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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТУ

Розкрито сутність, необхідність і важливість проведення контролю якості аудита.
Розкрито питання професійної етики аудитора , контролю його знань і компетент-
ності

Раскрыта сущность, необходимость и важность проведения контроля качества
аудита. Раскрыты вопросы профессиональной этики аудитора , контроля его знаний
и компетентности

The essence, the need and importance of quality control audit. Uncovered issues of profes-
sional ethics of the auditor, monitoring his knowledge and competence

Аудит в цілому і аудиторська діяльність аудиторської фірми повинні, як і
любий процес виконуватись на високому рівні. Це передусім діло престижу,
іміджу фірми, а звідси і всі інші показники її роботи – прибуток, заробітна пла-
та. Причому може бути і зворотний процес.

В зв'язку з цим в Міжнародній практиці велику увагу приділяють обліку і
контролю якості аудиту. Якісно виконаний аудит – це робота, здійснена у відпо-
відності з офіційними національними нормативами аудиту, потребами, викладе-
ними в законах, указах Президента, декретах Кабінету Міністрів, а також в про-
фесійних нормативах окремої аудиторської фірми в цілому і індивідуальних
нормативах.

Аудит – це складний технологічний процес і його здійснюють, як прави-
ло, декілька робітників аудиторської фірми. Перед усім це аудитор з повною
відповідальністю, який має сертифікат на проведення аудиту і помічників. Звід-
си виходить, що суб'єктом контролю якості аудиту буде, по-перше, аудитор,
контролюючий якість роботи помічників. А, по-друге, контроль якості роботи
самого аудитора. Такий контроль може здійснювати директор чи замісник дире-
ктора аудиторської фірми. Він веде журнал планування, обліку і контролю за-
трат часу по кожному робітнику в розрізі клієнтів.

І перший і другий вид контролю – це залежний контроль. По-третє, може
проводитись незалежний контроль якості аудитора, здійснюючий іншим назна-

ченим аудитором-партнером, який не пов'язаний з клієнтом по даному аудиту
(перевірки).

Всі три вказані суб'єкти контролю якості аудиту – це внутрішній конт-
роль. Може мати місце і зовнішній контроль – зі сторони Союзу аудиторів
України чи по їх дорученню (проханню) іншої аудиторської фірми.

Основні процедури контролю якості аудиту за окремими об'єктами пе-
редбачають низку дій.

Контроль зберігання професійної етики забезпечується за допомогою
інформації персоналу по питанням професійної етики, підготовки і звірки зі
списком клієнтів фірми, з якими можливий незалежний аудит, періодичного
вивчення взаємовідносин фірми з клієнтом, які могли б послабити незалеж-
ність фірми.

Контроль знань і компетентності персоналу здійснюється за рахунок рі-
шення програми найму робітників аудиторської фірми, виділення кваліфікації і
розроблення інструкцій для оцінки компетенції робітників фірми (характерис-
тика робітника – інтелігентність, чесність, досягнення і знання – рівень освіти,
знання роботи), нормативно-правового забезпечення аудиторської фірми, кон-
сультацій з правовими питаннями, економікотехнічними проблемами і т.п.

У випадку, якщо всі вищезгадані дії будут виконані свєчасно і належ-
ним чином, то якість роботи яку виконав аудитор не буде викликати сумнівів у
замовників. Адже хибно проведений аудит призводе до негативніх наслідків
для широкого кола учасників ринкових відносин. Інвестори, які зацікавлені в
результатах діяльності перевіряємого підприємства приймають економічні
рішення опираючись на не досить достовірні данні і отримують небажаний
результат, замовник втрачає можливість єфективно керувати своєю діяльністю
а аудтор заплямовує не лише свою репутацію, а й репутацію всієї фірми. Ось
чому аудит не просто треба проводити, а й контролювати його якість.
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АУДИТ ТА ЄРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС УКРАЇНИ

Досліджуються правові гарантії забезпечення якості аудиторських послуг, передба-
чені законодавчими та нормативними документами України. Проаналізована їх
відповідність європейському законодавству та виділені суттєві відмінності, врегу-
лювання яких є важливим чинником підвищення якості аудиту з урахуванням євроі-
нтеграційного курсу України.

Исследуются правовые гарантии обеспечения качества аудиторских услуг, преду-
смотренные законодательными и нормативными документами Украины. Проведен



анализ их соответствия европейскому законодательству, выделены принципиальные
отличия, урегулирование которых является важным фактором повышения качества
аудита, учитывая евроинтеграционный курс Украины.

Legal guarantees of ensuring the audit quality in Ukraine which are provided for by laws and
regulation acts were investigated. The analysis of its compliance with legislation of European
Union was carried out; the principal differences settlement of which is a significant factor of
increasing the audit quality taking into account the euro-integrating course of Ukraine were
singled out.

Аудитори повинні визнавати свою професійну відповідальність перед су-
спільством в цілому, а держава може і повинна встановлювати певні правові
гарантії, спрямовані на забезпечення якості аудиторських послуг, що підтвер-
джується практикою інших країн, де інститут аудиту має більш давню історію,
зокрема, і законодавством Європейського Союзу (ЄС). Визначаючи напрямки
розвитку аудиту та системи його регулювання треба враховувати євроінтегра-
ційний курс України.

Порівнюючи вимоги стосовно контролю якості аудиту, які передбачені
Директивою 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006
року про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Di-
rective 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts),
та зміст нормативних документів, розроблених Аудиторською палатою України
(АПУ), можна виділити низку принципових відмінностей, які відрізняються за
своєю важливістю та можливими шляхами вирішення. Так, існують розбіжності
у вимогах до осіб, які можуть бути допущені до проведення обов'язкового ауди-
ту. По-друге, існують відмінності у періодичності проведення перевірок аудито-
рів та аудиторських фірм, які проводять обов'язковий аудит суб'єктів суспільно-
го інтересу. В Директиві зазначено, що такі перевірки повинні проводитися
принаймні один раз на шість років (ст. 29), але перевірки в цілях забезпечення
якості щодо аудиторів або аудиторських фірм, які проводять обов'язковий аудит
суб'єктів суспільного інтересу – не рідше одного разу на три роки (ця вимога
закріплена в статті 43). Згідно Положення про зовнішні перевірки систем конт-
ролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до
професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, затвердженому
рішенням Аудиторського палати України від 23 квітня 2009 року №201/4, кожен
суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний проходити перевірку контролю
якості аудиторської діяльності не рідше одного разу на шість років (п.24 Розділу
ІІІ «План зовнішніх перевірок систем контролю якості»).

Ці відмінності, безумовно, важливі з точки зору забезпечення якості ау-
диту, але є суто технічними і в принципі можуть бути вирішені доволі просто.
На погляд автора, основну увагу слід приділити наступним проблемам системи
регулювання аудиторської діяльності в Україні, які відрізняють її від норм Єв-

ропейського законодавства: відсутність системи суспільного нагляду та доста-
тнього механізму забезпечення прозорості аудиту. При цьому сама система
аудиторської діяльності залишилася поза уваги при розробці Загальнодержав-
ної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яка за-
тверджена Законом України від 18 березня 2004 року №1629-ІV. Окремий роз-
діл, присвячений аудиту, в програмі адаптації відсутній. В таких розділах як
Розділ 2 «Законодавство про компанії» та Розділ 3 «Бухгалтерський облік і
податки компаній» жодного згадування про аудит немає, навіть, серед переліку
законодавчих документів України, які потребують адаптації.

Отже, стан забезпечення правових гарантій якості аудиту слід визнати
як незадовільний і саме в напрямку адаптації законодавства з аудиту до вимог
законодавства ЄС повинна йти подальша робота.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Проведено аналіз переваг диференційованої системи оподаткування доходів громадян
як один із методів зменшення «податкового тягаря» як на підприємства, так і на
працівників.

Проведен анализ преимуществ дифференцированной системы налогообложения
доходов граждан как один из методов уменьшения «налогового бремени» как на пред-
приятия, так и на работников.

There have been analyzed the advances of the differentiated system of the civil taxing as one
of the ways of decreasing «the tax load» as on enterprises, as well as on employees.

Питання оплати праці є найгострішими в період ринкових трансформа-
цій. Актуальність досліджуваної теми зумовлена податковим навантаженням та
навантаженням на фонд оплати страховими внесками на обов'язкове державне
соціальне страхування та обов'язковими зборами до Пенсійного фонду.

Значним є науковий доробок українських вчених, зокрема Л.К. Вороно-
вої, Н.В.Воротіної, Д.А.Бекерської, Г.В. Бех, які виявили наявність прогалин у
законодавстві, що дозволяє несумлінним платникам податків ухилятися від
оподаткування та легального нарахування заробітної плати найманим праців-
никам [4].

В даній роботі була поставлена задача запровадити в життя моделі зни-
ження податкового тиску на доходи найманих працівників на різних елементах
механізму оподаткування. На основі аналітичного огляду зарубіжного та вітчи-
зняного досвіду з питань оподаткування фізичних осіб до таких моделей відне-
сено: вибір одиниць оподаткування, коригування оподатковуваного доходу,
перегляд ставок і вибір різних форм оподаткування, зменшення нарахованого


