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Організація системи 
контролю якості  
в аудиторських фірмах

У сучасних умовах глобалізації та інтенсифікації економічних відносин створюються 
умови для досягнення додаткових переваг учасникам ринку, які несуть у собі низку 
ризиків. Саме тому все більше людей – представників різних економічних  
і соціальних сегментів суспільства, приймаючи рішення на основі інформації, 
яку вони самі не можуть своєчасно і правильно сприймати та контролювати, 
користуються послугами незалежних аудиторських компаній з метою оцінки 
надійності такої інформації та можливості прийняття ефективних управлінських 
рішень. У цій статті йдеться про організацію системи контролю якості  
в аудиторських фірмах під час виконання аудиту та огляду фінансової звітності,  
а також інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг.

Олена Даниленко,
 аудитор

Якість надання аудиторських послуг: проблема 
визначення

У той час, коли країни Європейського Союзу та 
всього світу працюють над посиленням нагля-
ду за якістю надання аудиторських послуг че-
рез удосконалення чинних систем зовнішнього 
та внутрішнього контролю, посилення довіри 
до аудиторської діяльності, визнання аудиторів 
країни в усьому світі, Україна знаходиться на 
шляху побудови власної концепції системи не-
залежного зовнішнього та внутрішнього кон-
тролю за рівнем якості надання всього спектра 
аудиторських послуг. 

В умовах сьогодення аудит виокремлено в са-
мостійний напрям комерційної діяльності, і 
він є комплексом професійних послуг. Однією 
з найвагоміших конкурентних переваг у сфері 
аудиту є якість наданих послуг. Ця характери-
стика – беззаперечна необхідність, що забезпе-
чує існування таких сучасних критеріїв, як ло-
яльність клієнтів та ділова репутація компанії, 
котрі є передумовою забезпечення досягнення 
поставлених цілей аудиторської компанії як 
суб’єкта господарювання.

Незважаючи на розроблення теоретичних і 
практичних основ та методологічних підходів 
до проблеми якості аудиту провідними науков-
цями, економістами та практиками аудитор-
ської справи, і досі не досягнуто однозначного 
визначення суті якості надання аудиторських 
послуг та критеріїв, що впливають на неї, тому 
це питання потребує подальшого аналізу та 
вивчення.

Важливо вирішити такі завдання:

• визначити термін «якість аудиторських 
послуг»;

• розробити критерії якості аудиторських 
послуг;

• дослідити організаційну систему контро-
лю якості аудиторської діяльності в Україні 
та запропонувати напрями її поліпшення 
шляхом вивчення іноземного досвіду.

Ані в світовому, ані у вітчизняному аудиті не-
має однозначного й чіткого визначення тер-
міна «якість аудиторських послуг» й системи 
оцінки якості аудиту. Більшість дослідників 
розглядають «якість послуг»: по-перше, з  
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позиції замовника (споживача послуг), аналі-
зуючи задоволення його потреб та очікувань; 
по-друге, наголошують на неефективному 
здійсненні контролю якості послуг з боку 
уповноважених органів. Отже, для визначення 
критеріїв оцінки якості наданих аудиторських 
послуг необхідно врахувати тлумачення цьо-
го поняття у наукових та науково-методичних 
працях практиків.

Думки і підходи

Важливим аспектом розвитку ринку аудитор-
ських послуг є забезпечення функціонування 
незалежної системи зовнішнього та внутріш-
нього контролю за професією. Саме тому існу-
ють деякі сумніви щодо ступеня незалежності 
результатів діяльності аудиторів України.

У свою чергу, класичний механізм функціо-
нування ринку, а саме: попит на аудиторсь-
кі послуги, який зростає, в даному випадку 
зумовлює збільшення пропозиції і кількості 
суб’єктів (аудиторів та аудиторських фірм), що 
спричиняє появу нової проблеми – забезпечен-
ня якості аудиторських послуг.

Відповідно до принципів професійної ети-
ки аудитора «якість послуг» – це комплексна 
обробка аудитором власних досліджень, но-
вих досягнень наукової думки з особливо-
стями практичного досвіду конкретного під-
приємства, яке перевіряється, що забезпечує 
створення якісного продукту, – викладеного 
в надзвичайно стислій та лаконічній формі 
обґрунтованого висновку у вигляді порад, оці-
нок, пояснень, висновків, рекомендацій. Аудит 
і аудиторські послуги повинні здійснюватись у 
суворій відповідності до чинного законодав-
ства [2].

Методологічну основу контролю якості ауди-
торських послуг в Україні та світі становлять 
системний підхід (в частині оцінки якості ор-
ганізації надання послуг) та концепція неза-
лежності аудитора під час надання суспіль-
но-корисних послуг (в частині оцінки якості 

конкретної аудиторської перевірки).

Поєднання професійних та громадських інте-
ресів при проведенні контролю якості аудитор-
ських послуг забезпечують максимальну ефек-
тивність процедур контролю. Міжнародна 
співпраця в частині застосування конкретних 
підходів до формування ефективної системи 
контролю якості дозволить уникнути низки 
помилок, допущених професійними органі-
заціями аудиторів у розвинених країнах світу, 
та забезпечить якісну інтеграцію вітчизняних 
систем обліку і аудиту в міжнародну спільноту.

У Положенні з національної практики кон-
тролю якості аудиторських послуг зазначено, 
що якісною визнається аудиторська послуга, 
яка надається аудиторськими фірмами з до-
триманням Професійних стандартів, законо-
давчих і нормативних вимог, що регулюють  
аудиторську діяльність, та задовольняє потре-
би користувачів.

Редько О. Ю. [11] під якістю аудиторських по-
слуг розуміє системне дотримання реальної 
професійної незалежності, вимог чинного за-
конодавства та стандартів аудиту, дотриман-
ня Кодексу професійної етики і професійної 
діяльності у сфері аудиту. Також вчений вва-
жає, що «якість аудиторських послуг» – це ка-
тегорія, яка перманентно змінюється залежно 
від рівня суспільних відносин та господарської 
практики країни [11].

Щодо практичної діяльності Бутинець Ф. Ф. [3] 
пояснює, що під якістю розуміють максималь-
не задоволення інформаційних потреб кори-
стувачів результатами виконаних аудитором 
робіт, послуг та супутніх йому робіт відповідно 
до інтересів власника, суспільства та конкрет-
ного замовника в межах вимог чинного законо-
давства України, стандартів аудиту та Кодексу 
професійної етики аудиторів.

Отже, узагальнюючи ці визначення, необхідно 
зазначити, що під якістю аудиторських робіт 
і послуг доцільно розуміти здатність задо-
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вольняти встановлені та перспективні потре-
би замовника в отриманні достовірного рівня 
впевненості в інформації і забезпечення до-
стовірності цієї інформації. 

На нашу думку, з цього визначення дореч-
но виділити основний професійний принцип  
аудиту – «забезпечення якості», який надає 
гарантію громадськості й спостережним орга-
нам, що аудитори та аудиторські фірми у своїй 
діяльності дотримуються встановлених стан-
дартів аудиту й етичних норм [12].

Суха О. Р., Марчук О. В. [13] звертають увагу 
на те, що якість аудиторської перевірки, осо-
бливо аудиторських послуг, гарантує довіру 
громадськості, яка покладається на інформа-
цію, що надається аудитором в процесі вико-
нання завдань з надання впевненості. Таким 
чином, одним з критеріїв якості аудиторської 
послуги можемо виділити довіру, яка дося-
гається дотриманням принципів професій-
ної етики.

На думку Проскуріної Н. М. [10], основним 
критерієм якості аудиторських перевірок є 
дотримання вимог стандартів аудиту, але на-
явність одного критерію не дозволяє провести 
повною мірою оцінку його якості. Якість ауди-
ту необхідно розглядати з погляду, по-перше, 
чи є надані послуги із проведення перевірки 
«аудитом» і, по-друге, чи задоволені потреби 
замовника у встановленні об’єктивності фінан-
сової інформації. 

Інформаційна база для оцінювання якості  
аудиторських послуг

Критерієм якості аудиторської перевірки є на-
явність достатніх аудиторських доказів, які 
слугують інформаційною базою для оцінюван-
ня якості аудиторських послуг аудиторів.

На нашу думку, вказана база повинна:

• відповідати належному документальному 
оформленню аудиторської перевірки;

• відображати дії аудиторів та застосовані 
методики з обґрунтуванням використаних 
підходів;

• аргументувати виявлені відхилення в ході 
проведеного аудиту;

• забезпечити доказами і визначити рівні їх 
впливу на фінансову звітність замовника;

• висвітлювати запропоновані рекомендації 
з усунення недоліків.

Лубенченко О.Е. [5] у своїх дослідженнях зосе-
реджує увагу на тому, що якість аудиторських 
послуг хоч і не має оціночного критерію, та є 
конкретною перевагою і залежить насамперед 
від кваліфікації персоналу аудиторської фірми, 
його обізнаності в технологіях перевірок і нор-
мах чинного законодавства. Якість аудиторсь-
ких послуг формує репутацію і діловий імідж 
як фахівця, так і компанії, представником якої 
він виступає.

Міжнародна федерація бухгалтерів (далі – 
МФБ) під якістю аудиторських послуг розуміє 
відповідність дій, висловлювань і результатів 
роботи аудиторів вимогам чинного законодав-
ства, стандартам аудиту та Кодексу професій-
ної етики.

Щодо міжнародного регулювання аудитор-
ської діяльності можна стверджувати, що 
міжнародні професійні організації як якість  
аудиторських послуг визначають відповідність 
результатів роботи аудиторів вимогам чинного 
законодавства, стандартам аудиту та Кодексу 
професійної етики, тобто діють «за встановле-
ними правилами». МСА 220 «Контроль якості 
під час аудиту історичної фінансової інформа-
ції» регламентує певні складові якості аудитор-
ських послуг: етичні, організаційні, методичні.

Поєднавши національний і міжнародний до-
свід, слід визначити, що під якістю аудиторсь-
ких послуг доречно розуміти сукупність пев-
них рис та характеристик послуг, що надає їм 
можливість задовольнити потреби споживачів 
таких послуг у різний період часу. 
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На нашу думку, це визначення доцільно 
співвіднести з такими словосполученнями, як: 
«відповідність стандарту», «відповідність про-
фесійній етиці», «відповідність міжнародній 
практиці», «відповідність вимогам замовника».

Рівні якості аудиторських послуг

Розглядаючи якість аудиторських послуг, до-
цільно враховувати, що якість аудиторських 
послуг забезпечується на рівні:

• держави;

• професійної організації;

• окремої аудиторської фірми;

• суб’єктів аудиторської діяльності (на рівні 
професії);

• окремої аудиторської перевірки.

Забезпечення якості аудиторських послуг мож-
ливе через запровадження нормативних вимог 
і внутрішніх стандартів та формування систе-
ми управління якістю в аудиторських фірмах. 
Нормативна база формується на перших двох 
рівнях регулювання аудиторської діяльності. 
На першому рівні – законодавче регулювання 
(державний рівень), на другому рівні – нор-
мативно-методичне регулювання та контроль 
(рівень професійних організацій), а розроблен-
ня і запровадження системи управління якістю 
здійснюється на третьому рівні – внутрішнє 
регулювання аудиторських організацій (рівень 
суб’єктів аудиторської діяльності).

Відповідно, на рівні законодавчого регулю-
вання Аудиторською палатою України (далі – 
АПУ) оприлюднені стандарти та положення, 
порівняно з якими оцінюється політика і про-
цедури контролю якості аудиторської діяль-
ності.

Згідно з оновленою редакцією Закону України 
«Про аудиторську діяльність» від 12.12.2012 р. 
заборонено проведення аудиту, якщо розмір 
винагороди за надання аудиторських послуг 
не враховує необхідного для якісного вико-

нання таких послуг часу, належних навичок, 
знань, професійної кваліфікації та ступеня 
відповідальності аудитора [8], проте нічого не 
згадано про репутацію, порядність як основу 
моральної гарантії та довіри до аудиторської 
фірми чи авторитету самого аудитора.

Зовнішній і внутрішній контроль якості  
аудиторських послуг

Виділяється два види контролю якості ауди-
торських послуг: зовнішній і внутрішній.

Зовнішній контроль здійснюється на основі 
чинного законодавства України і містить у собі:

- узагальнення офіційної інформації про 
стан аудиторської діяльності в Україні на 
основі отримання звітності від суб’єктів 
аудиту за формою № 1-аудит (річна) «Звіт 
аудиторської фірми (аудитора) про надані 
послуги», що дозволяє проводити аналіз 
ринку аудиторських послуг;

- моніторинг з питань якості аудиторських 
послуг;

- перевірку якості аудиторських послуг за 
планом зовнішніх перевірок систем контро-
лю якості;

- додаткові процедури щодо забезпечення 
контролю якості та дисциплінарні заходи за 
наслідками контролю;

- інформування суспільства про функціо-
нування системи контролю якості аудитор-
ських послуг в Україні.

Безпосередньо організацію та забезпечення 
проведення зовнішніх перевірок якості ауди-
торських послуг здійснює Комітет з контро-
лю за якістю аудиторських послуг, який діє від 
імені і за дорученням АПУ.

Для виконання своїх повноважень і дотри-
мання інших норм Закону України «Про ауди-
торську діяльність» АПУ здійснює контроль 
аудиторської діяльності в Україні за певними 
схемами (Схема 1). 
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Напрями контролю дотримання аудиторами та 
аудиторськими фірмами вимог Закону України 
«Про аудиторську діяльність» деталізовані та-
ким чином:

• дотримання вимог щодо обмеження пе-
реліку послуг, які можуть надавати  
аудитори (аудиторські фірми) відповідно до 
стандартів аудиту;

• відповідність критеріям для надання 
статусу аудитора або аудиторської фір-
ми (наявність сертифіката, розмір частки 
засновників, вимоги до керівника аудитор-
ської фірми);

• отримання права на здійснення аудитор-
ської діяльності тільки після включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

• дотримання вимог щодо реалізації прав та 
обов’язків аудиторів і аудиторських фірм;

• дотримання вимог щодо істотних умов 
договору на проведення аудиту та надання 
інших аудиторських послуг і спеціальних 
вимог, у тому числі щодо відповідності 
розміру винагороди за надання аудитор-
ських послуг необхідному для якісного 
виконання таких послуг часу, належних 
навичок, знань, професійної кваліфікації та 
ступеня відповідальності аудитора;

• запровадження дієвих заходів у сфері 
відповідальності аудиторів та аудиторських 
фірм;

• дотримання інших законодавчих вимог, 
рішень АПУ, які регулюють діяльність ауди-
торів та аудиторських фірм. 

На рівні суб’єктів аудиторської діяльності здій-
снюється внутрішній контроль. Проводиться 
він безпосередньо самими суб’єктами ауди-
торської діяльності і направлений на контроль 
якості виконання відповідних процедур, які 

відповідають розробленій вну-
трішній політиці. 

Політика контролю якості повин-
на складатися з принципів, ме-

тодів і процедур, що застосовуються фірмою 
під час здійснення контролю якості аудитор-
ських послуг. На наш погляд, політика, методи 
і процедури мають відповідати для кожного 
із взаємозалежних елементів системи контро-
лю якості, які доцільно сформувати на основі 
трьох груп:

• якість роботи аудиторської фірми;

• якість окремої перевірки;

• якість кадрової політики.

Стандарти якості, визначені потенційними 
клієнтами

Якість роботи аудиторської фірми забезпе-
чується завдяки виконанню вимог стандартів, 
що надає впевненості користувачам у прий-
нятній якості аудиторських послуг і створює 
основу для довіри до висновку аудитора. Але 
орієнтація аудиторської фірми на відповідність 
стандартам знижує її стратегічні переваги, то-
бто професійна діяльність аудиторської фір-
ми може відповідати стандартам аудиторської 
діяльності і не відповідати стандартам якості, 
встановленим потенційними клієнтами та ін-
шими зацікавленими користувачами. 

До таких критеріїв якості аудиту потенційні за-
мовники аудиторських послуг відносять:

• максимальну точність, обґрунтованість 
аудиторських висновків та консультацій;

• встановлення аудиторами максимальної 
кількості помилок чи будь-яких інших не-
відповідностей, викривлень тощо;

• унеможливлення (після аудиторської пе-
ревірки) накладення на суб’єкта господарю-
вання штрафних санкцій з боку фіскальних 
органів;

• оцінку якості знань та ефективності  

Якість аудиторської перевірки, особливо аудиторських 
послуг, гарантує довіру громадськості
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роботи управлінського персоналу;

• виявлення фактів шахрайства з боку пер-
соналу;

• надання консультацій (або здійснення 
конкретних заходів), які б гарантовано без-
печно сприяли зменшенню розміру сплати 
податків;

• терміни та вартість надання послуг, які 
мають бути мінімальними;

• повну конфіденційність щодо виявлених 
недоліків або невідповідностей у роботі 
замовника та його управлінського персо-
налу, захист інтересів замовника в судових 
органах [12].

• наявність внутрішніх стандартів і про-
цедур забезпечення якості аудиту, дотри-
мання законодавства України та принципів 
етики, відповідальність керівництва за ор-
ганізацію контролю якості на фірмі, моніто-
ринг надійності документування всіх стадій 
аудиту, прийняття і виконання завдання та 
продовження співпраці з клієнтом, вико-
нання специфічних завдань, консультуван-
ня клієнта.

Якість окремої перевірки досягається повним 
документуванням всіх етапів її проведення та-
ким чином:

1) укладання договору на проведення ауди-
ту;

2) планування аудиту;

3) здійснення аудиторської перевірки і до-
кументування процесу аудиту;

4) документування результатів аудиту.

Документування етапів аудиту створює умови 
для контролю своєчасності і повноти виконан-
ня аудиторських процедур. 

Цей процес дозволяє вчасно виявити не-
доліки в контрольних діях аудитора (не-
логічна послідовність планування ауди-
торських процедур, порушення порядку 
застосування запланованих методів пе-
ревірки, використання неадекватних  
процедур контролю тощо) та якості кадрової 
політики (наявність процедур щодо найму, 
навчання, оцінки персоналу, організації робо-
ти з працівниками) [1, 10].
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Контроль за дотриманням аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Закону 
України «Про аудиторську діяльність»

Контроль за дотриманням аудиторами та аудиторськими фірмами вимог 
стандартів аудиту, затверджених АПУ

Контроль за дотриманням аудиторами та аудиторськими фірмами вимог 
професійної етики, в тому числі незалежності

Контроль за дотриманням аудиторами та аудиторськими фірмами вимог 
Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 
«Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості 
аудиторських послуг»

➢

➢

➢

➢

Напрями здійснення АПУ контролю аудиторської діяльності
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Системний підхід

Якість аудиторської послуги залежить від 
творчого особистого потенціалу аудиторів, 
ефективності організації та мотивації праці. 
Отже, головним фактором успіху роботи ауди-
торської фірми є ефективна кадрова політика 
управління творчим, високоінтелектуальним 
персоналом.

Досвід роботи провідних аудиторських фірм 
свідчить про те, що їх головною конкурентною 
перевагою є унікальний кадровий потенціал 
та культура бізнесу. Високий рівень культу-
ри робить аудиторську фірму привабливою 
для талановитих працівників, утримує їх в 
організації, а результати їхньої праці, в свою 
чергу, створюють відповідну репутацію фірми, 
залучають нових замовників послуг та висо-
кокваліфікованих співробітників. Важливим 
завданням аудиторських фірм є сприяння зро-
станню професійної компетенції аудиторів та 
розвитку їхніх навичок і вмінь.

При використанні базових принципів системи 
контролю якості аудиторських послуг складові 
системи контролю якості в аудиторській фірмі, 
які включають сукупність заходів, засобів і ре-
гуляторів організаційно-правового впливу та 
функціонального забезпечення, можна викла-
сти таким чином (Схема 2).

Система контролю якості аудиторських по-
слуг застосовується для забезпечення якості 
як комплексна підсистема організаційно-пра-
вового механізму управління якістю в ауди-
торській фірмі. Основними елементами цього 
механізму є: формування єдиних концепту-
альних засад системи контролю, у тому числі в 
сфері управління якістю аудиторських послуг; 
інтенсифікація процесів ефективності системи 
внутрішнього контролю в процесі управлін-
ня якістю в певний проміжок часу; створення 
адекватної інформаційно-комунікаційної ін-
фраструктури для порівняння запланованого 
рівня якості з досягнутим результатом, прий-
няття коригувальних, «м’яких» заходів при 

виявленні відхилень від запланованого рівня 
якості.

Головним принципом, що дозволяє системі 
контролю якості аудиторських послуг досягати 
поставлених цілей, є безперервність взаємоза-
лежного функціонування її ієрархічних скла-
дових елементів (систем) (Схема 3). 

Отже, структурна організація системи кон-
тролю якості в аудиторській організації – це 
сукупність систем, елементів, зв’язків і умов, 
необхідних для їхнього функціонування з ме-
тою здійснення ефективного контролю якості 
за всіма напрямами діяльності аудиторської 
фірми, у тому числі при наданні клієнтам кон-
кретної аудиторської послуги. Кожна складова 
системи контролю якості в аудиторській фірмі 
має свій предмет і об’єкт дослідження.

Моделі побудови системи нагляду:  
світовий досвід

У світовій практиці відомо декілька моделей 
побудови системи нагляду за професією ауди-
тора, а саме:

1. Нагляд здійснює приватна громадська 
організація за дорученням держави. При-
кладом є Комітет з нагляду за звітністю 
публічних компаній (РСАОВ), який був 
створений у США відповідно до Закону 
Сарбейнса-Окслі від 2002 року. Таку ж си-
стему запроваджено і у Великобританії.

2. Нагляд здійснює державний орган, який 
є елементом фінансової інституції та кон-
тролює роботу біржових структур. Таку си-
стему запроваджено в Австралії, Голландії, 
Італії.

3. Змішана модель, яку застосовано в Німеч-
чині. Така модель передбачає, що існуюча 
громадська організація аудиторів та Ау-
диторська палата здійснює нагляд за про-
фесією, однак Аудиторську палату контро-
лює незалежний державний орган – АПАК.

Американський аудит внаслідок специфіки 
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стрімкого зростання американського бізнесу 
кінця XIX – початку XX століття потребував 
швидких темпів проведення перевірок, а отже, 
і прогресивних технологій аудиту. Американ-
ські аудитори першими почали практикувати 
застосування «тестового аудиту», збирання 
свідчень про діяльність фірми у партнерів по 
бізнесу з метою перевірки операцій. З огляду 
на інтереси інвесторів, вони стали приділяти 
більше уваги оцінці активу і пасиву. Всі ці но-
вовведення відображали розширення завдань 
аудиту, який не обмежувався перевіркою кан-
целярської точності. У Сполучених Штатах 
Америки розвивався незалежний аудит у су-
часному сенсі слова. Необхідність його дик-
тувалася значною мірою попитом кредиторів, 
особливо банків, на надійну фінансову інфор-
мацію, на підставі якої вони могли приймати 
рішення про надання кредиту. Попит креди-
торів, в основному банків, призвів до розши-
рення завдань аудиту та розроблення нових 
методів аудиту й підходу до стандартизації [2].

На сьогодні у США є два типи професійних не-
державних аудиторських організацій. Один з 
них представлений на загальнонаціональному, 
федеральному рівні і називається Американ-
ським інститутом дипломованих присяжних 
бухгалтерів.

Цей інститут виник у 1887 р. і відтоді відіграє 
провідну роль у формуванні аудиторських 
кадрів. Він засвідчує кваліфікацію здобувача, 
який складає відповідні іспити і отримує ди-
плом бухгалтера-аудитора. Інститут, крім того, 
виконує дуже важливу функцію – розробляє і 
публікує стандарти аудиторської діяльності, 
на яких базується робота кожної аудиторської 
фірми.

Нині від регулювання з боку єдиного цен-
тру в особі держави ми намагаємося перейти 
до громадського регулювання за прикладом 
США. Наскільки такий шлях реформування 
актуальний? Адже США відмовилися від аб-
солютного суспільного регулювання, і у світлі 
останніх подій стало видно, що повна свобода 
у сфері регулювання аудиторської діяльності 
не призводить у підсумку до оптимальних ре-
зультатів у сфері контролю за якістю аудитор-
ських послуг [4].

При проведенні перевірки якості у Франції за-
стосовуються два підходи:

• горизонтальний, відповідно до якого пе-
ревіряються всі професійні аудитори та всі 
види аудиторських завдань;

• вертикальний, який передбачає детальне 

Рис 1. Схема побудови елементного складу системи контролю якості в аудиторській фірмі
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Система контролю якості аудиторських послуг – це фундаментальна система 
механізму управління якістю аудиторських послуг та формалізована сукупність 
принципів, методів і правил, застосовуваних фірмою при здійсненні контролю 
якості аудиторських послуг, яка забезпечує достатній рівень контролю для всіх 
завдань (насамперед для завдань з обов’язкового аудиту)

Мікрорівень

Загальна система контролю якості – це система, яка забезпечує контроль якості 
всіх напрямів діяльності на рівні аудиторської фірми та залежить не лише від 
структури аудиторської фірми, а й від спеціалізації, специфіки та управління

Суб’єкт – органи управління, співробітники аудиторської фірми, експерти, 
зовнішні контролюючі органи

Об’єкт – сукупність процесів, що забезпечують якість усіх видів діяльності на рівні 
аудиторської фірми

 

Субмікрорівень

Системи контролю якості аудиторських послуг – це системи, що забезпечують 
контроль якості надання окремої аудиторської послуги на основі формування 
принципів, прийомів і методів, універсальних для різних суб’єктів контролю

Суб’єкт – органи управління, співробітники аудиторської фірми, експерти, 
зовнішні контролюючі органи

Об’єкт – сукупність процесів, що забезпечують якість окремої аудиторської послуги
     

Складові системи контролю якості послуг аудиторської фірми
Схема 3 

вивчення файлів аудиторських перевірок 
суспільно значущих компаній; одночасно 
здійснюється перевірка застосовуваних 
аудиторами процедур.

Контроль якості здійснюється на національно-
му або регіональному рівні залежно від виду 
перевірки. Крім того, на національному рівні діє 
комітет, який займається веденням списку осіб, 
допущених до виконання аудиторських обов’яз-
ків, дисциплінарна палата і контрольні органи 
здійснюють нагляд за діяльністю Вищої Ради.

Таким чином, систему контролю аудиторської 
діяльності можна оцінити як досить строгу 
і чітку саме з боку держави. Французька ме-
тодика включає визначення цілей і завдань 
професійної організації, в тому числі її ос-
новних характеристик, починаючи з право-
чинності аудиторської професії і закінчуючи 
внутрішніми правилами діяльності; загаль-
них положень з розробкою норм і правил кон-
тролю якості; ступеня втручання державних 
влад; організаційної структури; організації  
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регіональних відділень, статусу національної 
організації; завдань і діяльності регіональних 
та національних рад відповідно до їхніх повно-
важень, комітетів і робочих груп; вироблення 
доктрини; джерел фінансування; організації 
секретаріату; регламенту страхування та низки 
інших, включаючи детальну пропрацьованість 
інструкцій і запитальників.

Види контролю з нагляду за професією аудито-
ра в Німеччині такі: контроль за здійсненням 
професії аудитора і контроль якості аудиторсь-
ких послуг.

Німецьким законом про аудиторську діяль-
ність передбачена максимальна професійна 
відповідальність аудиторів перед третіми 
особами, яка підлягає обов’язковому стра-
хуванню в таких розмірах: 1 мільйон євро 
– для аудиту підприємств, що не є учасника-
ми ринку капіталу, та 4 мільйони євро – для 
аудиту підприємств, що є учасниками ринку 
капіталу.

Контроль за здійсненням професії застосову-
ють у випадках, коли існує підозра у тому, що 
аудитор допустив помилку або є скарга клієнта 
чи повідомлення у пресі тощо. Тобто є конкрет-
не обвинувачення, і це стає відомим АПАК або 
WPK. За результатами проведеної перевірки 
WPK може вживати такі заходи:

• виносити догану;

• призначати штрафи (максимальний 
розмір – до 50 000 євро);

• передавати справу до суду.

На нашу думку, досвід Німеччини може стати 
одним із прикладів для України.

Забезпечення контролю якості аудиторської 
діяльності у країнах – учасницях Євросоюзу 
є також відносно новим явищем. Зважаючи 
на важливість і перспективи розвитку аудиту, 
було створено Комітет Євросоюзу з питань  
аудиту, який вважає питання забезпечення 
контролю пріоритетним у своїй діяльності [7].

Якщо порівняти умови роботи працівників та-
ких інститутів контролю за якістю аудиту, як 
CMVM (Португалія), SBPA (Швеція), CONSOB 
(Італія), Kredittilsynet (Норвегія), FRR (Данія), 
NIRVA (Нідерланди), IDW і WPK (Німеччина), 
наприклад, з можливостями Аудиторської па-
лати та Спілки аудиторів України, то порівнян-
ня, на жаль, не на користь останніх. 

Українські реалії та рекомендації

Відповідно до Положення АПУ кожний суб’єкт 
аудиторської діяльності зобов’язаний прохо-
дити перевірку контролю якості аудиторської 
діяльності не рідше ніж один раз на п’ять років.

Регулярному та обов’язковому контролю 
якості аудиторських послуг мають підлягати 
всі аудиторські компанії. Такий вид контро-
лю повинен попереджувати імовірні помилки 
в роботі аудиторських компаній, покращити 
якість послуг та роботу аудиторської компанії.

Результатом мають бути рекомендації щодо 
поліпшення системи внутрішнього контролю 
аудиторської компанії. Зазначені види контро-
лю системи нагляду за професією аудитора по-
винен здійснювати незалежний орган.

Ключовими аспектами високої якості виконан-
ня завдань аудитора мають стати:

• превалювання якості послуг над комерцій-
ними міркуваннями;

• суворе дотримання принципів професій-
ної етики бухгалтерів та аудиторів України;

• підвищення кваліфікації співробітників;

• постійна робота із розробки та вдоскона-
лення внутрішніх стандартів, що втілюють 
собою базу знань, у якій відображено ба-
гаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і 
консультантів аудиторської фірми.

Узагальнюючи весь матеріал, вважаємо, що за-
безпечення якості аудиторських послуг мож-
ливе при наданні сукупності професійних 
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послуг, які повинні відповідати вимогам стан-
дартів, потребам замовника, вартості наданої 
послуги, професійній підготовці персоналу.

Для формування ефективної системи контро-
лю за якістю надання аудиторських послуг не-
обхідно забезпечити виконання низки вимог: 
по-перше, регулярний контроль якості ауди-
торських послуг має здійснюватися на рівні 
всіх суб’єктів аудиторської діяльності; по-дру-
ге, запровадження критеріїв, стандартів оці-
нювання аудиторських послуг, які дозволять 
об’єктивно оцінювати роботу суб’єктів ауди-
торської діяльності як на зовнішньому, так і на 
внутрішньому рівнях.

Проведення зовнішнього контролю в нашій 
країні здебільшого зосереджене на докумен-
тальному оформленні етапів аудиту, а не на 
якості наданих послуг.

Отже, на зовнішньому рівні необхідно вдоско-
налювати методику і організацію перевірок 
контролю якості, а також слід сконцентрувати 
увагу не на документальному оформленні, а на 
самому процесі аудиту. Доцільно також зважа-
ти на відгуки замовників послуг, які можуть 
сформувати певні критерії якості і вказати 
рівень надання послуг.

В умовах, що склалися, на внутрішньому рівні 
контролю якості більшість фірм створюють 
власні служби контролю за якістю наданих 
робіт, проте ефективність такого контро-
лю безпосередньо залежить від керівництва 
фірми. Таким чином, для підвищення якості  
аудиторських послуг українським фірмам слід 
на перше місце ставити задоволення потреби 
споживача і дотримуватися правил професій-
ної етики.

Серед основних напрямів для підвищення 
якості надання послуг слід відзначити такі, 
як впровадження і дотримання Міжнародних 
стандартів аудиту у практиці аудиту; зважання 
на думку клієнтів, запозичення досвіду закор-
донних провідних аудиторських фірм; удоско-

налення методик і процедур роботи суб’єктів 
аудиторської діяльності.

Отже, при забезпеченні якості аудиторсь-
кої діяльності недостатньо обмежуватися  
процедурами контролю над виконавцями під 
час аудиту. Дії в сфері якості повинні виявляти 
не тільки порушення, а й запобігати їм, визна-
чати й усувати причини, сприяти постійному 
вдосконаленню методик і процедур роботи ау-
диторів.

Аудит потрібний як державі, так і економічним 
суб’єктам, тому важливо і необхідно виробити 
політику щодо його удосконалення. Спираю-
чись на досвід інших країн, слід прийняти не-
обхідні законодавчі акти, щоб більшою мірою 
контролювати якість аудиторських послуг і 
допомагати суб’єктам економіки розвиватися і 
приносити користь країні.

Успіх контролю за якістю аудиторських послуг 
залежить від системності заходів і відкритості 
їх результатів у поєднанні з великою просвіт-
ницькою роботою професійних аудиторських 
організацій серед бізнес-кіл та урядових ор-
ганів виконавчої влади.

Регулярному та обов’язковому контролю 
якості аудиторських послуг повинні підлягати 
всі аудиторські компанії. Такий вид контролю 
повинен попереджувати імовірні помилки в 
роботі аудиторських компаній, покращувати 
якість послуг та роботу аудиторської компанії.

Результатом мають бути рекомендації щодо 
поліпшення системи внутрішнього контролю 
аудиторської компанії. Такі види контролю си-
стеми нагляду за професією аудитора має здій-
снювати незалежний орган.

Забезпечення якості аудиторських послуг 
можливе через запровадження норматив-
них базових вимог та внутрішніх регламентів 
щодо формування і запровадження системи 
управління якістю в аудиторських фірмах. 
Вдосконалення базових регламентів необхідно  
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здійснювати, зважаючи на вимоги міжнародних 
стандартів та директив Європейського Союзу. 
Так, в країнах ЄС стали більше уваги приділя-
ти контролю якості аудиторських послуг з боку 
державних органів та громадськості (громад-
ський нагляд). При цьому громадський нагляд 
організовується не з представників професії, а з 
представників замовників аудиторських послуг 
та користувачів фінансової звітності.

Ключовими аспектами функціонування си-
стеми контролю якості надання аудиторських  

послуг мають стати:

- превалювання якості послуг над комерцій-
ними міркуваннями;

- суворе дотримання принципів професій-
ної етики бухгалтерів та аудиторів України;

- підвищення кваліфікації співробітників;

- постійна робота із розроблення та вдоско-
налення внутрішніх стандартів, що втілю-
ють собою базу знань, у якій відображено 
багаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і 
консультантів аудиторської фірми.


