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ABSTRACT 

Nataliya Obushenko. Generalizing characteristics of the purpose and tasks of 

systematization of labor legislation. The article highlights and clarifies that the goal is an ideal 

prediction in the mind of the result to which actions are directed, and therefore it acts as a direct 

conscious motive that directs and regulates actions. The goal can be considered as a collective idea of a 

certain model of future results, which is able to meet the primary need for certain real opportunities, 

which are assessed by the results of past experience. The goal directly depends on the need and is in this 

process its direct consequence. The goal expresses the activity of the subject. Along with the goals of 

systematization of labor legislation, the tasks of its implementation are important, as the goals are quite 

general, while the tasks indicate the range of relevant issues that need to be addressed and the nature and 

scope of work to be done on the way to the above goals. The goal is a means of integrating all sorts of 

actions into a specific sequence or system. The purpose of public administration is a product of conscious 

activity, a subjective reflection of the objective. Objective conditions, real possibilities and forces of the 

subjective factor, concrete awareness of needs and interests of objects of management and reliable 

estimation of the available potential lead to objective, rational, systematically organized orientation of 

public administration. The purpose of the activity is, on the one hand, the mission that is invested in a 

certain activity and which the subject of its implementation must and wants to implement, implement, and 

on the other – the landmark, the final result to which this subject seeks in its activities. The importance of 

goal setting is difficult to overestimate, because it is in the process of its implementation is the separation 

of goals in practice, their ranking by priorities, which subsequently determines the proposed set of 

methods of practice. Any work, including scientific, ends with the formulation of results and the degree of 

achievement of goals in the practical activities of society. 

Keywords: systematization of labor legislation, European integration, system, legal activity, purpose, 

tasks, result of activity, purpose of system, essence of the purpose of public administration, purpose of activity, 

analysis and processing of current regulations, identification of gaps and contradictions. 
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ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  

АУДИТУ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ:  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

 
Розглянуто методологічні, організаційні та правові засади щодо контролю якості аудиту та 

аудиторських послуг. 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. 

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, Аудиторська палата України, Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, фінансові перевірки, користувачі інформацією. 

 

Постановка проблеми. Чинний Закон України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність»,  розроблений Міністерством фінансів України за участю 

проекту ЄС «FINSTAR», Світового банку, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Національного банку України, Нацкомфінпослуг, а також Комітету 

Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, отримав позитивні 

висновки від Європейської комісії, Міжнародного форуму незалежних регуляторів 

аудиту (IFIAR), Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії аудиторського 
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нагляду Федеративної Республіки Німеччина. Враховуючи, що гармонізація 

законодавства у сфері аудиту до європейських стандартів є одним з прямих обов’язків у 

рамках Угоди про асоціацію, то реформа аудиторської діяльності у нашій державі  

сприяє позитивному інвестиційному клімату в Україні, оскільки є одним із чинників 

забезпечення підвищення рівня довіри з боку інвесторів до фінансової звітності 

вітчизняних підприємств, підвищення рівня довіри до діяльності національних 

аудиторів, унеможливить надання неякісних аудиторських послуг, а також сприятиме 

прозорості та достовірності фінансової звітності емітентів цінних паперів, банків, 

страхових компаній, інших публічних компаній, у тому числі державних підприємств, та 

відкриє українським аудиторам доступ на європейські ринки. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблеми 

контролю якості надання аудиторських послуг досліджувались у наукових працях таких 

вчених, як Р. Адамс, Е. Аренс, М. Василюк, Р. Додж, І. Дрозд, Т. Каменська, Д. Лоббек, 

О. Лубенченко, О. Петрик, В. Шевчук, Л. Шнайдерман та ін. Однак потребують 

подальшого удосконалення питання, щодо подальшого розвитку та розробки форм і 

методів організації робіт із формування системи управління якістю аудиторських 

послуг, розробки базових положень концепції формування системи управління якістю 

аудиторських послуг.  

Мета статті – дослідження зазначеної проблеми на основі нормативного 

підґрунтя методологічних, організаційних засад і практичних рекомендацій щодо 

контролю якості аудиторських послуг. 

Виклад основного матеріалу. Нові законодавчі ініціативи суттєво розширюють 

ринок споживачів послуг аудиту, включаючи в нього не тільки представників великого, 

але й середнього бізнесу. Це потребує від аудиторів високого професійного рівня та 

якості послуг, змін в організації аудиторської діяльності, впровадження нової для ринку 

системи регулювання та нагляду за професією загалом. 

Перед керівництвом аудиторських фірм постає завдання пошуку стратегічних 

можливостей і формування нових стійких конкурентних переваг, що в подальшому 

дозволять виявляти та реалізовувати не використані резерви підвищення органічності 

системи управління якістю послуг і довіри користувачів інформації до результатів 

аудиту. Якість роботи аудиторської фірми забезпечується завдяки виконанню вимог 

стандартів, що надає впевненість користувачів у прийнятній якості аудиторських послуг 

та створює основу для довіри до висновку аудитора. У практиці орієнтація аудиторської 

фірми на відповідність стандартам знижує її стратегічні переваги, тобто професійна 

діяльність аудиторської фірми може відповідати стандартам аудиторської діяльності та 

водночас не відповідати стандартам якості, встановленим потенційними клієнтами та 

іншими зацікавленими користувачами. 

Узагальнюючи досвід роботи провідних аудиторських фірм можемо зробити 

висновок, що їх основною конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал та 

культура бізнесу. Високий рівень культури робить аудиторську фірму привабливою для 

талановитих працівників, утримує їх в організації, а результати їх праці, в свою чергу, 

створюють відповідну репутацію фірми, залучають нових замовників послуг та 

висококваліфікованих співробітників. Головним завданням аудиторських фірм є 

сприяння зростанню професійної компетенції аудиторів та розвитку їх навичок і вмінь. 

Основними проблемами сучасного професійного надання аудиторських послуг є 

розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що охоплює 

відповідальність аудиторів за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської 

відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг 

тощо. Аудиторські послуги мають важливе значення для бізнесу та суспільства, адже 

вони покликані надавати впевненість у достовірності операцій суб’єктів господарювання 

та забезпечувати їх ефективність [2, с. 226-229].  

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» аудиторські послуги це – аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої 

фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші 

професійні послуги, що надаються відповідно до Міжнародних стандартів аудиту [10]. 

У ринковій економіці послуги купуються на основі вільного вибору, вони стають 

об’єктом купівлі-продажу й є товаром, хоча і досить специфічним: їх виробництво та 

споживання частіше співпадають за місцем і часом; як частина сфери нематеріального 

виробництва беруть участь паралельно з продукцією матеріальної сфери в сукупному 
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процесі суспільного виробництва [7, с. 114]. 

За О. Ланге, послуги є діяльністю, пов’язаною безпосередньо або опосередковано 

із задоволенням людських потреб, але безпосередньо не спрямованою на виробництво 

яких-небудь предметів [8, с. 31].  

Таким чином, попит послуг на ринку забезпечується їх споживчими 

характеристиками, серед яких провідною є якість. Аудиторські послуги є складовою 

сучасного ринку послуг. 

Ринок аудиторських послуг, сформований на основі міжнародних стандартів 

аудиту та надання інших послуг, постійно еволюціонує, виходячи з інформаційних 

потреб суспільства та користувачів фінансової звітності суб’єктів господарювання. 

Провідною концепцією формування системи контролю якості аудиторських послуг є 

незалежність органів контролю, що базується на принципах компетентності, 

відповідальності, конфіденційності та суспільної корисності. 

Координацію діяльності професійних бухгалтерських та аудиторських організацій 

на міжнародному рівні здійснює недержавне професійне об’єднання аудиторів та 

бухгалтерів – Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) (International Federation of 

Accountants). МФБ якістю аудиторських послуг називає відповідність результатів роботи 

аудиторів вимогам чинного законодавства та стандартам аудиту. Наприклад, МСА 220 

«Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації», регламентує певні 

складові якості аудиторських послуг [9]. Зокрема: незалежність, чесність, об’єктивність, 

компетентність, професіоналізм, конфіденційність, політика призначення виконавців, 

політика прийняття на роботу, політика делегування повноважень, організація 

службового зростання аудиторів, політика внутрішнього контролю якості, політика 

вибору й утримання замовника, політика консультування співробітників, підвищення 

кваліфікації співробітників. 

Основним критерієм якості аудиторських перевірок є дотримання вимог 

стандартів аудиту, але наявність лише одного критерію не дозволяє оцінити якість 

аудиту повною мірою. Якість аудиту необхідно розглядати з погляду, по-перше, чи є 

надання послуги із проведення перевірки аудитом і, по-друге, чи задоволені потреби 

замовника у встановленні об’єктивності фінансової інформації [11, с. 53-57]. 

Міжнародна практика аудиту засвідчує, що забезпечення якості аудиторських 

послуг можливе через запровадження нормативних вимог і внутрішніх стандартів та 

формування системи 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 – нормативно-

методичне регулювання та контроль (рівень професійних організацій), розробка та 

запровадження системи управління якістю; на третьому рівні – внутрішнє регулювання 

аудиторських організацій (рівень суб’єктів аудиторської діяльності). 

У наш час існує два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання 

аудиторської діяльності у світі: 1) актуальний для країн континентальної Європи та Росії. 

Держава сама розробляє та затверджує законодавчі акти, нормативи (стандарти) аудиту; 

здійснює реєстрацію аудиторських фірм (аудиторів); контролює діяльність аудиторських 

фірм (аудиторів); 2) актуальний для таких країн, як США, Великобританія та деяких інших. 

Процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських професійних 

організацій.  

У Німеччині нагляд за виконанням професійних обов’язків здійснює єдина 

Рахункова палата, що має сім представництв в федеральних землях і об’єднує аудиторів, 

присяжних ревізорів, аудиторські фірми та товариства з ревізії. У Франції контроль за 

правильним здійсненням аудиторами своєї професійної діяльності покладено на 

Національну компанію комісарів із рахунків Франції (CNCC). У Великобританії 

регулювання аудиторської діяльності здійснюється трьома провідними професійними 

об’єднаннями: Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (TCAEW), Інститутом 

присяжних бухгалтерів Шотландії (ICAS) та Інститутом присяжних бухгалтерів Ірландії 

(ICAI), якими з метою здійснення контролю якості створений об’єднаний відділ 

моніторингу (JMO), що складається із 48 фахівців.  Аудиторську діяльність в США 

регулює Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів, що 

переважно виконує три функції: встановлює професійні вимоги; здійснює дослідження 

та публікує матеріали з тематики, пов’язаної з бухгалтерським обліком, аудитом, 

податками, консультаційними послугами для адміністрації; провадить безперервне 
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навчання [12, с. 213-217]. 

Так, у країнах ЄС стали більшу увагу приділяти контролю якості аудиторських 

послуг із боку державних органів та громадськості (громадський нагляд). До того ж, 

громадський нагляд організовується не з представників професії, а з представників 

замовників аудиторських послуг та користувачів фінансової звітності. Так, новою 

редакцією директиви ЄС передбачено, що система громадського нагляду має керуватися 

особами, що не є практикуючими аудиторами, але мають достатній рівень обізнаності в 

питаннях, що стосуються аудиту. 

Вважаємо, що найважливішим кроком у забезпеченні якості аудиту, що 

включений до системи контролю якості є забезпечення незалежності аудитора та 

дотримання усіх етичних норм професії. Незалежність аудитора забезпечується перш за 

все неухильним дотриманням правил професійної етики, що ґрунтуються на Кодексі 

професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Відповідно до вимог ЄС, до 

правил професійної етики слід додати такі положення забезпечення незалежності та 

підвищення якості аудиторських послуг: – аудитор має дотримуватись незалежності у 

процесі аудиту та надання інших послуг; – аудитор має зважати на можливі загрози 

втрати незалежності та вживати необхідних заходів щодо зниження її ризику. 

Для розуміння сутності аудиту важливе значення має вивчення його регулювання. 

Аудиторська діяльність існує в умовах ринкової економіки. Тому важливо зрозуміти, як 

і хто регулює цю діяльність, що забезпечує високу якість послуг. Якість наданих 

аудиторами послуг безпосередньо залежить від організації, нормативно-законодавчого 

забезпечення та професійного регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

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

МСА вимагають від суб’єктів аудиторської діяльності забезпечення якості аудиторських 

послуг. Порівняно з МСА Закон вимагає забезпечити контроль якості аудиту фінансової 

звітності для обов’язкового аудиту, у першу чергу для 164 суб’єктів, що становлять 

суспільний інтерес і передбачає більш жорстке регулювання процесу надання 

аудиторських послуг та відповідальність аудиторів. 

До запровадження Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» зовнішній контроль якості обов’язкового аудиту здійснювала 

Аудиторська палата України. Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», що вступив у дію з 01.10.2018, встановлює нові правила 

контролю якості аудиторських послуг, окремо для аудиторських фірм, що перевіряють 

фінансову звітність суб’єктів суспільного інтересу, окремо для інших суб’єктів 

господарювання. Контроль якості аудиту фінансової звітності суб’єктів суспільного 

інтересу здійснює Орган суспільного нагляду за аудиторською  діяльністю. Контроль 

якості аудиту фінансової звітності суб’єктів, що не становлять суспільний інтерес 

проводить Аудиторська палата України (АПУ) [10]. 

Отже, згідно закону, АПУ є юридичною особою, що здійснює професійне 

самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті отримання прибутку, та 

утворюється з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування. 

Членами Аудиторської палати України є включені до Реєстру аудитори і аудиторські 

фірми. У складі Аудиторської палати України з метою забезпечення проведення 

перевірок суб’єктів аудиторської діяльності створюється Комітет із контролю якості 

аудиторських послуг. Його очолює голова комітету, який призначається на посаду 

з’їздом аудиторів України та працює в Аудиторській палаті України за основним місцем 

роботи. Головою комітету може бути особа, яка має досвід у сфері аудиту та/або 

бухгалтерського обліку не менше 10 років, має бездоганну репутацію та яка на момент 

призначення на посаду припинила діяльність із надання аудиторських послуг 

одноосібно або у складі суб’єкта аудиторської діяльності. Інспекторами Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг можуть бути особи, які відповідають вимогам, 

встановленим ч. 8 ст. 40 цього Закону. На працівників Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг поширюється законодавство у сфері запобігання корупції [10].  

Система контролю якості аудиторських послуг формується Аудиторською 

палатою України і охоплює: регулярну звітність суб’єктів аудиторської діяльності за 

затвердженою АПУ формою; моніторинг із питань якості аудиторських послуг, 86 

додаткові процедури із забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за 

наслідками контролю; інформування суспільства про функціонування системи контролю 

якості аудиторських послуг [4]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n599
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Аудиторська палата України в рамках нового Закону отримала повноваження: 

ведення Реєстру аудиторів та аудиторських фірм; здійснення контролю якості 

аудиторських послуг, що надані не суб’єктам суспільного інтересу; контроль підвищення 

кваліфікації аудиторів; організація системи розслідувань та санкцій. Професійним 

організаціям також варто надати повноваження: методичного та методологічного 

забезпечення аудиторської діяльності; – проведення процедури сертифікації аудиторів; 

організація та контроль за впровадженням ефективної системи контролю якості членами 

професійної організації; захист членів професійної організації в процедурі розслідування 

та застосування санкцій Аудиторською палатою України. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю складається з Ради 

нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. Він забезпечує 

здійснення нагляду та несе відповідальність за нагляд за: реєстрацією аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності; упровадженням міжнародних стандартів аудиту; 

контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;  контролем якості аудиторських 

послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності; дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; застосуванням 

стягнень [10]. 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» вніс 

певні корективи в процес контролю якості на рівні держави, професії та аудиторської 

фірми. Якість окремої перевірки досягається повним документуванням усіх етапів її 

проведення таким чином: 1) укладання договору на проведення аудиту; 2) планування 

аудиту; 3) здійснення аудиторської перевірки та документування процесу аудиту; 

4) документування результатів аудиту. Документування етапів аудиту створює умови 

для контролю своєчасності і повноти виконання аудиторських процедур, дозволяє 

своєчасно виявити недоліки у контрольних діях аудитора (нелогічна послідовність 

планування аудиторських процедур, порушення порядку застосування запланованих 

методів перевірки, використання неадекватних процедур контролю тощо) [1, с. 22-27]. 

Одним із основних чинників якості аудиторських послуг зараз визнається ступінь 

виконання вимог стандартів та інших нормативних документів, а також ступінь повноти 

і точності виконання плану та програми аудиту. Однак, відсутність конкретних методик 

виконання вимог до стандартів і критеріїв якості складання плану та програми аудиту 

призводить до використання щоразу однотипних методик та форм та до суб’єктивності 

їх оцінки як керівництвом аудиторської фірми, так і зовнішніми контролерами. 

Водночас кожна аудиторська перевірка є унікальною та вимагає певного обсягу й 

характеру аудиторських процедур, що в першу чергу залежить від особливостей 

діяльності клієнта. Отже, слід доповнити вимоги до стандартів і нормативних актів 

чітким порядком їх виконання, а також складання плану і програми аудиту. За 

результатами розгляду цих нормативних документів можна зробити висновки стосовно 

того, що в них відсутні конкретні методики забезпечення якості та показники оцінки 

якості аудиторських послуг. Унаслідок цього кожна аудиторська фірма має самостійно 

розробити порядок застосування цих документів [6]. 

Проблемним питанням залишається контроль якості аудиту та послуг, що надаються 

приватними аудиторами. Проблему становить питання, як прослідкувати за порушеннями 

якості наданих послуг, якщо кількість приватно практикуючих аудиторів перевищує 

половину загальної кількості суб’єктів, що є негативним фактором [13, с. 46-54]. 

Висновки. У підсумку слід зазначити, що створення чіткого та досконалого 

законодавчого підґрунтя є першим і дуже важливим кроком у напрямку до побудови 

ефективної системи регулювання аудиторської діяльності, що має забезпечити 

підвищення якості аудиту фінансової звітності в інтересах суспільства. Також 

зазначаємо, що побудова ефективної системи нагляду за аудиторською діяльністю 

вимагатиме відповідального ставлення у прийнятті рішень особами, які очолюватимуть 

орган суспільного нагляду, та інспекторами, які перевірятимуть систему контролю 

якості аудиторських послуг. Забезпечення високої якості аудиту потребує: високого 

рівня професійної освіти та досвіду роботи від працівників у сфері бухгалтерського 

обліку; відповідних стандартів методології аудиту; дотримання етичних норм 

професійної поведінки; створення гідного довіри дисциплінарного механізму, що реагує 

на скарги та проблемні питання; застосування систематичного та дієвого підходу для 
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забезпечення якості аудиторської діяльності. 

Також слід зазначити, що умовами забезпечення якості аудиторських послуг є 

розробка національних стандартів щодо якості та визначення її критеріїв, запровадження 

методик оцінки якості аудиторських послуг та посилення контролю за сертифікацією 

аудиторів. Урахування перелічених пропозицій є запорукою покращення ефективності 

та якості аудиторських послуг, а, отже, сприятиме розвитку аудиторської справи в 

цілому. Дотримання зазначених принципів і вимог до формування системи забезпечення 

якості аудиту є гарантією раціональної організації процесу досягнення та підтримання 

якості аудиторських послуг на високому рівні. 
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ABSTRACT 
Iryna Paterylo. Issues of quality control of audit and audit services: national and foreign 

experience. The article deals with methodological, organizational and legal principles for quality control 

of audit and audit services. The problem of improving the quality of audit and creating a system of control 

over the provision of audit services in Ukraine is exacerbated by the situation in the global audit market 

and due to the specifics of the relationship between information users and audit firms. Given that the audit 

is based on the trust of stakeholders in the professionalism of auditors, improving the quality of audit 

services is of paramount importance. 

The author has concludes that the creation of a clear and perfect legal basis is the first and very 

important step towards building an effective system of regulatory audit, which should improve the quality 

of audit of financial statements in the public interest. In turn, building an effective system of oversight of 

audit activities will require responsible decision-making by those who will head the public oversight body 

and inspectors who will oversee the quality control system of audit services. Ensuring high quality audit 

requires: a high level of professional education and experience from employees in the field of accounting; 

relevant standards of audit methodology; observance of ethical norms of professional behavior; creating a 

credible disciplinary mechanism that responds to complaints and concerns; applying a systematic and 

effective approach to ensuring the quality of auditing. 

The conditions for ensuring the quality of audit services are the development of national quality 

standards and the definition of its criteria, the introduction of methods for assessing the quality of audit 

services and strengthening control over the certification of auditors. 

Keywords: audit, audit services, Audit Chamber of Ukraine, Public oversight body for auditing, 

financial audits, users of information. 
 

 

  


