
Інвестиції: практика та досвід № 24/201356

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес міжнародної економічної інтеграції Украї�

ни потребує функціонування такої національної систе�

ми аудиторської діяльності, яка чітко адаптована до

внутрішніх умов та розвивається в контексті всіх міжна�

родних вимог в сфері обліку і аудиту. У світовій прак�

тиці аудит є обов'язковою частиною цивілізованого

функціонування ринкової економіки кожної країни. На

сьогоднішньому етапі розвитку загострилась проблема

недостатньої якості аудиторських послуг. Зважаючи на

те, що із розвитком економіки підвищуються вимоги

щодо прозорості фінансової інформації, розширюєть�

ся круг інформаційних потреб користувачів для прий�

няття оптимальних управлінських рішень, аудиторам

слід виконувати свою роботу все більш точно, чітко,

якісно з дотриманням вимог Міжнародних стандартів та

Кодексу професійної етики. Ці та інші фактори і зада�
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Здійснено аналіз сучасної системи контролю якості аудиту в Україні, основних нормативних
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значено проблемні аспекти розвитку та рівня якості аудиту в Україні. Запропоновано можливі
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ють вектор подальшого розвитку аудиту в Україні як

інструменту, що здатний задовольнити інформаційні

потреби суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями розвитку аудиту та його удосконалення

згідно вимог часу займаються як закордонні вчені, так і

багато українських теоретиків та практиків аудиторсь�

кої діяльності. Ґрунтовними є праці таких аудиторів, як

Нестеренко І.І., Бондар В.П., Головач В.В., Прилипко

С.І., Ніколаєвої О.О. та ін. В їхніх дослідження вказу�

ються як причини виникнення певних проблем якості

аудиту, так і шляхи їх вирішення. Проте ринок вимагає

постійного підвищення якості аудиторських послуг. Що

і визначає необхідність все стороннього розгляду, дос�

лідження та удосконалення якості аудиту в Україні.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз проблемних аспектів контро�

лю якості аудиторських послуг, функціональних ас�

пектів як зовнішньої системи контролю якості аудиту,

так і внутрішньо фірмової організації якісної роботи

аудиторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методологічною основою управління якістю в

аудиті є Положення з національної практики контролю

якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторсь�

кими фірмами та аудиторами системи контролю якості

аудиторських послуг" (далі — ПНПКЯ 1) [3]. Дане По�

ложення розроблено відповідно до Закону України

"Про аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів

аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих Ауди�

торською палатою України (АПУ) в якості Національ�

них стандартів аудиту, насамперед, відповідно до

Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1)

та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ (Кодекс

етики) [1, 2]. Метою цього Положення є встановлення

єдиних для України вимог до організації аудиторськи�

ми фірмами та аудиторами, які займаються аудиторсь�

кою діяльністю індивідуально як фізичні особи —

підприємці, систем контролю якості аудиторських по�

слуг та надання рекомендацій щодо ефективного впро�

вадження таких систем контролю якості в практику

аудиторської діяльності.

Аудиторська палата України, враховуючи те, що

Україна взяла на себе зобов'язання вжити заходів для

забезпечення того, щоб її законодавство поступово

було приведено у відповідність до законодавства ЄС,

зокрема в такій галузі, як бухгалтерський облік (ст. 51

Угоди про партнерство та співробітництво між Євро�

пейськими товариствами (ЄС) та Україною), проводить

активну роботу з удосконалення як нормативно�право�

вої бази, так і організації роботи аудиторських фірм.

Так, затверджено рішення Аудиторської палати Украї�

ни від 26.09.2013р. №279/7 "Концепція системи забез�

печення якості аудиторських послуг в Україні" [7]. Цим

документом чітко встановлено норми контролю якості

аудиторських послуг з боку Аудиторської палати Украї�

ни. На сьогодні створена та функціонує система забез�

печення якості аудиторських послуг. Зокрема вона 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 якості

аудиторських фірм та аудиторів, вживає належних за�

ходів для досягнення відповідності системи забезпечен�

ня якості вимогам Закону України "Про аудиторську

діяльність", Директиви 43, стандартів аудиту, норм про�

фесійної етики.

Комісія АПУ з контролю якості та професійної ети�

ки (далі — Комісія з контролю якості) діє відповідно до

Положення про Комісію АПУ з контролю якості та про�

фесійної етики, здійснює контроль і координацію ро�

боти Комітету з контролю якості аудиторських послуг,

сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами норм

професійної етики аудиторів, здійснює моніторинг

якості аудиту та супутніх послуг, вживає заходів із за�

безпечення незалежності аудиторів при проведенні

ними аудиторських перевірок і організації контролю

якості аудиторських послуг, розглядає скарги, звернен�

ня щодо викладених у них фактів з дотримання суб'єкта�

ми аудиторської діяльності вимог законодавства, норм

та стандартів аудиту і професійної етики, а також інші

функції, пов'язані із забезпеченням якості аудиторсь�

ких 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 ре�

зультати перевірок та видає загальні рекомендації ауди�

торам України для запобігання в подальшому виявле�

них порушень.

Визначено основні принципи та порядок функціо�

нування системи забезпечення якості аудиторських по�

слуг:

— Система забезпечення якості є незалежною від

аудиторських фірм і аудиторів, які контролюються.

— Система забезпечення якості є складовою сис�

теми суспільного нагляду.

— Для виконання завдань з обов'язкового аудиту

за періоди, що починаються з 01.01.2013 р. та/або

пізніше та для виконання всіх завдань із надання впев�

неності за періоди, що починаються з 01.01.2015 р. та/

або пізніше, аудиторські фірми та аудитори зобов'язані

отримати підтвердження Аудиторською палатою Украї�

ни відповідності системи контролю якості аудиторських

послуг вимогам Положення з національної практики

контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація

аудиторськими фірмами та аудиторами системи конт�

ролю якості аудиторських послуг" (далі — ПНПКЯ 1).

— Новостворені аудиторські фірми та аудитори, які

розпочинають діяльність фізичної особи — підприєм�

ця, а також аудиторські фірми та аудитори, які не нада�

вали до 01.01.2013 р. послуги з обов'язкового аудиту

та до 01.01.2015 р. — послуги не виконували завдань з

надання впевненості, і мають наміри надавати у періо�

дах, що починаються з 01.01.2013 р., послуги з обов'яз�

кового аудиту, а з 01.01.2015 р. — з виконання завдань

із надання впевненості, до початку надання таких по�

слуг мають отримати підтвердження Аудиторською па�

латою України відповідності системи контролю якості

аудиторських послуг вимогам ПНПКЯ 1 за винятком

елемента "Виконання завдання". Термін чинності Сві�

доцтв про відповідність системи контролю якості, от�

риманих такими аудиторськими фірмами та аудитора�

ми, становить два роки.

— За умови отримання аудиторською фірмою та

аудитором за результатами зовнішньої перевірки сис�

теми контролю якості підтвердження відповідності його

системи вимогам ПНПКЯ 1 йому видається відповідне
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Свідоцтво АПУ, термін чинності якого становить п'ять

років.

Узагальнені результати функціонування системи

забезпечення якості аудиторських послуг оприлюдню�

ються на сайті АПУ один раз на рік, що забезпечує

публічність і доступність інформації.

Аудиторські фірми та аудитори зобов'язані розро�

бити і впровадити в свою практику таку систему конт�

ролю якості, яка б забезпечувала обгрунтовану впев�

неність у тому, що сама аудиторська фірма і аудитор та

їх персонал діють відповідно до Міжнародних стан�

дартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надан�

ня впевненості та супутніх послуг (далі — МСА), Кодек�

су етики професійних бухгалтерів та законодавчих і

нормативних вимог, що регулюють аудиторську

діяльність, а висновки (звіти), що надаються аудиторсь�

кою фірмою і аудитором, відповідають умовам завдан�

ня.

Відповідно до МСА система контролю якості ауди�

торських послуг включає:

а) відповідальність керівництва за організацію кон�

тролю якості на фірмі;

б) етичні вимоги;

в) прийняття завдання, продовження співпраці з

клієнтом і виконання специфічних завдань;

г) людські ресурси;

г) виконання завдання;

д) моніторинг.

Отже, для того, щоб пройти перевірку системи кон�

тролю якості аудиторських послуг з боку АПУ та дот�

римуватись основних вимог Кодексу етики, відповідати

високому рівню статусу аудитора в суспільстві, ауди�

торським фірмам слід приділити значну увагу внутрішній

організації роботи в аспекті забезпечення якості послуг,

що надаються.

Зважаючи на підвищені вимоги АПУ до аудиторсь�

ких фірм щодо якості здійснення ними аудиту та надан�

ня аудиторських послуг, для них стало актуальним пи�

тання розробки внутрішньої досконалої системи конт�

ролю якості. Для забезпечення повноцінного її існуван�

ня та отримання ефективного результату не�

обхідно здійснити певне документальне

оформлення. На сьогодні в Україні відсутні

єдині вимоги та правила в документальному

оформленні політики та процедур контролю

якості в аудиторській фірмі. Проте вважаємо

актуальним та доцільним розробку такого

документу аудиторами, який враховував би

структуру фірми, обсяг послуг, що надають�

ся, стратегію розвитку та інші внутрішньо

фірмові принципи, які забезпечують високий

професійний результат діяльності.

Зокрема, погоджуємось з Ніколаєвою

О., яка вважає, що структура документаль�

ного оформлення політики та процедур си�

стеми контролю якості повинна розкривати

інформацію щодо вимог МСКЯ 1 "Контроль

якості для фірм, що виконують аудит та ог�

ляд фінансової звітності, а також інші зав�

дання з надання впевненості і супутні послу�

ги [5, с. 41].

А також, для забезпечення комплекс�

ності системи необхідно включити задокументовану

політику та процедури щодо порядку розгляду скарг та

звинувачень, документального оформлення політики та

процедур, термінів та визначень.

В якості додатків може надаватися перелік діючих

на фірмі стандартів, інструкцій, методик, шаблонів кон�

трольних листів, анкет, запитів та ін., які повинні бути

затвердженими керівництвом фірми. В переліку може

бути зазначена дата розробки документу та внесення

змін. Такий документ може існувати на фірмі у вигляді

Положення або у вигляді Наказу. Основними об'єктами

контролю якості, вважаємо, повинні бути: дотримання

співробітниками фірми всіх вимог Кодексу професійної

етики аудитора, відповідність кваліфікації працівників

виконуваним функціям, чітке розуміння сучасного ук�

раїнського законодавства та інших критеріїв, що забез�

печили якісне та професійне виконання аудиторської ро�

боти. Важливим є використання фірмою сучасних ком�

п'ютерних інформаційних технологій. Вони здатні забез�

печити максимальну точність і швидкість виконуваних

робіт, надати додаткові можливості у здійсненні поглиб�

леного та розширеного економічного аналізу задля

підготовки максимально достовірного аудиторського

висновку. Керівництву фірми необхідно сприяти пост�

ійному підвищенню кваліфікації своїх співробітників,

створювати комфортні умови праці, використовувати

елементи мотивації праці. Лише за дотримання таких

умов можна забезпечити високий рівень якості профе�

сійних послуг аудиторів.

Проте все це повинно бути чітко викладено в окре�

мому документі, доведено до кожного працівника, з

повідомленням про особисту відповідальність за якість

роботи на робочому місці.

За основу розробки структури системи контролю

якості можна взяти схему, запропоновану Ніколаєвою О.

(рис. 1). Хоча на практиці доцільно було б вказану схе�

му уніфікувати, удосконалити, пристосувати до існую�

чої на фірмі організаційної структури та структури робіт,

що виконуються задля охоплення всіх ланок діяльності

аудиторської діяльності.

Рис. 1. Складові середовища контролю
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Заслуговує на увагу думка професора

Бондара В.П., який вважає, що серед клю�

чових факторів контролю якості повинні бути

професійні вимоги, покращення навичок і

компетентності, видача завдань, делегуван�

ня повноважень, консультування, процедури

залучення і збереження клієнтів, моніторинг

діяльності аудиторської фірми. Відповідність

факторів основним рівням якості аудиторсь�

ких послуг відображена на рисунку 2 [4, с.

16].

ВИСНОВКИ
Отже, застосовуючи відповідні процеду�

ри управління на кожному етапі процесу

аудиту і документального підтвердження цих

дій, можна досягти високої якості роботи

аудиторів. Основою підтримання якості про�

цесу аудиту є документування усіх стадій

його проведення. Належне документування

можливе за умови введення внутрішньо

фірмових стандартів та затвердження форм

робочих документів аудитора. Необхідною

умовою забезпечення якості аудиторських

послуг є функціонування системи контролю

якості аудиту збоку Аудиторської палати Ук�

раїни, дотримання вимог нормативних доку�

ментів, міжнародних вимог, що регулюють

організацію якісної роботи аудиторів в Ук�

раїні.
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Рис. 2. Складові контролю якості аудиторських послуг
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