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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейський парламент та Рада ЄвроD

пейського Союзу ухвалили Директиву 2006/43/
ЄС "Про обов'язковий аудит річної звітності та
консолідованої звітності" від 17 травня 2006
року. Відповідно до Директиви 2006/43/ЄС, у
державахDчленах ЄС до аудиторів і аудиторсьD
ких фірм має застосовуватись система забезD
печення якості, організована в такий спосіб,
щоб вона була незалежною від аудиторів та
аудиторських фірм, які контролюються.

Оскільки метою незалежного аудиту є наданD
ня користувачам фінансової звітності підприємD
ства впевненості щодо її достовірності та відпоD
відності нормативноDправовим документам для
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прийняття необхідних управлінських рішень,
відтак, якість аудиторських послуг є найважливD
ішою мірою цінності та необхідності такої форD
ми контролю, як аудит, для суспільства.

Дотримання аудиторами вимог стандартів
аудиту та професійної етики, інших нормативD
ноDправових документів та умов договору на
кожному етапі виконання аудиторського завD
дання, забезпечує ту міру довіри до незалежD
ної думки аудитора з боку користувачів резульD
татів аудиту, що дозволяє стверджувати про
досягнення високої якості аудиту. Отже, поD
няття незалежного аудиту невіддільне від поD
няття якості аудиторських послуг, що і обумовD
лює актуальність дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження, присвячені поняттю якості та
контролю якості в аудиторській діяльності, не
є новими, оскільки значна кількість науковців
розглядали сутність якості в аудиторській
практиці у своїх працях.

Вагомий внесок у дослідження поняття
якості продукції, послуг зробили такі відомі
вчені, як Гохберг Л.М., Гличев А.В., Джуран Д.,
Додж Р., Єськов П.О., Ільєнкова С.Д., КарD
даш В.Я., Крилова Г.О., Круглов М.І., Ягудін С.Ю.

Проблемам, пов'язаним з розвитком контD
ролю якості аудиторської діяльності в Україні
та світі, присвятили свої праці такі науковці:
Василюк М.М., Горяєва М.С., Григорів О.О.,
Здирко Н.Г., Єременко Д.В., Коваленко В.П., КоD
зак В.Є., Мултанівська Т.В., Проскуріна Н.М.,
Редько О.Ю., Соловйов Д.І., Шерстюк О.Л.

Томчук О.В. та Здирко Н.Г., аналізуючи
проблеми та недоліки розвитку аудиту в УкD
раїні, вважають, що до однією з найважливіших
проблем, що стримує та унеможливлює наблиD
ження українського аудиту до світового рівня,
є недостатній контроль за якістю вітчизняного
аудиту [1, с. 33].

Василюк М.М., грунтовно досліджуючи у
своїх працях проблеми контролю якості аудиD
торських послуг, зазначає, що якість аудиD
торських не задовольняє вимоги споживачів
українського ринку, що насамперед пов'язано
із недосконалістю законодавчої та нормативD
ної бази та значно занижує рівень важливості
аудиту і соціальноDекономічних переваг інфорD
мації, підтвердженої незалежним аудитом [2].

Відзначаючи цінність отриманих резульD
татів щодо дослідження проблем контролю
якості аудиторських послуг в Україні та світі,
вважаємо за необхідне зосередити увагу на
дослідженні теоретичних аспектів поняття
якості в аудиторській практиці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності якості в

аудиторській діяльності та виділення її особD
ливих складових, які дадуть змогу більш точD
ніше ідентифікувати дане поняття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За класифікатором Світової організації

торгівлі, аудит відноситься до ділових профD
есійних послуг, що мають специфічні особлиD
вості. Послуга не існує до її надання, їй притаD
манний високий ступінь невизначеності, що
ставить клієнта в досить складне становище та
ускладнює продавцям просування на ринку.

Для аудиту як послуги характерні такі особлиD
вості: нематеріальність, незбереження, персоD
ніфікована направленість, невідокремленість,
участь клієнта в сервісному процесі, компD
лексність. Крім того, аудиторська послуга відD
різняється протиріччям та розширеною адресD
ністю. У силу таких особливостей, концепції
якості, розроблені для матеріальної сфери, не
можуть бути повною мірою застосовані до сфеD
ри послуг [3].

Вважаємо за доцільне з'ясувати сутність
категорії "якість" та її застосування до аудиD
торських послуг. Варто зазначити, що "якість"
— це філософське поняття, яке застосовуєтьD
ся не лише як мірило якісних ознак виготовD
леної продукції, виконаних робіт та наданих
послуг з метою визначення їх придатності до
споживання та можливості задоволення поD
треб кінцевих споживачів. Поняття якості
широко застосовується щодо усіх сфер житD
тя та діяльності людини: якість навчання, виD
ховання, життя, відносин, інформації. З поD
няттям якості можна пов'язати також і понятD
тя цінності, тобто чим якіснішою є та чи інша
річ, послуга, інформація, тим ціннішою вона є
для людини. Тому вважаємо, що якість є мірою
цінності продукту, яка визначає його існуючу
та майбутню здатність задовольняти визначені
потреби.

Вимоги до якості на міжнародному рівні
визначені стандартами, тому числі ISO серії
9000 Міжнародної організації стандартів
(International Organization for Standardization).
Міжнародна організація зі стандартизації виD
значає якість (стандарт ІСОD8402) як сукупD
ність властивостей і характеристик продукції
чи послуг, що додають їм здатність задовольD
няти обумовлені чи очікувані потреби. СтанD
дартом введені поняття "забезпечення якості",
"керування якістю", "спіраль якості". Вимоги до
якості на міжнародному рівні визначені станD
дартами ІСО серії 9000 [4].

Перша редакція міжнародних стандартів
ІСО серії 9000 вийшла наприкінці 80Dх років і
ознаменувала вихід міжнародної стандартиD
зації на якісно новий рівень. Зміст стандартів
впроваджено безпосередньо у виробничі проD
цеси, сферу управління й установлено чіткі виD
моги до систем забезпечення якості. Вони поD
клали початок сертифікації систем якості.
Стандарти ІСО серії 9000 установили єдиний,
визнаний у світі підхід до договірних умов з
оцінки систем якості й одночасно регламентуD
вали відносини між виробниками та споживаD
чами продукції. Іншими словами, стандарти
ІСО — тверда орієнтація на споживача [5].
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Науковці поDрізному визначають сутність
поняття якості, що залежить від сфер застосуD
вання цієї категорії та наукових підходів (табл.
1).

Аналіз таблиці дає змогу стверджувати про
різноманітність підходів щодо визначення
якості (продукції, виробу, роботи, предмета,
об'єкта). Енциклопедичні дані висвітлюють
філософське бачення категорії якість, яка виD
значає особливості того чи іншого об'єкта, його
основні відмінності, які дають змогу його іденD
тифікувати та виокремлювати зDпоміж інших.

Науковці у своїх дослідженнях визначають
якість з двох основних позицій: якість як сукупD
ність характеристик, яких набуває виріб в реD
зультаті технологічного процесу виробництва.
Таку якість можна назвати технологічною, виD
робничою. І другий різновид якості — якість,
яка формується внаслідок можливості, здатD
ності продукту забезпечувати певні потреби.
Така якість залежить від величини цінності, яку
становить об'єкт для потенційних його спожиD
вачів, та ступеня корисності, здатного задоD
вольняти їх потреби внаслідок використання
продукту.

У чому ж особливість послуг, наданих аудиD
торською фірмою, тобто в чому полягає кінцеD
ва мета аудиту, що визначає і впливає на якість
аудиторського продукту?

Особливістю бізнесу в сфері надання аудиD
торських послуг є те, що кінцевим результатом
наданих послуг є інформація у вигляді аудиD
торського звіту. При цьому аудитори несуть
високу соціальну відповідальність перед кориD
стувачами інформації, наданої в підсумковому
аудиторському документі. Тому передумовою
ефективного функціонування та розвитку
аудиторської фірми є забезпечення високої
якості наданих послуг.

Розглянемо, як трактують поняття якості
аудиторських послуг міжнародні та націоD
нальні нормативноDправові документи в галузі
аудиторської діяльності.

Відповідно до Положення з національної
практики контролю якості аудиторських поD
слуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та
аудиторами системи контролю якості аудиD
торських послуг" затвердженого рішенням
Аудиторської палати України від 27.09.2007 р.
№182/4, якісною визнається аудиторська поD
слуга, яка надається фірмами з дотриманням
професійних стандартів, законодавчих і нормаD
тивних вимог, що регулюють аудиторську
діяльність, та задовольняє потреби користуD
вачів [16].

Відповідно до Міжнародного стандарту
контролю якості 1 "Контроль якості для фірм,
що виконують аудити та огляди фінансової

Таблиця 1. Сутність категорії "якість"

Джерело: узагальнено автором на основі [5; 15].

Автор (автори) Сутність категорії «якість»
1. Велика радянська 
енциклопедія [6] 

Категорія якості виражає цілісну характеристику функціональної єдності суттєвих властивостей об’єкта, його 
внутрішньої та зовнішньої визначеності, відносної стійкості, його відмінності від інших об’єктів або подібності з 
ними... Якісна визначеність об’єкта залежить, передусім, від його структури, характеру зв’язків елементів цілого, а 
також від складу його елементів  

2. Українська 
радянська 
енциклопедія [7] 

Якість – це внутрішня визначеність предмета, яка відображає його специфіку, шо відрізняє цей предмет від усіх інших

3. Джуран Д. [8], 
Додж Рой [9] 

Рівень відповідності виробу встановленим стандартам і технічним умовам, що дозволяють задовольнити конкретну 
потребу у витратах, тобто якість відображає здатність виробу виконувати задану функцію. Якість як суспільна оцінка, 
що характеризує ступінь задоволення потреб у конкретних умовах споживання тієї сукупності властивостей, що явно 
виражені або потенційно закладені в товар 

4. Крилова Г.Д. [10] Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції. Її слід розглядати як складову та наслідок якості 
роботи. Тут безпосередньо оцінюється якість придатної продукції, думка споживача, аналізуються рекламації. Для 
того, щоб виробити продукцію, виконати роботи чи надати послуги, необхідно здійснити цілий ряд операцій, 
підготовчих робіт. Кінцева якість залежить від якості роботи на кожному етапі 

5. Кардаш В.Я. [11] Формування якості продукції починається на стадії її проектування. Так, у фазі дослідження розробляють технічні й 
економічні характеристики, створюють функціональні зразки (моделі). Після цього створюють основу виробничої 
документації і, дослідний зразок. На стадії конструкторсько-технологічних робіт підготовляють впровадження виробу 
у виробництво 

6. Єськов П.О. [12] Якість роботи безпосередньо пов'язана із забезпеченням функціонування фірми, нею визначається якість керівництва і 
керування (планування, аналіз, контроль). Від якості планування (розробки стратегії, системи планів т.п.) залежить 
досягнення поставлених цілей і якість фірми. Поняття якості формувалося під впливом історико-виробничих 
обставин, що обумовлено наявністю в кожному суспільному виробництві своїх об'єктивних вимог до якості продукції 

7. Ільєнкова С.Д., 
Гохберг Л.М.,  
Ягудін С.Ю. [13] 

У командно-адміністративній економіці якість трактується з позиції виробника, а за умов ринкової економіки якість 
розглядається з позиції споживача. Якість виробу може виявлятися в процесі споживання 

8. Гличев А.В., 
Круглов М.І. [14] 

Ідея кваліметричного підходу до визначення якості продукції належить голландським вченим Дж. Ван Етингеру і 
Дж. Сіттігу. Саме ними розроблена спеціальна галузь науки – кваліметрія, в основу якої покладено способи виміру і 
квантифікації показників якості. Учені стверджують, що «…кваліметрія дозволяє давати кількісні оцінки якісним 
характеристикам товару, виходячи з того, що якість залежить від великого числа властивостей 
продукту. Для того, щоб судити про якість продукту недостатньо тільки даних про його властивості необхідно 
враховувати й умови, у яких продукт буде використаний» 
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звітності, а також інші завдання з надання впевD
неності і супутні послуги" (далі — МСКЯ 1),
метою аудиторської фірми є створення та
підтримання такої системи контролю якості,
яка б надавала б їй достатню впевненість в
тому, що сама фірма та її персонал діють відпоD
відно до професійних стандартів, законодавчих
і регуляторних вимог та звіти, які надаються
фірмою або партнерами із завдання, відповідаD
ють обставинам [17].

Науковці, досліджуючи сутність якості
аудиторських послуг, виділяють різні його
трактування, що залежать від наукового баченD
ня провідних вчених (табл. 2).

Аналізуючи погляди науковців на сутність
категорії "якість аудиторських послуг", навеD
дені у таблиці, видно, що автори поDрізному
трактують це поняття, однак найчастіше,
окреслюючи дану дефініцію, наводяться наD
ступні характеристики: "здатність задовольняD
ти вимоги…", "відповідність у всіх суттєвих асD
пектах…", "ступінь відповідності…". При цьоD
му у визначеннях можна прослідкувати три заD
кономірності:

1) ототожнення якості аудиторських послуг
лише із відповідністю дотриманням вимогам
стандартів (Козак В.Є., Пономарьов А.А., РедьD
ко О.Ю.);

2) трактування якості аудиторських послуг
лише як ступеня задоволення потреб користуD
вачів: (Василюк М.М., Єременко Д.В., ПроскуD
ріна Н.М., Коваленко В.П., Соловйов Д.І.);

3) комбінація двох попередніх характерисD
тик, тобто визначення якості аудиторських
послуг як здатності задовольняти інтереси
користувачів та відповідність у всіх суттєвих

аспектах виконаних аудиторських процедур
вимогам стандартів аудиту (Мултанівська Т.В.,
Горяєва М.С., Шерстюк О.Л.).

Отже, аудит можна вважати якісним, коли,
поDперше, порядок його проведення дотриD
мується критеріїв якості, встановлених:

1) вимогами п. 6 ст. 12 Закону України "Про
аудиторську діяльність", згідно з яким аудитоD
ри зобов'язані здійснювати перевірку контроD
лю якості виконаних робіт;

2) Міжнародним стандартом аудиту (МСА)
220 "Контроль якості під час аудиту історичної
фінансової інформації";

3) Кодексом етики професійних бухгалD
терів;

4) вимогами Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів і положеннями, розробленими АПУ;

5) внутрішньфірмовими стандартами якості;
6) умовами договорів на надання аудиторсьD

ких послуг.
Крім наведених критеріїв якості, необхідно

дотримуватися також того, щоб аудиторська
діяльність відповідала необхідному професійD
ному рівню та вимогам Кодексу етики профеD
сійних бухгалтерів [3].

ПоDдруге, аудитор повинен задовольняти
встановлені та перспективні потреби замовниD
ка в отриманні достовірного рівня впевненості
в інформації, оскільки з економічної сторони
якість — це здатність продукції задовольняти
потреби споживачів, відповідаючи характериD
стикам, які є основною його споживчої варD
тості.

Отже, підсумовуючи погляди науковців на
сутність якості аудиторських послуг, вважаєD
мо, що якість аудиторських послуг — це ствоD

Таблиця 2. Сутність категорії "якість аудиторських послуг"

Джерело: сформовано автором.

Автор (автори) Сутність категорії «якість аудиторських послуг»
1. Василюк М.М. [18] Якість аудиту варто розглядати як сукупність процесів, що здійснюються аудиторами при проведенні перевірки або 

наданні послуг та забезпечують користувачів своєчасною, достовірною та повною інформацією, що міститься в 
аудиторському висновку 

2. Єременко Д.В. [19] Якість аудиторських послуг – це їх здатність задовольняти потреби замовника та суспільства в отриманні 
достатнього рівня впевненості у фінансовій інформації, що виступає предметом аудиту 

3. Козак В.Є., 
Пономарьов А.А. [20] 

Якість аудиторських послуг – це відповідність у всіх суттєвих аспектах виконаних аудиторських процедур вимогам 
стандартів аудиту, прийнятій програмі надання послуг, умовам договору з замовником, обґрунтованість результатів, 
отриманих від надання професійних послуг, а також відсутність у діях аудиторської фірми або її персоналу ознак 
правопорушень  

4. Мултанівська Т.В., 
Горяєва М.С. [3] 

Якість аудиту – це комплексне поняття, її також можна визначити як ступінь необхідного і достатнього рівня довіри 
до думки аудитора з боку користувачів 

5. Проскуріна Н.М., 
Коваленко В.П. [21] 

Якість аудиторських послуг можна розглядати як їх здатність задовольняти потреби замовника та суспільства в 
отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій інформації, що виступає предметом аудиту. Якість 
аудиторських послуг – категорія, що перманентно змінюється залежно від рівня суспільних відносин та 
господарської практики країни 

6. Редько О.Ю. [22] Якість аудиторських послуг – це системне дотримання реальної професійної незалежності, вимог чинного 
законодавства та стандартів аудиту, дотримання Кодексу професійної етики і професійну діяльність в сфері аудиту 

7. Соловйов Д.І. [23] Під якістю аудиторських послуг доцільно припускати здатність задовольняти встановлені та перспективні потреби 
замовника в отриманні достовірного рівня впевненості в інформації і забезпечити достовірність цієї інформації 

8. Шерстюк О.Л. [24] Якість аудиту фінансової інформації – це іманентна характеристика результатів аудиту та процесу їх отримання, що 
являє собою ступінь відповідності критеріям, зміст яких визначається отриманням можливості застосування таких 
результатів в інтересах користувачів 
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рення аудиторською фірмою (аудитором) таD
кого інформаційного продукту (аудиторськоD
го звіту), який відповідає вимогам професійних
стандартів, законодавчих та нормативних виD
мог, що регулюють аудиторську діяльність та
здатний задовольняти потреби користувачів
[25, с. 134].

Василюк М.М. та Григорів О.О. вважають,
що жодна концепція якості аудиту не пояснює
причин існування протиріч між забезпеченням
"технологічної" якості аудиту, яка відповідає
вимогам встановлених стандартів, та якістю
кінцевого результату, який повинен відповідаD
ти кінцевій меті — зниженню інформаційних
ризиків одержувачів аудиторських послуг [15].

Тобто можна констатувати про виділення
двох складових якості в аудиті:

1) "технологічної", виробничої якості аудиD
ту, яка полягає у дотриманні аудиторами виD
мог Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу
професійної етики під час виконання конкретD
них завдань;

2) кінцевої якості аудиторського продукту
— інформації, наданої аудитором, яка може
бути у вигляді аудиторського звіту або іншого
узагальнюючого документу в залежності від
виконуваного завдання.

Ці дві складові є взаємопов'язані та невідD
дільні, оскільки без дотримання аудитором техD
нологічної, виробничої якості аудиту на кожD
ному етапі виконання конкретного завдання,
неможливо досягти кінцевої якості аудиторсьD
кого продукту — аудиторського звіту, який має
містити незалежну думку аудитора щодо досD
товірності та відповідності фінансової
звітності та задовольняти інформаційні потреD
би користувачів.

ВИСНОВКИ
Отже, цінність аудиторської діяльності в

суспільстві визначається його здатністю задоD
вольняти потреби користувачів фінансової
звітності у достовірній та надійній інформації
для прийняття поточних та перспективних
рішень.

Провівши дослідження поняття якості, виD
окремлено дві основних позиції: якість як суD
купність характеристик, яких набуває виріб в
результаті технологічного процесу виробницD
тва (технологічна, виробнича якість); якість,
яка формується внаслідок можливості, здатD
ності продукту забезпечувати певні потреби
(споживча якість).

За результатами проведеного дослідження
було визначено зміст поняття "якість аудиD
торських послуг" — це створення аудиторсьD

кою фірмою (аудитором) такого інформаційD
ного продукту (аудиторського звіту), який відD
повідає вимогам професійних стандартів, закоD
нодавчих та нормативних вимог, що регулюють
аудиторську діяльність та здатний задовольняD
ти потреби користувачів.

Таке визначення дає змогу ідентифікувати
поняття якості аудиторської інформації з двох
взаємопов'язаних сторін:

— здатність задовольняти потреби кінцевих
споживачів — власників, працівників та управліD
нського персоналу підприємства, потенційних
інвесторів, покупців, постачальників, державні та
недержавні органи, громадськість та бути корисD
ною при прийнятті ними ефективних рішень;

— необхідність дотримання аудитором виD
мог стандартів аудиту на кожному етапі викоD
нання аудиторського завдання.
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