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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ 
АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 

 
Сучасні умови господарювання обов'язковими напрямами 

забезпечення якісного надання аудиторських послуг виділяють 
відповідальне ставлення аудиторів до виконання  кожного 
аудиторського завдання зокрема. Контроль якості охоплює 
політику та процедури, які застосовуються для забезпечення 
гарантії якісного виконання аудиторами обов’язків перед 
клієнтами. Зовнішній контроль забезпечується шляхом постійного 
моніторингу діяльності аудиторських фірм та приватних 
аудиторів. Проблеми організації і забезпечення контролю якості 
аудиторських послуг у сучасних реаліях розвитку аудиту в Україні 
активно впливає на розвиток економіки країни в цілому. 

Аналіз літературних джерел дозволяє визначити основні 
проблеми, шляхи їх вирішення та напрями створення системи 
внутрішніх стандартів контролю якості на фірмі. Вагомий внесок 
у дослідження проблем контролю аудиторських послуг зробили 
зарубіжні та вітчизняні вчені: Ф.Бутинець, М.Білуха, 
Т.Мултанівська, М. Горяєва, О.Редько, Я. Гончарук, Е. Гутцайт. 
Доведено, що однією із важливих функцій, зокрема, внутрішнього 
контролю є забезпечення дотримання працівниками підприємства 
своїх посадових обов'язків. Визначальним кроком до забезпечення 
належної якості аудиторської практики фірми є безпосереднє 
включення у процес організації та здійснення аудиту заходів щодо 
контролю його якості. Їхнє впровадження передбачає розробку й 
обґрунтування організаційно-методичного механізму контролю 
якості роботи аудиторів. Відзначимо, що однією із складових 
організаційно-методичного механізму контролю якості результатів 
процесу аудиту є його інформаційна забезпеченість.  



 113

Відзначимо, що забезпечення якості аудиторських послуг й 
задоволення потреб суспільства потребує вдосконалення процесу 
саморегулювання аудиторської діяльності. Для організації дієвого 
зовнішнього контролю необхідним є визначення і затвердження 
мінімального рівня процедур, що забезпечить досягнення цілей 
контролю якості. Варто спрямовувати контроль за процесом 
надання послуг на усіх рівнях для забезпечення обґрунтованої 
впевненості у тому, що надані послуги відповідають встановленим 
стандартам якості. Контрольні спостереження повинні мати 
адекватний характер та враховувати підготовку, можливості й 
досвід призначеного персоналу. Функціонування належної 
системи контролю якості в аудиторській фірми сприяє наданню 
якісних аудиторських послуг. Ефективна система контролю 
дозволяє здійснювати своєчасний вплив на рівень якості наданих 
послуг, запобігати можливим недолікам й порушенням, 
забезпечувати їх оперативне виявлення й усунення. Окрім того 
система забезпечення якості має гарантувати такий підхід, за 
якого всі особи, що здійснюють перевірку роботи аудиторів та 
аудиторських фірм, мали б відповідну професійну освіту, 
відповідний досвід роботи, а також спеціальну професійну 
підготовку з питань контролю забезпечення якості аудиторської 
діяльності. Швидкі зміни внутрішніх і зовнішніх умов, які 
впливають на розвиток аудиторської професії у світі та в Україні, 
вимагають від аудиторської практики постійної адаптації системи 
забезпечення якості. 

Отже, слід зазначити, що необхідність організації 
внутрішнього контролю за якістю наданих аудиторських послуг, 
забезпечить теоретичну і практичну основу для ефективного 
ведення аудиторської діяльності на високому професійному рівні 
та підвищить суспільну довіру до професійної діяльності аудитора. 
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Сучасні суб'єкти господарювання відмічаються високою 
непередбачуваністю результатів свого функціонування, процесів 
розвитку, що зумовлює необхідність винаходу ефективно 
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