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Розкрито сутність та складові поняття «якість аудиторських послуг». Обґрунтовано місце і роль якості ауди-

торських послуг відповідно до рівнів, на яких забезпечується контроль якості аудиторських послуг. Розглянуто 
організаційну систему контролю якості аудиторської діяльності в Україні. Досліджено механізм оцінки якості 
роботи аудиторів, який діє завдяки запровадженню нормативних вимог і внутрішніх стандартів та формування 
системи управління якістю в аудиторських фірмах. Визначено, що для формування ефективної системи контро-
лю за якістю аудиторських послуг, необхідно забезпечити виконання таких вимог: по-перше, регулярний конт-
роль якості аудиторських послуг, повинен здійснюватися на рівні всіх суб’єктів аудиторської діяльності; по-
друге, запровадження критеріїв, стандартів оцінювання аудиторських послуг, які дозволять об’єктивно оціню-
вати роботу суб’єктів аудиторської діяльності, як на зовнішньому рівні, так і на внутрішньому рівні. 
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Раскрыта сущность понятия «качество аудиторских услуг». Обосновано место и роль качества аудиторских 

услуг в соответствии уровней, на которых обеспечивается контроль качества аудиторских услуг. Рассмотрено 
организационную систему контроля качества аудиторской деятельности в Украине. Исследован механизм 
оценки качества работы аудиторов, который действует при внедрении нормативных требований и внутренних 
стандартов, а также формировании системы управления качеством в аудиторских фирмах. Определено, что для 
эффективной системы контроля качества аудиторских услуг, необходимо обеспечить выполнение следующих 
требований: во-первых, регулярный контроль качества аудиторских услуг, должен осуществляться на уровне 
всех субъектов аудиторской деятельности, во-вторых, введение критериев, стандартов оценки аудиторских ус-
луг, которые позволят объективно оценивать работу субъектов аудиторской деятельности, как на внешнем 
уровне, так и на внутреннем уровне. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На наш час аудит 

виокремлений в самостійний напрям комерційної 
діяльності і є комплексом професійних послуг. У 
наданні аудиторських послуг найважливішу роль 
відіграє питання якості. Без якісного виконання за-
мовленої послуги аудиторська фірма не здатна 
отримати прибуток і в «свою чергу» не здатна дося-
гти успіху на ринку професійних послуг.  

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та 
методологічних підходів до проблеми якості аудиту 
зробили провідні вчені – економісти, як Бондар В.П. 
[1], Бутинець Ф.Ф. [2, 3], Давидов Г.М., Дорош Н.І., 
Любенченко О.Е. [4, 5], Макєєва О. [6] Мельник Р. 
[7], Немченко В.В. [8], Проскуріна Н.М. [9], Редь-
ко О.Ю. [11, 12] та інші, але в їх роботах немає од-
нозначного визначення сутності якості аудиторсь-
ких послуг та критеріїв, що впливають на неї, тому 
дана проблема вимагає подальшого вивчення.  

Метою дослідження є розкриття змістовності 
поняття «якість» відносно об’єкту дослідження «ау-
диторські послуги», обґрунтування критеріїв якості 
аудиторських послуг та визначення особливостей 
організації контролю якості аудиторських послуг в 
Україні.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
наступні завдання: 

 визначити термін «якість аудиторських послуг»; 

 розробити критерії якості аудиторських послуг; 
 дослідити організаційну систему контролю 

якості аудиторської діяльності в Україні та запропо-
нувати шляхи її покращення. 

На сьогоднішній день ні у світовому, ні у вітчиз-
няному аудиті не має чіткого визначення терміну 
«якість аудиторських послуг» й системи оцінки яко-
сті аудиту. Більшість дослідників розглядають 
«якість послуг»: по – перше, з позиції замовника 
(споживача послуг), аналізуючи задоволення його 
очікувань; по – друге наголошують на неефектив-
ному здійсненні контролю якості послуг з боку упо-
вноважених органів. Отже, для визначення критеріїв 
оцінки якості наданих аудиторських послуг необ-
хідно врахувати тлумачення даного поняття у нау-
кових та науково – методичних працях. 

Відповідно до принципів професійної етики ау-
дитора «якість послуг» – це комплексна обробка 
аудитором власних досліджень, нових досягнень 
наукової думки з особливостями практичного досві-
ду конкретного підприємства, що перевіряється, 
забезпечує створення якісного продукту, – викладе-
ного в надзвичайно короткій і лаконічній формі – 
обґрунтованого висновку у вигляді порад, оцінок, 
пояснень, висновків, рекомендацій. Аудит і ауди-
торські послуги повинні здійснюватись у суворій 
відповідності з чинним законодавством [2]. 
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У Положенні з національної практики контролю 
якості аудиторських послуг 1 зазначено, що якісною 
визнається аудиторська послуга, яка надається ауди-
торськими фірмами з дотриманням Професійних 
стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що 
регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє 
потреби користувачів.  

Редько О.Ю. [11] під якістю аудиторських по-
слуг, розуміє системне дотримання реальної профе-
сійної незалежності, вимог чинного законодавства 
та стандартів аудиту, дотримання Кодексу профе-
сійної етики і професійної діяльності у сфері аудиту. 
Також вчений звертає увагу на те, що «якість ауди-
торських послуг» – категорія, що перманентно змі-
нюється, в залежності від рівня суспільних відносин 
та господарської практики країни [11].  

З боку практичної діяльності Бутинець Ф.Ф. [3]. 
пояснює, що під якістю розуміють максимальне задо-
волення інформаційних потреб користувачів резуль-
татами виконаних аудитором робіт, послуг та супут-
ніх йому робіт у відповідальності до інтересів влас-
ника, суспільства та конкретного замовника в межах 
вимог чинного законодавства України, стандартів 
аудиту та «Кодексу професійної етики аудиторів».  

Отже, узагальнюючи ці визначення необхідно за-
значити, що під якістю аудиторських робіт і послуг 
доцільно враховувати здатність задовольняти вста-
новлені та перспективні потреби замовника в отри-
манні достовірного рівня впевненості в інформації і 
забезпечити достовірність цієї інформації. На нашу 
думку, з даного визначення доречно виділити осно-
вний професійний принцип аудиту – «забезпечення 
якості», який надає гарантію громадськості й спо-
стережним органам, що аудитори та аудиторські 
фірми у своїй діяльності додержуються встановле-
них стандартів аудиту й етичних норм [12].  

О.Р. Суха, О.В. Марчук [13] звертають увагу на 
те, що якість аудиторської перевірки і, особливо 
аудиторських послуг, гарантує довіру громадськості 
яка покладається на інформацію, що надається ау-
дитором в процесі виконання завдань з надання впе-
вненості. Таким чином, одним з критеріїв якості 
аудиторської послуги можемо виділити, як довіру, 
яка досягається дотриманням принципів професій-
ної етики. 

На думку Н.М. Проскуріної [10] основним кри-
терієм якості аудиторських перевірок є дотримання 

вимог стандартів аудиту, але наявність одного кри-
терію не дозволяє провести повною мірою оцінку 
якості аудиту. Якість аудиту необхідно розглядати з 
погляду, по-перше, чи є надані послуги із проведен-
ня перевірки аудитом і, по-друге, чи задоволені по-
треби замовника у встановленні об'єктивності фі-
нансової інформації.  

Таким чином, можна сказати, що критерієм якос-
ті аудиторської перевірки є наявність достатніх ау-
диторських доказів, які слугують інформаційною 
базою для оцінювання якості аудиторських послуг 
аудиторів.  

На нашу думку, дана база повинна:  
– відповідати належному документальному офо-

рмленню аудиторської перевірки;  
– відображати дії аудиторів та застосовані мето-

дики з обґрунтуванням використаних підходів;  
– аргументувати виявлені відхилення в ході про-

веденого аудиту; 
– забезпечити доказами і вказати рівні їх впливу 

на фінансову звітність замовника;  
– висвітлювати запропоновані рекомендації з 

усунення недоліків. 
Любенченко О.Е. [5] у своїх дослідженнях зосе-

реджує увагу на тому, що якість аудиторських по-
слуг, хоча і немає оціночного критерію, виступає 
конкретною перевагою і залежить, в першу чергу 
від кваліфікації персоналу аудиторської фірми, його 
обізнаності в технологіях перевірок і нормах діючо-
го законодавства. Якість аудиторських послуг фор-
мує репутацію і діловий імідж. 

Країни Міжнародної федерації бухгалтерів (далі 
– МФБ) під якістю аудиторських послуг визначають 
відповідність дій, висловлювань і результатів робо-
ти аудиторів вимогам чинного законодавства, стан-
дартам аудиту та Кодексу професійної етики.  

Стосовно міжнародного регулювання аудиторсь-
кої діяльності, можна стверджувати про те, що між-
народні професійні організації під якістю аудитор-
ських послуг визначають відповідність результатів 
роботи аудиторів вимогам чинному законодавству, 
стандартам аудиту та Кодексу професійної етики, 
тобто діють «за правилами». МСА 220 «Контроль 
якості під час аудиту історичної фінансової інфор-
мації», вказує на певні складові якості аудиторських 
послуг (рис. 1). 

 
Рисунок 1  Складові якості аудиторських послуг за МСА 220 
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Для підвищення ефективності контролю за якіс-
тю аудиторських послуг МСА 220 рекомендує 
суб’єктам аудиторської діяльності застосування тих 
процедур контролю, які є доречними для кожного 
конкретного замовлення аудиторських послуг. Та-
кож стандарт визначає порядок делегування повно-
важень між співробітниками аудиторської фірми, 
способи вирішення конфліктів інтересів, оцінка 
нового та утримування існуючого замовника, поря-
док проведення консультацій.  

Поєднавши національний і міжнародний досвід 
слід визначити, що під «якістю аудиторських по-

слуг» доречно розуміти сукупність певних рис та 
характеристик послуг, що дає їм можливість задо-
вольнити потреби, які вже визначені чи очікуються 
споживачем таких послуг. На нашу думку дане ви-
значення доцільно порівняти з такими словосполу-
ченнями: «відповідність стандарту», «відповідність 
професійній етиці», «відповідність міжнародній 
практиці», «відповідність вимогам замовника». 

Розглядаючи якість аудиторських послуг, доці-
льно враховувати рівні, на яких забезпечується 
якість аудиторських послуг (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2  Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг 

 
Забезпечення якості аудиторських послуг мож-

ливе через запровадження нормативних вимог і 
внутрішніх стандартів та формування системи 
управління якістю в аудиторських фірмах. Норма-
тивна база формується на перших двох рівнях регу-
лювання аудиторської діяльності на першому рівні 
– законодавче регулювання (державний рівень), на 
другому рівні – нормативно - методичне регулю-
вання та контроль (рівень професійних організа-
цій), а розробка і запровадження системи управлін-
ня якістю здійснюється на третьому рівні – внутрі-
шнє регулювання аудиторських організацій (рівень 
суб’єктів аудиторської діяльності). 

Відповідно, на рівні законодавчого регулювання 
Аудиторською палатою України (далі АПУ) опри-
люднені стандарти та положення, порівняно за 
якими оцінюється політика і процедури контролю 
якості аудиторської діяльності.  

Відповідно до оновленої редакції Закону Украї-
ни «Про аудиторську діяльність» від 16.10.2012р. 
зазначено що, заборонено проведення аудиту, якщо 
розмір винагороди за надання аудиторських послуг 
не враховує необхідного для  якісного виконання 
таких послуг часу, належних навичок, знань, про-
фесійної кваліфікації та ступінь відповідальності 
аудитора [8], проте нічого не вказано про репута-
цію, порядність як основ моральної гарантії та до-
віри до аудиторської фірми чи авторитету до само-
го аудитора.  

Стосовно АПУ, за останні роки було розроблено 
та затверджено ряд положень щодо даного питання, 
а саме: 

 Концептуальну основу контролю аудиторсь-
кої діяльності в Україні на основі рішення АПУ № 
182/3 від 27.09.07 р. Метою даної концепції є за-
безпечення якості аудиторських послуг і задово-
лення потреб суспільства та вдосконалення процесу 
саморегулювання аудиторської діяльності.  

 Концепція системи забезпечення якості ау-
диторських послуг в Україні прийнята рішенням 
АПУ № 249/6 від 26.04.2012 р. Метою даної конце-
пції є адаптація законодавства України до законо-
давства ЄС. 

 Положення про зовнішні перевірки систем 
якості аудиторських послуг яке діє із 1.09.2011 ро-
ку і основною метою якого є забезпечення органі-
зації проведення зовнішніх перевірок системи кон-
тролю якості аудиторських послуг всіх суб'єктів 
аудиторської діяльності в Україні. 

 Положення з національної практики контро-
лю якості аудиторських послуг 1 «Організація ау-
диторськими фірмами та аудиторами системи кон-
тролю якості аудиторських послуг» від 27.09.2007 
№182/4 зі змінами згідно рішення АПУ № 232/9 від 
30.06.2011 р. зазначено, що аудиторські фірми та 
аудитори, які займаються аудиторською діяльністю 
індивідуально як фізичні особи - підприємці, зобо-
в'язані розробити політику та процедури контролю 
якості аудиторських послуг та отримати підтвер-
дження Аудиторської палати відповідності системи 
контролю якості аудиторських послуг.  

 Положення про Комітет з контролю за якістю 
аудиторських послуг (від 20.05.2010 № 215/9) ви-
значає правовий статус, основні завдання, повно-

Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг: 

на рівні професійної організації 

на рівні держави  

на рівні окремої аудиторської перевірки 

на рівні професії 

на рівні окремої аудиторської фірми  
на рівні суб’єктів  
аудиторської  
діяльності 
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важення та організацію роботи Комітету з контро-
лю за якістю аудиторських послуг. 

Отже, прийняття зазначених положень і концеп-
цій свідчить про посилення уваги держави до про-
блем якості аудиту та формування ґрунтовної його  
методологічної бази. Потрібно зазначити, що зага-
лом ці розроблені і прийняті нормативні документи 
мають єдиний організаційно – методичний підхід як 
до побудови системи контролю якості на зовніш-
ньому рівні з боку АПУ, на внутрішньому рівні з 
боку аудиторської фірми (аудитора). Відповідно до 
визначеного поділу, виділяється два види контролю 
якості аудиторських послуг: зовнішній і внутрішній. 

Зовнішній контроль якості аудиторських послуг 
здійснюється на основі чинного законодавства 
України формується АПУ і містить у собі: 

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

 моніторинг з питань якості аудиторських по-
слуг; 

 перевірку якості аудиторських послуг за пла-
ном зовнішніх перевірок систем контролю якості; 

 додаткові процедури по забезпеченню конт-
ролю якості та дисциплінарні заходи за наслідками 
контролю;  

 інформування суспільства про функціону-
вання системи контролю якості аудиторських по-
слуг в Україні. 

Безпосередньо організацію та забезпечення про-
ведення зовнішніх перевірок якості аудиторських 
послуг здійснює Комітет з контролю за якістю ау-
диторських послуг, який діє від імені і за доручен-
ням АПУ. 

На рівні суб’єктів аудиторської діяльності здій-
снюється внутрішній контроль. Проводиться безпо-
середньо самими суб’єктами аудиторської діяльно-
сті і направлений на контроль якості виконання 
відповідних процедур, які відповідають розробле-
ній в внутрішньо фірмовій політиці. Політика кон-

тролю якості повинна складатися з принципів, ме-
тодів і процедур, застосовуваних фірмою під час 
здійснення контролю якості аудиторських послуг. 
На наш погляд,  політика, методи і процедури по-
винні відповідати до кожного з взаємозалежних 
елементів системи контролю якості, які доцільно 
сформувати на основі трьох груп (рис. 3). 

Якість роботи аудиторської фірми забезпечу-
ється завдяки виконання вимог стандартів, що на-
дає впевненість користувачів у прийнятній якості 
аудиторських послуг і створює основу для довіри 
до висновку аудитора. Але орієнтація аудиторської 
фірми на відповідність стандартам знижує її стра-
тегічні переваги, тобто професійна діяльність ауди-
торської фірми може відповідати стандартам ауди-
торської діяльності і не відповідати стандартам 
якості, встановленим потенційними клієнтами та 
іншими зацікавленими користувачами. До таких 
критеріїв якості аудиту потенційні замовники ауди-
торських послуг відносять: 

 максимальну точність, обґрунтованість ауди-
торських висновків та консультацій; 

 встановлення аудиторами максимальної кі-
лькості помилок чи будь-яких інших невідповідно-
стей, викривлень тощо;  

 унеможливлювання (після аудиторської пе-
ревірки) накладення на суб’єкта господарювання 
штрафних санкцій з боку фіскальних органів;  

 оцінку якості знань та ефективності роботи 
управлінського персоналу;  

 виявлення фактів шахрайства з боку персо-
налу;  

 надання консультацій (або здійснення конк-
ретних заходів), які б гарантовано безпечно сприя-
ли зменшенню розміру сплати  податків;  

 терміни та вартість надання послуг, які ма-
ють бути мінімальними;  

 повну конфіденційність щодо виявлених не-
доліків або невідповідностей у  роботі замовника та 
його управлінського персоналу, захист інтересів 
замовника в судових органах [12]. 

 

 
Рисунок 3  Групування елементів системи контролю якості 

 

Якість роботи аудиторської фірми  

Якість окремої перевірки 

наявність процедур щодо найму, навчання, підви-
щення кваліфікації, оцінки персоналу, організації 
роботи з працівниками 

наявність внутрішніх стандартів і процедур забез-
печення якості аудиту, дотримання законодавства 
України та принципів етики, відповідальність кері-
вництва за організацію контролю якості на фірмі, 
моніторинг 

надійність документування всіх стадій аудиту, 
прийняття і виконання завдання та продовження 
співпраці з клієнтом, виконання специфічних за-
вдань, консультування клієнта 
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Якість окремої перевірки досягається повним 
документуванням всіх етапів її проведення наступ-
ним чином:  

1) укладання договору на проведення аудиту;  
2) планування аудиту;  
3) здійснення аудиторської перевірки і докумен-

тування процесу аудиту;  
4) документування результатів аудиту.  
Документування етапів аудиту створює умови 

для контролю своєчасності і повноти виконання 
аудиторських процедур, дозволяє своєчасно вияви-
ти недоліки в контрольних діях аудитора (нелогічна 
послідовність планування аудиторських процедур, 
порушення порядку застосування запланованих 
методів перевірки, використання неадекватних 
процедур контролю тощо). 

Якості кадрової політики (наявність процедур 
щодо найму, навчання, оцінки персоналу, організа-
ції роботи з працівниками) [1, 10]. 

Якість аудиторської послуги залежить від твор-
чого особистого потенціалу аудиторів, ефективнос-
ті організації та мотивації праці. Отже, головним 
фактором успіху роботи аудиторської фірми є ефе-
ктивна кадрова політика управління творчим, висо-
коінтелектуальним персоналом.  

Досвід роботи провідних аудиторських фірм 
свідчить про те, що їх головною конкурентною пе-
ревагою є унікальний кадровий потенціал та куль-
тура бізнесу. Високий рівень культури робить ау-
диторську фірму привабливою для талановитих 
працівників, утримує їх в організації, а результати 
їх праці, в свою чергу, створюють відповідну репу-
тацію фірми, залучають нових замовників послуг та 
висококваліфікованих співробітників. Головним 
завданням аудиторських фірм є сприяння зростан-
ню професійної компетенції аудиторів та розвитку 
їх навичок і вмінь.  

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

ВИСНОВКИ. З огляду на вище сказане можна 
зробити висновок, що в даний час контроль за якіс-
тю аудиторських послуг в Україні здійснюється не 
в повній мірі. Тому, для формування ефективної 
системи контролю за якістю аудиторських послуг, 
на нашу думку, необхідно забезпечити виконання 
таких вимог: 

1) регулярний контроль якості аудиторських по-
слуг повинен здійснюватися на рівні всіх суб’єктів 
аудиторської діяльності; 

2) запровадження критеріїв, стандартів оціню-
вання аудиторських послуг, які дозволять 
об’єктивно оцінювати роботу суб’єктів аудиторсь-
кої діяльності, як на зовнішньому рівні, так і на 
внутрішньому рівні. 

Проведення зовнішнього контролю в нашій кра-
їні більш зосереджене на документальному оформ-
ленні етапів аудиту, а не на якості наданих послуг. 

Отже, на зовнішньому рівні необхідно вдоскона-
лювати методику і організацію перевірок контролю 
якості, а також слід сконцентрувати увагу не на 
документальному оформленні, а на самому процесі 
аудиту. Доцільно також враховувати відгуки замо-
вників послуг, які можуть сформувати певні крите-
рії 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 контролю безпосередньо зале-
жить від керівництва фірми. Таким чином, для під-
вищення якості аудиторських послуг українським 
фірмам слід на перше місце ставити задоволення 
потреби споживача і дотримуватися правил профе-
сійної етики. 

Серед основних напрямів для підвищення якості 
надання послуг, слід відмітити такі, як впрова-
дження і дотримання міжнародних стандартів ау-
диту у практиці аудиту, зважання на думку клієн-
тів, запозичення досвіду закордонних провідних 
аудиторських фірм.  

3) вдосконалення методик і процедур роботи 
суб’єктів аудиторської діяльності. 

Отже, при забезпеченні якості аудиторської дія-
льності недостатньо обмежуватися процедурами 
контролю над виконавцями під час аудиту. Дії в 
сфері якості повинні виявляти не тільки порушен-
ня, а й запобігати їм, визначати й усувати причини, 
сприяти постійному вдосконаленню методик і про-
цедур роботи аудиторів. 
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The article deals with the essence and components of the term «quality of auditing services». The role and place of 

auditing services quality are grounded according to the levels providing the auditing services quality control. The organ-
izational system of auditing activity quality control in Ukraine has been studied. The mechanism of quality of auditors’ 
work assessment, that is valid for implementation of normative requirements and internal standards and also for creation 
of quality control system at auditing firms, has  been analyzed. It is found that in order to form the effective control sys-
tem of auditing services the necessary measures are the following: firstly, the regular monitoring of auditing activity at 
all the subjects of auditing activity; secondly, the introduction of criteria and standards of auditing services assessment 
that make it possible to evaluate the auditing activity of the relevant subjects at both external and internal levels. 

Key words: auditing services, audit quality, quality criteria, auditing. 
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