалобы, накопления и 

систематизация информации о заказчике аудиторских услуг. 

Усовершенствован процесс документального обеспечения качества аудита 

путем разработки Программы внутрифирменного контроля качества аудита 

«Мониторинг системы контроля качества». Этот процесс включает: мероприятия по 

контролю качества аудита и предусматривает соблюдение этических требований, 

политику и процедуры системы контроля качества. Использование приведенной 

Программы предполагает реализацию аудиторскими фирмами процесса 

мониторинга, который предоставляет обоснованную уверенность в том, что 

политика и процедуры системы контроля качества соответствующие, адекватные и 

работают эффективно. Внутрифирменные стандарты, разработанные и внедренные в 
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практику аудиторскими фирмами, обеспечат повышение эффективности их работы 

в соответствии с Международными стандартами аудита и улучшение 

внутрифирменного контроля качества аудита. Это будет способствовать 

детализации и регламентации единых требований к исполнению и оформлению 

результатов аудита. 

Классифицированы внутрифирменные стандарты аудита и разработана 

Программа внутреннего контроля качества аудита. В рамках требований Закона 

Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» по 

формированию критериев оценки эффективности системы внутреннего контроля 

разработан Внутрифирменный стандарт «Политики и процедуры системы 

контроля качества аудиторской деятельности», что обеспечит качественное 

предоставление услуг и потенциальный рост конкурентных возможностей 

отдельной аудиторской фирмы. Доказано, что концептуальные положения 

формирования системы управления качеством аудиторских услуг определяют 

последовательность принятия управленческих решений, оценку их эффективности, 

проверку результативности воздействия по сравнению с предыдущими 

мероприятиями, а также вероятность перехода к качественно новому состоянию. 

Предложена система управления качеством аудиторских услуг на базе стандартов 

ISО и модель внутренней системы управления качеством аудиторских услуг. 

Разработанная матричная модель оценки качества аудиторских услуг Аудиторской 

палатой Украины и Органом общественного надзора за аудиторской 

деятельностью обеспечивает реализацию предложенного методического подхода к 

оценке качества аудиторских услуг на основе использования матричных игр и 

критериев оценки качества аудиторских услуг. 

Предложенная модель комплексной оценки качества аудиторских услуг, в том 

числе с учетом требований к аудиторам, осуществляющим аудиторскую 

деятельность как физические лица – предприниматели, обеспечивает повышение 

эффективности осуществления контрольных мероприятий, ответственность 

исполнителей и фокусирует внимание на разнице между ожидаемым, обоснованным 

результатом и фактически полученным результатом. 

Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, качество аудита, система 

контроля качества аудита, мониторинг системы контроля качества, стандартизация 

аудита, процедуры внутреннего контроля качества. 

 

SUMMARY 

 

M. M. Vasylyuk, Organization and methodology of quality control of audit services. 

– Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for obtaining the Doctor of Economics degree in 08.00.09 – accounting, 

analysis and audit (by types of economic activity). – National Academy of Statistics, 

Accounting and Audit, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the complex development of methodological and 

organizational bases of quality control of audit services in the conditions of transformation 
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of activity of domestic subjects of audit activity in accordance with international 

standards. 

The organizational structure of quality control of auditing activity has been formed 

in the work which makes it possible to fulfill the latest legislative requirements, and the 

procedural provision of internal quality control of auditing has been improved. The 

developed matrix model of quality assessment of auditing services provides 

implementation of the proposed methodological approach to quality assessment of 

auditing services based on the use of matrix games and criteria for assessment of quality of 

auditing services. 

The mechanism for determining the most acceptable procedures of auditing quality 

control has been grounded, the risks when rendering non-auditing services have been 

identified, and measures to prevent such threats have been suggested. 

A step-by-step process of evaluating the results of quality control of auditing 

services has been developed which gives the possibility for audit firms to effectively use 

their own resources. The proposed model of complex assessment of quality of auditing 

services has been offered, including with taking into account the needs of auditors who 

conduct auditing activities as individuals – entrepreneurs. 

Key words: audit, audit services, audit quality, audit quality control system, quality 

control system monitoring, audit standardization, internal quality control procedures. 
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