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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання якості аудиторських послуг завжди є акту$

альним напрямом наукових досліджень як в Україні, так
і в країнах світу. Так, якість аудиту визначає детермі$
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У статті розглядаються основні домінанти та якісні характеристики системи забезпечення якості аудиQ

торських послуг для розбудови процесів створення ефективної системи контролю якості аудиторських

послуг, яка виступає як системоутворюючий потенційноQфакторний елемент специфічної активності

суб'єктів по відношенню до реалізації аудиторських послуг як кінцевого сервісного продукту. ЗапропоQ

новано методологічні підходи наукової обгрунтованості створення концепції системи забезпечення якості

аудиторських послуг як провідної ідеї, що базується на підставі принципів системного, сервісного, сиQ

нергетичного та суб'єктноQорієнтованого підходів. Останні створюють основу для послідовного підходу

до оцінювання ризиків, планування, виконання аудиторських процедур та формування й висловлення

думки з відкритим діалогом та обміном інформацією між аудиторськими фірмами, управлінським перQ

соналом та органами регулювання аудиту.

The article is found out, that the effective system of control quality of audit services comes forward as an

innovative form of development of control system on the whole and is not only the instrument of guarantee of

transparency of information, that is driven to the financial reporting, but also essentially by an effective

mechanism for providing of sufficient confidence in that the results of audit answer the terms of task. Therefore,

it is the development and implementation of the concept of quality assurance audit services that is relevant to

make the quality of the audit more transparent and transparent to users. This article examines the main dominant

and qualitative characteristics of an audit service quality assurance system to build processes for creating an

effective audit quality control system and the key elements that create an environment for audit quality. The

audit service quality assurance system is considered as a systemQforming potential factor element of the specific

activity of the entities acting in relation to the implementation of the audit services as a final service product

with the help of professionally trained specialists. The methodological approaches of scientific validity of creation

of the concept of quality assurance system of audit services as a leading idea based on the principles of systematic,

service, synergetic and subject oriented approaches are offered. The latter provide the basis for a consistent

approach to risk assessment, planning, audit procedures and the preparation of an auditor's report, the value of

which depends on the value of the information contained in the report to users, as well as the exchange of

information between audit firms, management and audit authorities. This will help to better understand the root

causes of the identified deficiencies and to respond more constructively to finding reserves for improving the

quality of audit services, subject to the determination of the object of localization of efforts — implementation of

a system of quality control of audit services at both internal and external levels of control.The proposed provisions

form the basis for an organized approach to risk assessment, planning, audit procedures and the formulation

and expression of open dialogue and information sharing between audit firms, management and audit regulators.

Ключові слова: система, прозорість, якість, аудиторські послуги, комунікативність, ідентифікація, кон�
троль якості.

Key words: system, transparency, quality, auditing services, communication, identification, quality control.

нантну рису професії аудитора як задоволення потреб
суспільства й прийняття відповідальності перед суспіль$
ством. Прийняття у кінці 2018 року Закону України
"Про аудит фінансової звітності та аудиторську
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діяльність" № 2258$VIII (надалі — Закон) [2], що доко$
рінно змінив систему регулювання аудиторської діяль$
ності, та нагляду за нею, перед усім, обгрунтовувалося
необхідністю імплементації Директиви 2006/43/ЄС про
обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої
звітності [5], до підвищення якості аудиторських послуг
та забезпечення на цій основі довіри до фінансової
звітності з боку усіх категорій користувачів, починаю$
чи від регуляторів та закінчуючи громадськістю. Проте
недостатній рівень усвідомленості та розуміння зацікав$
леними сторонами важливих ключових елементів якості
аудиту не дає змогу ідентифікувати чинники, які можуть
потребувати уваги для підвищення та пошуку шляхів
якості аудиторських послуг. Тому саме розробка та ре$
алізація концепції системи забезпечення якості ауди$
торських послуг є актуальною для того, щоб зробити
якість аудиту більш зрозумілою й прозорою для корис$
тувачів та розширити розуміння зацікавлених сторін
ключових елементів якості аудиту із відтворенням кон$
структивного діалогу й щільності взаємодії між різни$
ми ієрархічними рівнями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом надруковано чимало праць, присвя$
чених визначенню якості аудиту. Вагомий внесок у роз$
робку категоріально$понятійного апарату та організа$
ційно$методичних підходів до проблеми якості аудиту
зробили провідні вчені$економісти: Дорош Н.І. [6], Пет$
рик О.А. [7], Немченко В.В., Редько О.Ю. [1] та інші.
Водночас є низка невирішених проблем теоретико$ме$
тодологічного характеру щодо розуміння і логічного
висвітлення процесу створення системи забезпечення
якості аудиторських послуг, її організації та функціо$
нування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наукове визначення конститутивно$

ключових положень концепції системи забезпечення
якості аудиторських послуг на засадах реалізації мето$
дологічних аспектів, які забезпечують та підвищують
розуміння ключових елементів, що створюють середо$
вище для якості аудиту з розбудовою когнітивно$інфор$
маційної та комунікативної складової на рівні суб'єкта
аудиторської діяльності та мезо$, макрорівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування концепції системи забезпечення якості

аудиторських послуг в Україні сьогодні є об'єктивно
необхідним з огляду на те, що за роки, які минули з мо$
менту юридичного визнання аудиту, сталися серйозні
зміни в соціально$економічному та політичному житті
країни, які призвели до значних змін в аудиті.

Розвиток аудиту слід розглядати як комплексну та
послідовну систему, що визначає можливості та ризики
для професії аудиторів, забезпечує її гомеостаз у разі
взаємодії із зовнішнім середовищем та поєднує в собі
такі складові: особливий вид підприємницької діяль$
ності, принципово нова система регулювання аудиторсь$
кої діяльності і нагляду за нею, відокремлена професія,
потужні вимоги до суб'єктів аудиторської діяльності, га$
лузь економічної науки. Кожна з цих характеристик має
свої змістовні ознаки, сутнісну структуру, але в той же
час всі вони між собою взаємопов'язані. Перед ауди$
торськими фірмами в умовах неминучої турбулентності
повсякчас постає проблема підвищення якості ауди$
торських послуг. Європейський парламент та Рада Євро$
пейського Союзу ухвалили Директиву 2014/56/ЄС від
16.04.2014р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/
ЄС, згідно з якими, до аудиторів та аудиторських фірм
має застосовуватися система забезпечення якості [2—
5].

Саме в цих умовах, якісний аудит фінансової звіт$
ності має охопити ключові елементи системи забезпе$

чення якості як сукупності ефективних механізмів орі$
єнтаційної взаємодії зацікавлених сторін у зборі та пе$
редачі фінансової інформації для надання користува$
чам впевненості, що фінансова інформація є своєчасною
та корисною, та їй можна довіряти. Тому, суб'єкти ауди$
торської діяльності (далі — САД) зобов'язані розроби$
ти та впровадити в свою практику таку систему забез$
печення якості аудиторських послуг, яка б забезпечу$
вала обгрунтовану впевненість у тому, що самі САД
діють відповідно до МСА, Кодексу етики та законодав$
чих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську
діяльність, а результати аудиту є прозорими та відпові$
дають умовам завдання у кореляції з підвищенням рівня
усвідомлення та розуміння зацікавленими сторонами
важливих елементів якості аудиту та індивідуальними
потребами користувачів [3].

Обгрунтовано основні конститутивно$ключові
підходи до функціонування загальної системи забезпе$
чення якості аудиторських послуг (СЗЯАП), що вклю$
чає твердження:

а) система забезпечення якості аудиторських послуг
є незалежною від аудиторських фірм та аудиторів, які
контролюються.

б) система забезпечення якості аудиторських послуг
є складовою системи суспільного нагляду.

в) система забезпечення якості аудиторських послуг
є засобом підвищення розуміння ключових елементів
якості аудиту, які включають вхідні чинники, чинники
процесу, вихідні чинники, ключова взаємодії у ланцюгу
фінансового звітування та контекстуальні чинники, що
впливають на якість аудиту фінансової звітності на рівні
завдання, на рівні аудиторської фірми та на національ$
ному рівні.

За результатами дослідження визначено, що ефек$
тивність процесу формування та реалізації СЗЯАП до$
сягається у середовищі, де є підтримка та відповідна
взаємодія між всіма учасниками ланцюга фінансового
звітування, а також відповідальність САД за розробку,
організацію, впровадження й підтримання ефективно$
го функціонування системи контролю якості аудиторсь$
ких послуг (далі — СКЯАП).

З'ясовано, що за інституціональним підходом ре$
зультатом виконання функцій зовнішнього аудиту є зав$
жди послуга як сервісний продукт, якому властивий
організаційно$процесуальний характер сервісу. З одно$
го боку, сервісний продукт виступає як аудиторська
послуга та як результат діяльності. З другого боку, сер$
вісна логіка аудиторської послуги ототожнюється з
послугою у якості дії, процесу, взаємодії. З третьої сто$
рони, сервісна логіка полягає у створенні корисної
цінності аудиторської послуги, планування вартості
послуги, її стандартизації, регламентації, контролю
тощо [1].

Система забезпечення якості аудиторських послуг
розглядається як системоутворюючий потенційно$фак$
торний елемент специфічної активності суб'єктів, що
виступають між собою по відношенню до реалізації
аудиторських послуг як кінцевого сервісного продукту
за допомогою професійно підготовлених фахівців, та ха$
рактеризує у функціональній площині формування
цілісної сукупності взаємозалежних ключових еле$
ментів надання якісних послуг.

Концепцію системи забезпечення якості аудиторсь$
ких послуг (далі— КСЗЯАП ) автор розуміє як провідну
ідею, що базується на підставі принципів системного,
сервісного, синергетичного та суб'єктно$орієнтовано$
го підходів (табл. 1).

Останні створюють основу для послідовного
підходу до оцінювання ризиків, планування, виконан$
ня аудиторських процедур та формування звіту ауди$
тора, цінність якого залежить від підвищення значу$
щості інформації, яку містить звіт для користувачів,
а також обміном інформацією між аудиторськими
фірмами, управлінським персоналом та органами ре$
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гулювання аудиту [6]. Це допоможе краще зрозуміти
основні причини ідентифікованих недоліків та більш
конструктивно реагувати на пошук резервів підвищен$
ня якості аудиторських послуг за умов визначеності
об'єкта локалізації зусиль — впровадження СКЯАП
як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях кон$
тролю.

Слід відмітити, що у цьому контексті СКЯАП вис$
тупає як структурно$функціональний інструмент за$
гальної системи забезпечення якості аудиторських
послуг з адаптацією до умов нестійкого економічно$
го середовища, що діє на всіх стадіях життєвого цик$
лу аудиторської послуги як сервісного продукту, та
спирається на формування організаційно$правового
механізму контролю якістю аудиторських послуг, що
враховує тестування внутрішніх процедур, перевірку
робочих документів з регламентами контрольної
діяльності за домінуючими елементами: відпові$
дальність, обов'язки, функції, когнітивний рівень
аудиторів, комунікативна взаємодія структурних
підрозділів та зацікавлених осіб, послідовність про$
цедур та відповідних контрольних заходів у ланцюгу
фінансового звітування з урахуванням рівнів впливу
та щільності взаємодії зацікавлених сторін на якість
аудиторських послуг.

За сервісним підходом елементи системи забезпе$
чення якості аудиторських послуг розглядаються як
сукупності ефективних підмеханізмів у забезпеченні
постійного дотримання вимог Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впев$
неності та супутніх послуг (далі$МСА), принципу неза$
лежності та ефективності внутрішньої системи контро$
лю якості аудиторських послуг. Цей підхід тісно пов'я$
заний із системним і мультиплікативним підходом; реа$
лізується за релевантного забезпеченя інформаційно$
комунікативних технологій, когнітивних технологій; ви$
користовується для ідентифікації та зменшення ризиків
з безпосереднім ініціюванням міжсекторної взаємодії
у ланцюгу фінансового звітування (держави — бізнесу —
користувачів) [7]. На таку взаємодію, включаючи офі$
ційне та неофіційне надання інформації, буде впливати
контекст, в якому виконується аудит, та який дозволяє
існувати у динамічному зв'язку між вхідними та вихід$
ними чинниками. Основним вихідним чинником (підсум$
кові результати) аудиту є думка аудитора, яка надає
користувачам впевненість щодо надійності фінансової
звітності, що підлягала аудиту та оцінюються з погляду
корисності й своєчасності результатів, й розглядається
як аспекти якості аудиту. Системоутворюючим факто$
ром сервісизації як результату, має бути процес наділен$
ня зацікавлених осіб взаємодії інтелектуальними та
інституціональними ресурсами; тобто для актуалізації
таких ресурсів, як знання, обмін знаннями щодо нових
тенденцій, що впливають на професію, посилення по$
треби в нових навичках і компетенціях необхідним є
інституціональний потенціал (фінанси, влада, інформа$
ція), що виникають з регуляторного ландшафту, вклю$
чаючи фрагментацію, перевантаження, екстериторі$
альність та вплив на професію і на бізнес.

Опрацьовуючи під час створення та впроваджен$
ня СЗЯАП суб'єктно$орієнтований підхід слід заува$
жити, що він являє собою єдність цільової орієнтації
аудиту, відкритих та конструктивних стосунків між
різними ієрархічними рівнями, що дає змогу розгля$
нути сформоване середовище для якості аудиту та
щільність його складових як базис для надання корис$
ної, своєчасної інформації користувачам, що створює
правильний баланс між гнучкістю, прозорістю та зро$
зумілістю.

Особливістю цього підходу є: а) зміна якісних ха$
рактеристик чинників процесу (вхідних та вихідних чин$
ників) на рівні завдання, аудиторської фірми та націо$
нальному рівні з декомпозицією проблеми реалізації
механізмів забезпечення якості за умов визначеності

об'єкта локалізації зусиль — системи контролю якості
аудиторських послуг (СКЯАП); б) застосування мето$
дичного апарату системи контролю якості аудиторсь$
ких послуг та прикладного інструментарію для форма$
лізації критерії оцінки відповідності СКЯАП; в) адап$
тація механізмів впровадження спеціального інституту
аудиту — органу суспільного нагляду, який радикаль$
но змінює регулювання та нагляд за аудиторською
діяльністю [2].

Процес реалізації вищевказаного підходу відбу$
вається шляхом реалізації загальної стратегії розвит$
ку СЗЯАП у результаті взаємодії та залежності
суб'єктів$об'єктів; за чітким цілевизначеним орієнти$
ром контрольного спрямування якості аудиту з тесту$
ванням внутрішніх процедур при наданні аудиторських
послуг; зменшення хаотичності прийняття управлінсь$
ких рішень при фінансовому звітуванні та інших дій
стосовно договорів про надання аудиторських послуг,
внутрішніх розпорядчих актів САД; консолідації ре$
сурсів у міжсекторну співпрацю (влада — бізнес — ко$
ристувач).

Під час розроблення концепції системи забезпечен$
ня якості автор розглядав синергетичний підхід як су$
купність комунікаційних процесів орієнтаційної взає$
модії зацікавлених сторін у зборі та передачі внутріш$
ньої та зовнішньої інформації між всіма учасниками
ланцюга фінансового звітування, що робить якість ауди$
ту більш зрозумілою та прозорою для користувачів.
Така взаємодія включає отримання обгрунтованої впев$
неності; застосування професійного судження та про$
фесійного скептицизму протягом планування аудиту та
виконання завдання з аудиту, а також:  у разі ідентифі$
кації й оцінювання ризиків суттєвого викривлення на
основі розуміння СГ та його середовища, включаючи
його внутрішній контроль; отримання прийнятних ауди$
торських доказів у достатньому через розробку та ви$
конання відповідних дій у відповідь на ризики; та фор$
мування думки на основі висновків, завдяки отриманим
аудиторським доказам. За допомогою принципів синер$
гетичного підходу можлива реалізація загальної стра$
тегії розвитку якості аудиторських послуг, яка відбу$
вається в результаті взаємодії та залежності суб'єктів$
об'єктів за умови чіткого цілевизначення орієнтиру зов$
нішнього аудиту на розбудову ефективної системи кон$
тролю якості аудиту.

Автор у Концепції системи забезпечення якості
аудиторських послуг використовує системний підхід,
який розкривається у вимогах до функціонування теорії
систем. Кожний об'єкт аудиту розглядається як склад$
на система та як чинник для інтенсифікації розвитку
загальної системи забезпечення якості аудиторських
послуг (СЗЯАП). При цьому, визначення напрямів
формування системи контроля якості (СКЯАП ) та їх
вбудування у загальну СЗЯАП, обумовлює характерні
особливості побудови систематизації аудиторських
послуг, що властиві мультіатрибутивній моделі бага$
торівневої ієрархічної структури — прозорість,
гнучкість та адаптивність, функціональність та інтег$
рування, доступність та моніторинг. А це потребує
розбудови ефективної системи контролю якості, з ви$
діленням у останній критеріальних показників: а) дот$
римання застосованих міжнародних стандартів ауди$
ту (МСА), вимог щодо незалежності та інших вимог
нормативно$законодавчих актів щодо аудиторської
діяльності; б) здійснення повного комплексу ауди$
торських процедур з достатньою кількістю персона$
лу, часу та ресурсів, включаючи навчальні ресурси,
знання відповідної галузі, нормативної бази, специфі$
ки діяльності; в) дотримання вимог щодо винагороди
за послуги з обов'язкового аудиту фінансової
звітності; г) наявність дієвої системи внутрішнього
контролю якості САД; д) надання достовірної інфор$
мації у звіті про прозорість щодо оцінки ефективності
системи внутрішнього контролю якості.
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ВИСНОВКИ
Отже, з вищевідзначених позицій, під час форму$

вання Концепції системи забезпечення якості ауди$
торських послуг, вважаємо, що її слід розглядати як
комплексну доктрину, що детермінує щільність взає$
модії та заохочення зацікавлених сторін до пошуку
шляхів підвищення якості аудиту за допомогою роз$
будови когнітивно$інформаційної та комунікативної
складової аудиту у конкретному середовищі. Саме
функціонування органічної системи забезпечення
якості аудиторських послуг має надавати суспільству
можливість здійснювати прозорий і ефективний
зовнішній контроль за виконанням суб'єктами ауди$
торської діяльності своїх професійних обов'язків та
ініціювати реінжиніринг процесів розбудови ефектив$
ної системи контролю якості аудиторських послуг, що
створить правильний баланс між прозорістю та кон$
фіденційністю.
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