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Василюк М. М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг
У статті досліджено практику організації контролю за якістю аудиту та особливості здійснення аудиторських послуг в Україні. Доведено, що 
адаптація аудиту у вітчизняних реаліях має низку труднощів, які пов’язані з нерозвиненістю національного економічного середовища. Розгляну-
то особливості організації внутрішньофірмової системи управління якістю аудиторських послуг. Визначено напрями вдосконалення якості про-
фесійних аудиторських послуг і запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності системи організаційного забезпечення контролю та 
підвищення якості аудиторських послуг.
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управління якістю аудиторських послуг, реалізація контролю якості аудиту.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12. 

Василюк Марія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет ім. В. Сте
фаника (вул. Шевченка, 57, ІваноФранківськ, 76018, Україна)

УДК 657.6:338
Василюк М. М. Организационное обеспечение контроля качества 

аудита и аудиторских услуг
В статье исследована практика организации контроля качества 
аудита и особенности осуществления аудиторских услуг в Украине. 
Доказано, что адаптация аудита в отечественных реалиях имеет 
ряд трудностей, связанных с неразвитостью национальной экономи-
ческой среды. Рассмотрены особенности организации внутрифирмен-
ной системы управления качеством аудиторских услуг. Определены 
направления совершенствования качества профессиональных ауди-
торских услуг и предложены рекомендации по повышению эффектив-
ности системы организационного обеспечения контроля и повышения 
качества аудиторских услуг.
Ключевые слова: качество аудита, организационное обеспечение кон-
троля, аудиторские услуги, оценивание качества, внутрифирменная 
система управления качеством аудиторских услуг, реализация кон-
троля качества аудита.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 12. 
Василюк Мария Михайловна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры учета и аудита, Прикарпатский национальный университет 
им. В. Стефаника (ул. Шевченко, 57, ИваноФранковск, 76018, Украина)

UDC 657.6:338
Vasyliuk M. M. The Organizational Ensurance of the Quality Control  

of Audit and Auditing Services
The article explores the practice of organizing quality control of audit and pe-
culiarities of implementing audit services in Ukraine. It has been proved that 
adaptation of audit in the national circumstances has a number of difficulties 
related to the poor development of the national economic environment. The 
peculiarities of organization of an inhouse system for management of quality 
of auditing services were considered. Directions for improvement in the qual-
ity of professional audit services have been determined, recommendations on 
improving efficiency of a system for organizational ensurance of control and 
improving the quality of auditing services have been proposed.
Keywords: quality of audit, organizational ensurance of control, auditing ser-
vices, quality evaluation, inhouse system for management of quality of audit 
services, implementation of the audit quality control.
Fig.: 2. Tbl.: 1. Bibl.: 12. 

Vasyliuk Maria M. – PhD (Economics), Associate Professor of the Department 
of Accounting and Auditing, Precarpathian National University named after 
V. Stefanyk (57 Shevchenka Str., IvanoFrankіvsk, 76018, Ukraine)

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рс

ьк
и

й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
и

т

263БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

У сучасних умовах господарювання питання ор-
ганізаційного забезпечення контролю та підви-
щення якості аудиторських послуг аудиторської 

діяльності набувають актуальності. Як засвідчує досвід 
вітчизняної та зарубіжної аудиторської практики, фор-
мування ефективної системи контролю за якістю ауди-
торських послуг вимагає передусім належного й добре 
сформованого організаційного забезпечення процесів 
контролю за якістю аудиту.

Теоретико-методологічні засади регулювання від-
носин у сфері аудиту досить широко представлені у пра-
цях вітчизняних дослідників, зокрема Н. І. Дорош [3], 
О. Л. Макеєва [6], Т. В. Мултанівської [9], О. Ю. Редько 
[10], Н. С. Шалімової [11]. Різні аспекти регулювання 
аудиторських відносин у контексті стандартів, норм ау-
диту, досвіду управління якістю, що притаманні світовій 
практиці, висвітлюються в наукових працях таких зару-
біжних авторів, як Д. Кармайкл, М. Беніс [4], Г. Д. Кри-
лової [5] та ін. Нині вітчизняна і світова наука пропону-
ють різноманітні моделі організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг. 
Однак динамічні зміни, що мають місце в системі управ-
ління аудиторською діяльністю, зумовлюють необхід-
ність опрацювання методів та інструментів підвищення 
якості аудиторських послуг, які б відповідали потребам 
сьогодення та не суперечили загальнодержавній політи-
ці, спрямованій на дерегуляцію та децентралізацію гос-
подарської діяльності.

Об’єктом дослідження є організаційне забезпе-
чення контролю та підвищення якості аудиторських по-
слуг вітчизняними аудиторськими фірмами.

Метою статті є дослідження проблемних питань 
практики організації контролю за якістю аудиту в Украї-
ні та особливостей реалізації контролю якості ауди-
торських послуг, визначення напрямів удосконалення 
яко сті професійних аудиторських послуг. Визначена 
мета досягатиметься завдяки уточненню сутності та 
визначенню складових елементів організаційного за-
безпечення внутрішньо фірмового контролю суб’єктів 
аудиторської діяльності.

Аналізуючи різні погляди та підходи вчених-
економістів до питання організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг, 
можемо стверджувати, що переважаюча більшість на-
уковців є прихильниками поглядів, відповідно до яких у 
процесі визначення якості аудиту та організаційного за-
безпечення контролю варто виходити з позицій аудиту як 
одного з видів підприємницької діяльності. Нормативно-
правовим забезпеченням для створення та функціонуван-
ня системи організаційного забезпечення контролю та 
підвищення якості аудиторських послуг є Міжнародний 
стандарт аудиту 220 «Контроль якості під час аудиту іс-
торичної фінансової інформації» (МСА 220) та Міжнарод-
ний стандарт контролю якості № 1 «Контроль якості для 
фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової 
інформації, а також інші завдання з надання впевненості, 
та надають супутні послуги» (МСКЯ 1) [4; 7; 8]. Сучасна 
практика професійного аудиту засвідчує, що, з огляду на 
це, організаційне забезпечення контролю та підвищення 
якості аудиторських послуг повинно базуватися на єди-

ному підході до організації контролю за якістю прове-
деного аудиту фахівцями аудиторських фірм. Водночас, 
на нашу думку, сукупність затверджених внутрішньо-
фірмових стандартів має містити опис комплексного 
підходу аудиторської фірми до організації й технології 
контролю за якістю наданих аудиторських послуг. 

Пропонуємо внутрішньофірмові стандарти об’єд-
нати в чотири групи: організаційні стандарти; стандар-
ти процесу аудиту; спеціалізовані стандарти; стандарти 
аудиторських послуг. 

Варто погодитися з вченими і практиками [6; 10; 11], 
які стверджують, що одним з ефективних методів 
організації внутрішньогосподарського контролю 

за якістю й підвищення його ефективності є розробка 
внутрішньофірмових стандартів аудиторської фірми, 
яка припускає реалізацію загальної стратегії; зменшен-
ня хаотичності прийняття рішень; консолідацію ресур-
сів фірми в конкурентні переваги; створення методич-
ного забезпечення для нових видів послуг і оформлен-
ня у вигляді інструкцій, робочих таблиць, тестів, що 
будуть задіяні у процесі надання аудиторських послуг. 
У разі, коли окремий вид аудиторських послуг викликає 
потребу в різновидах аудиторських процедур, її задо-
волення можливе шляхом підвищення організаційно-
технічного та економічного рівнів. 

У процесі виконання робіт, пов’язаних з розробкою 
функціонування системи організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг, 
вирішуються завдання створення послуги, що наділена 
комбінацією властивостей, яка забезпечує задоволення 
нових потреб споживачів. При цьому трудомісткість, 
матеріалоємність та цикл розробки нової послуги по-
винні бути такими, щоб забезпечити можливість реалі-
зації послуги споживачам за реальну вартість. Від того, 
які рішення будуть прийняті на цій стадії, залежить, на-
скільки ефективно будуть працювати інші стадії складо-
вих механізму управління якістю. При позитивному рі-
шенні необхідно визначити, яким конкретним змістом 
наповнити кожну стадію, тобто необхідно приступати 
до організаційно-економічного проектування елементів 
системи якості, виходячи з особливостей нових видів 
послуг, темпів і масштабів їх надання, технології й ін-
ших чинників. Залежно від умов та обставин діяльності 
аудиторської фірми система якості може розроблятися 
заново, або ж у діючу систему можуть вноситися необ-
хідні зміни й доповнення [1–3]. Зокрема, досліджуючи 
та вдосконалюючи організацію внутрішньофірмової 
системи управління якістю послуг аудиту, ми розгляда-
ємо аудиторські послуги як суб’єкт ринкових відносин у 
рамках маркетингової концепції, що означає управління 
якістю послуг аудиту виходячи із зовнішніх критеріїв 
ринку, так званих факторів макро- і мікросередовища, 
ринкової кон’юнктури. 

Середовище системи контролю якості аудиту ви-
значається факторами економічного, технічного, со-
ціального, правового, політичного та іншого характе-
ру, однак з точки зору якості аудиторських послуг для 
менеджерів-аудиторів важливе значення мають харак-
теристики середовища у вигляді поведінки користува-

http://www.business-inform.net


264

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рс

ьк
и

й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
и

т

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

чів та замовників, дій конкурентів, державної політики. 
Складне на даний момент співвідношення між пропо-
зицією і попитом, конкретні умови господарської ді-
яльності аудиторських фірм формують кон’юнктуру 
ринку аудиторських послуг. Управління наданням ау-
диторських послуг високого рівня якості виходячи із 
«зовнішніх» критеріїв передбачає створення в аудитор-
ських фірмах таких підсистем:
 сприйняття зовнішньої ринкової інформації та 

рішень АПУ;
 обробки отриманої інформації, формування кон-

кретних висновків, необхідних для стратегічного 
планування та розвитку аудиторських фірм;

 відповідного реагування, що включає заходи на 
ринку, спрямовані на формування позитивного 
ставлення до аудиторської діяльності та її ре-
зультатів – виконаних робіт та послуг, а також 
заходи, що регулюють конкуренцію, створюю-
чи конкурентні переваги.

Організація системи внутрішнього контролю та її 
функціонування спрямовані на усунення ризиків 
діяльності. Постійна підтримка такої системи 

якості аудиторських фірм, орієнтованої на зовнішні умо-
ви, створює та забезпечує можливість «нормального» 
виживання суб’єкта підприємницької діяльності на рин-
ку. Зрозуміло, що все вищесказане буде вірним лише для 
аудиторських фірм із серйозним внутрішнім потенціалом 
(рис. 1). Таким чином, у концепцію якості вкладається 
більш широкий контекст, що охоплює соціальні перспек-
тиви, оскільки його висловлюють користувачі та замов-
ники, що оплачують аудиторські роботи та послуги.

Ураховуючи те, що внутрішньофірмовий контроль 
якості послуг аудиту є одним з інструментів із надання 
інформації, що забезпечує впровадження результатів 
досліджень у аудиторську практику, у проведених нами 
дослідженнях відведено пропорційну увагу думці ауди-
торів – як виконавців та думці замовників – як спожи-
вачів аудиторських послуг. Аналогічний підхід рекомен-
дується нами застосовувати й у процесі вироблення під-

ходів до організації внутрішньофірмової системи управ-
ління якістю послуг аудиту та оцінювання результатів 
якості надання аудиторських послуг. Результати прове-
дених досліджень дають можливість стверджувати, що 
найбільш застосовуваною моделлю організації контр-
олю якості послуг аудиту, що надається замовникам, є 
модель, заснована на прикладах виробництва продукції, 
робіт і послуг у промисловості. 

Доведено, що концептуальні положення форму-
вання системи організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських 

послуг визначають послідовність прийняття управлін-
ських рішень, оцінку їх ефективності, перевірку резуль-
тативності впливу порівняно з попередніми заходами, 
визначення ймовірності переходу до якісно нового 
стану. На нашу думку, у процесі вдосконалення органі-
заційного забезпечення контролю та підвищення якості 
аудиторських послуг необхідно використовувати комп-
лексний підхід до визначення параметрів якості резуль-
татів процесу аудиту, у тому числі через розробку ауди-
торських внутрішньофірмових стандартів і методик у 
відповідності до вимог міжнародних стандартів аудиту. 
З огляду на зазначене, ми вважаємо, що одне з найваж-
ливіших і складних завдань формування системи ор-
ганізаційного забезпечення контролю та підвищення 
якості аудиторських послуг полягає в розробці системи 
управління якістю аудиторських послуг. Застосовуючи 
розроблений алгоритм формування системи, оціню-
вання внутрішніх і зовнішніх чинників аудиторської 
фірми, можливо домогтися комбінації факторів і умов, 
що забезпечать ефективність управління якістю ауди-
торських послуг та зниження витрат на їх реалізацію [9]. 
Очевидно, що організаційна модель визначення якості 
аудиторської діяльності повинна, передусім, базуватися 
на визначенні пріоритетних вимог користувачів резуль-
татами аудиторської праці. 

Організація контролю якості аудиту означає пере-
вірку всієї системи якості й полягає в оцінці відповід-
ності документів аудиторських послуг до визначених 
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Рис. 1. Організація внутрішньофірмової системи управління якістю аудиторських послуг
Джерело: складено за [9].
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стандартами якості вимог. Програма контролю якості 
аудиту включає два етапи (рис. 2). На першому етапі здій-
снюється контроль відповідності документів системи 
якості до нормативних вимог. Контроль системи якості 
послуг може організовуватися за обраними елементами. 
Залежно від цілей контролю якості послуг зіставлення 
документації може проходити за напрямками:
 відповідність документації контролю якості 

конкретним, у тому числі специфічним, вимогам 
замовника – під час аудиту іншою стороною; 

 відповідність документації контролю якості 
екологічним вимогам, вимогам з техніки безпе-
ки та ін. – під час аудиту, що проводиться служ-
бами нагляду;

 відповідність документації контролю якості 
послуг стандартам системи якості – під час ау-
диту, проведеного зовнішніми органами із сер-
тифікації аудитів, та ін.

викладених у них фактів по дотриманню суб’єктами ау-
диторської діяльності вимог законодавства, норм і стан-
дартів аудиту та професійної етики, а також інші функції, 
пов’язані із забезпеченням якості аудиторських послуг.

Комітет з контролю якості аудиторських послуг 
(далі – Комітет з контролю якості) створюється Ауди-
торською палатою України, функціонує як юридична 
особа на основі затвердженого АПУ Статуту, підзвітний 
Комісії АПУ з контролю якості, забезпечує планування 
й організацію проведення зовнішніх перевірок систем 
контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, про-
водить перевірку і моніторинг результатів зовнішніх 
перевірок систем контролю якості, аналіз порушень 
аудиторськими фірмами й аудиторами професійних ви-
мог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові 
процедури, спрямовані на забезпечення якості. Комітет 
з контролю якості щороку узагальнює результати пере-
вірок і видає загальні рекомендації аудиторам України 
для запобігання в подальшому виявлених порушень.

Уповноважені контролери – незалежні фізич-
ні особи, які уклали з Комітетом з контролю якості 
цивільно-правові договори про здійснення зовнішніх 
перевірок систем контролю якості аудиторських фірм 
та аудиторів відповідно до Положення про зовнішні пе-
ревірки системи контролю якості.

Уповноважені з контролю якості організації – ви-
знані АПУ громадські об’єднання та професійні органі-
зації, які уклали з Комітетом з контролю якості угоду про 
здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості 
аудиторських фірм та аудиторів відповідно до Положен-
ня про зовнішні перевірки системи контролю якості.

Дисциплінарна комісія – діє відповідно до Поло-
ження про Дисциплінарну комісію АПУ. Вона розглядає 
матеріали дисциплінарного провадження за результа-
тами зовнішніх перевірок систем контролю якості ау-
диторських фірм і аудиторів та фактами ухиляння від 
зовнішньої перевірки, результати розгляду скарг і звер-
нень громадян до АПУ, готує для АПУ відповідні про-
екти рішень про застосування стягнень до аудиторів 
(аудиторських фірм), здійснює моніторинг допущених 
аудиторами (аудиторськими фірмами) порушень вимог 
чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм 
професійної етики аудиторів і рішень АПУ, узагальнює 
практику застосування АПУ стягнень до аудиторів (ау-
диторських фірм) за неналежне виконання професійних 
обов’язків, інформує про вимоги до якості аудиторських 
послуг, а також про результати роботи Комісії професій-
ну спільноту та громадськість.

Фінансування системи забезпечення якості здій-
снюється за рахунок оплати аудиторськими 
фірмами й аудиторами вартості проведення 

зовнішніх перевірок їх систем контролю якості. Розмір 
вартості проведення зовнішніх перевірок систем контр-
олю якості аудиторських фірм і аудиторів установлю-
ється Аудиторською палатою України на основі затвер-
дженого бюджету Комітету з контролю якості. Комітет 
контролю якості оплачує участь уповноважених конт-
ролерів у зовнішніх перевірках систем контролю якості 
аудиторських фірм і аудиторів та фінансує інші пов’язані 
з цим витрати [12].
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Рис. 2. Схема контролю якості послуг аудиту
Джерело: складено за [12].

Система забезпечення якості аудиторських послуг 
має таку організаційну структуру:

Аудиторська палата України здійснює контроль 
за системою забезпечення якості, розглядає та приймає 
(за поданням уповноваженої комісії АПУ) рішення щодо 
результатів зовнішніх перевірок систем контролю якос-
ті аудиторських фірм та аудиторів, вживає належних 
заходів для досягнення відповідності системи забезпе-
чення якості вимогам Закону України «Про аудиторську 
діяльність», Директиви 43, стандартів аудиту, норм про-
фесійної етики. 

Комісія АПУ з контролю якості та професійної 
етики (далі – Комісія з контролю якості) діє відповід-
но до Положення про Комісію АПУ з контролю якості 
та професійної етики, здійснює контроль і координацію 
роботи Комітету з контролю якості аудиторських по-
слуг, сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами 
норм професійної етики аудиторів, здійснює моніторинг 
якості аудиту та супутніх послуг, вживає заходів із забез-
печення незалежності аудиторів при проведенні ними 
аудиторських перевірок і організації контролю якості 
аудиторських послуг, розглядає скарги, звернення щодо 
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З метою реалізації системи організаційного за-
безпечення контролю якості аудиторських послугу на-
ведемо фрагмент напрямів підви¬щення ефективності 
системи контролю (табл. 1).

Використання аудиторською фірмою запропонова-
ного механізму підвищення ефективності системи орга-
нізаційного забезпечення контролю та підвищення якос-
ті аудиторських послуг забезпечить отримання вигод для 
сторін аудиторського процесу. Вбачаємо також переваги 
в реалізації внутрішньофірмової системи організаційно-
го забезпечення контролю якості аудиту крізь призму її 
об’єктів. При цьому складовими системи контролю якос-
ті аудиту мають бути: суб’єкти контролю якості аудиту, 
рівні й елементи, види та етапи контролю якості аудиту.

якістю послуг аудиту, враховуючи практику зарубіжно-
го досвіду й результати аналогічних досліджень теорії 
та практики організаційного забезпечення контролю 
якості аудиту в Україні, дає можливість стверджувати, 
що проблема практики організації контролю за якістю 
аудиту належить до невирішених і потребує науково 
обґрунтованої розробки. Проте, слід зауважити, що іс-
нують подальші перспективи щодо конкретизації еле-
ментів організаційного забезпечення контролю якості 
у відповідності до визначених напрямів підвищення 
ефективності системи організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг. 
Застосування наведених підходів до формування інфор-
маційної бази контролю якості суб’єктами аудиторської 

таблиця 1

Фрагмент напрямів підвищення ефективності системи організаційного забезпечення контролю та підвищення якості 
аудиторських послуг

Напрями підвищення 
ефективності

Етапи забезпечення якості аудиту

Обґрунтування 
побудови систе-
ми якості аудиту

Аналіз та оцінка 
факторів,  

що впливають  
на якість аудиту

Аналіз етапів 
життєвого  

циклу в аудиті

Розробка заходів 
із підвищення 
якості аудиту

Реалізація 
заходів із 

підвищення 
якості аудиту

Орієнтація на 
користувачів інформації + + + + +

Лідерство керівництва 
аудиторської фірми + + + + +

Підвищення ефектив-
ності роботи персоналу + + + + +

Процесний підхід + + +

Системний підхід до  
забезпечення якості + + + + +

Прийняття рішень,  
що базуються на фактах + + + + +

Взаємовигідні 
відносини з клієнтами + +

Розробка та реалізація 
внутрішньофірмових 
стандартів

+ + +

Джерело: складено за [3; 5].

В умовах трансформаційної економіки процес на-
дання якісних аудиторських послуг набуває ак-
туальної проблематики в напрямку забезпечення 

ефективної організації контролю за якістю аудиту та 
аудиторських послуг. Сучасний вектор розвитку на-
ціональної економіки вимагає перегляду діючих і фор-
мування нових підходів до вирішення організаційних 
питань взаємовідносин аудиторських фірм і користува-
чів інформації задля формування ефективної системи 
управління якістю аудиторських послуг. Запропонова-
ний механізм підвищення ефективності системи орга-
нізаційного забезпечення контролю за якістю аудитор-
ських послуг може бути використаний як у практиці ре-
алізації внутрішнього контролю аудиторськими фірма-
ми, так і в подальших наукових дослідженнях організації 
та методики контролю якості результатів аудиту. Крім 
того, проведений аналіз організації системи управління 

діяльності дозволить підвищити його ефективність та 
результативність.

ВИСНОВКИ
Розвиток форм і методів організаційного забезпе-

чення контролю засвідчують, що для формування його 
ефективної системи та підвищення якості аудиторських 
послуг необхідно забезпечити такі умови: системний і 
регулярний контроль якості аудиторських послуг слід 
реалізовувати на рівні усіх суб’єктів аудиторської ді-
яльності; обов’язкове запровадження стандартів та 
критеріїв оцінювання аудиторських послуг, що забезпе-
чать об’єктивне оцінювання діяльності суб’єктів аудиту. 
Окрім того, сучасна система організаційного забезпе-
чення контролю та підвищення якості аудиторських по-
слуг виступає органічним елементом загальної системи 
менеджменту аудиторської фірми.                   
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