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ОЦІНКА ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ ЧИ КОМПАРАТИВНОГО МЕТОДУ 

 

Питання «якості аудиторських послуг» належить до одного із важливих 

питань, які мали та мають місце, у процесі обговорення стану діяльності 

аудиторської спільноти на різних рівнях та професійних навчальних заходах. 

Особливу гостроту зазначеному питанню надало прийняття Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року 

№ 2258-8 (далі по тексту Закон 2258), яким врегульовано здійснення 

аудиторської діяльності в Україні та забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг.  Зокрема, статтею 40 Закону 2258, визначено, що «…Контроль якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється шляхом 

проведення перевірки контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних стандартів 

аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю 

якості аудиторських послуг, дотримання вимог цього Закону…» [1]. 

Чітке визначення за нормою пункту 7 статті 1 Закону 2258-8 терміну 

«аудиторські послуги», зокрема: «…аудиторські послуги – аудит, огляд 

фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з 

іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту;…» [1], надало можливість 

аудиторам уточнити перелік таких послуг, а керівникам суб’єктів аудиторської 

діяльності з’ясувати окремі види послуг та склад суб’єктів господарювання, 

яким їхній суб’єкт аудиторської діяльності має право надавати з такого переліку.   

Відсутність у Законі 2258, поняття терміну «якість аудиторських послуг», 

посилило очікування аудиторською спільнотою розроблення органами 

управління аудиторською діяльністю, регламентуючих документів з організації 

та методики проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, в частині 

оцінки системи контролю «якості аудиторських послуг». Серед керівництва 
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суб’єктів аудиторської діяльності зріст попит на методичні рекомендації, в 

частині розробки внутрішніх документів суб’єктів аудиторської діяльності, щодо 

організації внутрішньої системи контролю якості виконання окремих завдань, 

методики контролю дотримання виконавцями завдань з надання аудиторських 

послуг. Особливу увагу було приділено, зокрема, розробці документів стосовно 

організації внутрішньої системи контролю якості: відповідності міжнародним 

стандартам аудиту, дотримання принципу незалежності, забезпечення 

ефективності її функціонування, дотримання вимог Закону 2258. За відсутності 

затверджених контролюючими органами зразків (еталонів), керівники суб’єктів 

аудиторської діяльності, виходячи із сформованого, на базі набутого, у тому 

числі за результатами участі у навчальних заходах професійних організацій 

досвіду, «професійного судження», організовували та здійснювали розробку 

вищезгаданих внутрішніх документів. За змістом п.13(k) МСА 200 Професійне 

судження (professional judgment) розглядається як: «…застосування необхідної 

освіти, знань і досвіду в контексті вимог стандартів аудиту, бухгалтерського 

обліку та професійної етики при прийнятті обґрунтованих рішень щодо плану 

дій, які є прийнятними за обставин завдання з аудиту» [2].  

Суттєвим кроком у розуміння стану з майбутніми перевірками «якості 

аудиторських послуг» було затвердження Міністерством фінансів України 29 

серпня 2019 року «Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг» (далі по тексту Порядок). За змістом Порядку серед 

завдань з перевірки «якості аудиторських послуг» визначено: тестування 

внутрішніх процедур та здійснення перевірки документів суб’єкта аудиторської 

діяльності [3].  

Наступним документом, змістом якого було надано додаткову інформацію 

для покращення розуміння стану щодо перевірок «якості аудиторських послуг», 

стали затверджені Радою нагляду за аудиторською діяльністю Державної 

установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (далі – 

ОСНАД) 30.08.2019 року «Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг» (далі по тексту Рекомендації). Зазначеними 

Рекомендаціями було визначено методи і способи планування, організації 

перевірки, проведення процедур, критерії оцінювання системи контролю якості 

на рівні виконання завдання, дотримання вимог міжнародних стандартів аудиту 

та Закону, відповідності складеного звіту – обставинам. Серед основних методів 

для перевірки внутрішніх розпорядчих документів системи контролю якості 

суб’єкта аудиторської діяльності визначено Рекомендаціями: дослідження, 

аналіз та оцінка (п.4, розділ ІІІ) [4]. Виходячи із вищенаведеного, є доцільним 

твердження про те, що «експертами» та «інспекторами», які відповідно до 

Порядку залучені та здійснюють перевірки з контролю якості аудиторських 

послуг, буде також застосовуватися «професійне судження» у трактуванні його 

поняття за МСА 200. 

Таким чином, може бути передбаченим розвиток подій у процесі здійснення 

перевірки різного розуміння, осмислення та оцінки: поданої представником 

суб’єкта аудиторської діяльності інформації про об’єкт перевірки та сприйнятого 

змісту наданої інформації «експертами» та «інспекторами». Саме підхід до 
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оцінювання «об’єкта перевірки» суб’єктами оцінювання на базі «професійного 

судження», може відноситися до суттєвих недоліків в отриманні «об’єктивної 

оцінки». 

Уникнення зазначеного недоліку у процесі проведення перевірок суб’єктів 

аудиторської діяльності стосовно «якості надання аудиторських послуг», 

особливо в частині оцінки розроблених внутрішніх документів аудиторської 

фірми, забезпечило б застосування компаративного методу. «Компаративний» 

(comparo –лат.) означає: порівнюю; порівняльний [5]. Сутність зазначеного 

методу полягає у здійсненні порівняння «об’єкта перевірки» із затвердженим 

зразком (еталоном). 

Обґрунтуванням для застосування компаративного (порівняльного) методу 

у процесі здійснення контролю «якості аудиторських послуг», які надаються 

суб’єктами аудиторської діяльності, є вимоги щодо виконання положень 

Національного стандарту України ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). 

Зокрема, чітке визначення поняття «якість»: 

«…Якість продукції та послуг організації визначають здатністю 

задовольняти замовників, а також передбаченим і непередбаченим впливом на 

відповідні зацікавлені сторони. 

Якість продукції та послуг охоплює не тільки їхні передбачені функції та 

характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь для замовника…» 

[3, п.2.2.1.]. 

А також:  «… критерії аудиту (audit criteria). Сукупність політик, методик 

або вимог, що їх використовують як еталон, з яким порівнюють об’єктивний 

доказ». [3, п. 3.13.7.]. 

Висновки. Висвітлені результати дослідження стосовно вибору для 

використання у процесі здійснення контролю якості аудиторських послуг, які 

надаються суб’єктом аудиторської діяльності, з метою отримання «об’єктивної 

оцінки»: результатів «професійного судження» відповідно до Міжнародного 

стандарту аудиту 200 чи компаративного (порівняльного методу) з урахуванням 

Національного стандарту України ДСТУ ISO 9000: 2015, зумовлює потребу 

подальших досліджень, розробки еталонних методик та  апробацію їх 

результатів. 
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