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ЗМІШАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА 

АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 
 

Взяття курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, бурхливий розвиток ринкових відносин та інформаційних 

технологій, глобальна інформатизація та електронізація суспільства, посилення конкуренції в сфері бізнесу викликало 

потребу в приведенні національного законодавства у відповідність до вимог суспільства, а також європейських та 

міжнародних стандартів. У зв’язку з цим почався процес оновлення законодавство у сфері аудиторської діяльності, 

що має на меті покращення інвестиційної привабливості національної економіки, підвищення якості аудиторських 

послуг, а також створення ефективної системи контролю за аудиторами.  

Стаття спрямована на вивчення питань контролю якості надання аудиторських послуг, а також окреслення 

основних аспектів щодо моделі контролю за аудиторами в Україні. 

На основі аналізу ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та наукових праць з даного 

питання, в статті здійсненна спроба проаналізувати нинішню систему контролю якості аудиторської діяльності в 

Україні.  

Ключові слова: законодавство, ринкові відносини, аудит, аудиторська діяльність, аудитори, глобалізація, 

професійна етика, зовнішній незалежний контроль, Аудиторська палата України. 

 

Постановка проблеми. Взяття курсу на 

інтеграцію до Європейського Союзу, 

бурхливий розвиток ринкових відносин та 

інформаційних технологій, глобальна 

інформатизація та електронізація суспільства, 

посилення конкуренції в сфері бізнесу 

викликало потребу в приведенні національного 

законодавства у відповідність до вимог 

суспільства, а також європейських та 

міжнародних стандартів. У зв’язку з цим 

почався процес оновлення законодавство у 

сфері аудиторської діяльності, що має на меті 

покращення інвестиційної привабливості 

національної економіки, підвищення якості 

аудиторських послуг, а також створення 

ефективної системи контролю за аудиторами.  

Створення системи ефективного контролю 

якості послуг, що надаються аудиторами, є 

основоположною засадою функціонування 

аудиту в будь-якій країні. Якість аудиту 

залежить не тільки від професійної підготовки 

окремо взятого аудитора, але й від 

функціонуючої системи контролю за 

аудиторською діяльністю як на державному, 

так і на локальному рівні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання аудиторської етики та культури 

аудиторів досліджувалися в працях таких 

науковців як: Робертсоном Дж. Л., 

Рудницького В.С., Бондаря В.П., Тарасова В.С., 

Миценко Р.О., Якненка К.В. ті ін. 

Проскуріна Н.М. зазначає, що незважаючи на 

вагомий внесок науковців та економістів, 

проблема дотримання аудиторами етичних 

вимог залишається досі дискусійною та потребує 

особливої уваги і подальшого дослідження. 

Дослідження, які стосувалися методики та 

організації аудиту, проводили Кулаковська 

Л.П., Сопко В.В., Усач Б.Ф., Малецький О.Б. 

Одним з найгостріших питань, що залишається 

під пильною увагою науковців та спеціалістів в 

сфері аудиту, є формування системи контролю 

якості аудиторських послуг. Даним питанням 

займається велика кількість вітчизняних та 

зарубіжних вчених: Андреев В.Д., Аренс А., 

Бєлоглазова Г.Н., Лоббек Дж., Романовський В.А., 

Ніненко О.Л., Макловська А.П [1]. 

Проте методологія і методика формування 

ефективної системи контролю якості аудиту 

недостатньо розроблені. Нереалізованим 

аспектом підвищення якості аудиторських 

послуг залишається використання системного 

підходу до побудови механізму контролю 

якості аудиту, створення такої системи на 

практиці ускладнюється недостатньою 

розробленістю її структури, а також методів, 

прийомів та інструментів побудови [2]. 

Мета статті. Стаття спрямована на 

вивчення питань контролю якості надання 

аудиторських послуг, а також окреслення 

основних аспектів щодо моделі контролю за 

аудиторською діяльністю в Україні. 
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Основні результати дослідження. 

Основним законом, що регулює діяльність 

аудиторів в Україні є Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

(далі – Закон). Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 

Закону, аудиторська діяльність - незалежна 

професійна діяльність аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, зареєстрованих у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, з надання аудиторських послуг [3].  

Аудитор - фізична особа, яка підтвердила 

кваліфікаційну придатність до провадження 

аудиторської діяльності, має відповідний 

практичний досвід та включена до Реєстру. 

В світі виділяють три моделі побудови 

системи контролю за аудиторською діяльністю: 

1) Надання державою приватним 

організаціям можливості нагляду за 

аудиторами (США та Великобританія). 

2) Створення певного центрального органу 

державної влади, що здійснює контроль за 

діяльністю аудиторів (Австралія, Італія, 

Нідерланди). 

3) Змішана модель. На даний момент, вона в 

функціонує в Німеччині та характеризується 

тим, що нагляд за аудиторами здійснює 

суспільна організація аудиторів та 

Аудиторська палата. Таким чином, 

сформувалися 2 типи контролю: 1) контроль за 

здійсненням професії аудитора; 2) контроль 

якості аудиторських послуг [4]. 

Під час дії Закону України «Про аудитор-

ську діяльність», Україна тяжіла до другої 

моделі, оскільки Аудиторська палата України 

(далі – АП України) була єдиною установою, 

що мала повноваження контролю аудиторської 

діяльності та подавала до Кабінету Міністрів 

України узагальнену інформацію про стан 

аудиту в Україні. АП України функціонувала 

як незалежний орган, половина складу якої 

формувалася за рахунок делегованих від 

державних органів представників (10 з 20 

членів).  

 Сам принцип незалежності, як визначає 

Носова І.В., викликав, викликає і буде 

викликати безліч дискусій серед науковців, 

більшість з яких вважає абсолютну 

незалежність - недосяжним ідеалом, оскільки 

будь-яка особа пов’язана з іншими людьми не 

лише прямими фінансовими та економічними, 

але й іншими непрямими зв’язками 

соціального та економічного характеру, які 

базуються на загальних цінностях, 

прихильностях та національній приналежності. 

Але без прагнення до цього ідеалу аудиторська 

діяльність взагалі втрачає сенс. 

Абсолютної незалежності неможливо 

досягти практично, оскільки: 

1) Держава регулює аудиторську діяльність 

законом, відповідно, гарантує та захищає її 

незалежність. 

2) Трудові відносини керівника та 

підлеглого в певній аудиторській фірмі. 

3) Залежність аудитора від суб’єкта, що 

оплачує його послуги, оскільки останній має 

можливість певним чином впливати на 

результати аудиторської перевірки. 

4) Залежність аудитора від, суб’єкта, що 

перевіряється, тому що не існує гарантії 

невтручання даного суб’єкт в процес перевірки 

та визначення її результатів. 

Дані аспекти притаманні кожній моделі, тому в 

світі не існує визначення найкращої системи 

контролю аудиторської діяльності. Кожна 

держава при побудові тієї чи іншої моделі 

виходить, в першу чергу, з історичних умов 

формування аудиту, форми правління, рівня 

розвитку суспільства та ринкових відносин.  

Прийняття Верховною Радою України 

Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», фактично, 

змінило модель контролю аудиту на змішану. 

Простежується певна схожість з німецькою 

моделлю, а саме відповідно до ст. 15 Закону, 

відповідальним за здійснення суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю в Україні 

є Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю, який складається з Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю та Інспекції із 

забезпечення якості [3]. 

Певні зміни торкнулися і АП України, згідно 

з ч.1 ст. 47 Закону, Аудиторська палата України 

є юридичною особою, яка здійснює професійне 

самоврядування аудиторської діяльності та не 

має на меті отримання прибутку, та 

утворюється з метою забезпечення реалізації 

завдань аудиторського самоврядування [3].  

Органами управління АП України є з’їзд 

аудиторів України та Рада Аудиторської палати 

України, яка здійснює свої функції у період між 

з’їздами аудиторів України. 

Прийняття німецької моделі за основу побу-

дови системи контролю за аудиторською діяль-

ністю може сприяти посиленню звітуванню та 
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зміцненню нагляду за аудиторською діяльніс-

тю, вдосконаленню взаємодії з регулюючими 

органами, формуванню більшої прозорості 

процесу аудиту та упорядкуванню ринку 

аудиторських послуг в Україні. 

З іншого боку, існують певні побоювання 

щодо збільшення витрат та ускладнення ведення 

бізнесу в Україні. Крім того, вимоги Закону, що 

стосуються принципу професійної дозволеними 

міжнародними концептуальними засадами 

незалежності аудиторів забороняють багато 

видів неаудиторських послуг, які визнані  

Висновки та пропозиції. Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» почав діяти з 1 жовтня 2018 року, 

тому ще зарано давати певну оцінку результатам 

його введення, але, підсумовуючи все вище 

наведене, можна зробити декілька висновків. 

По-перше, перехід до змішаної моделі 

контролю якості аудиторських послуг може 

створити умови для подолання однієї з 

найголовніших проблем аудиту, а саме 

недовіри суспільства до аудиторів та замовника 

аудиторських послуг до виконавця.  

По-друге, аудит в Україні ще проходить пе-

ріод свого становлення, тому поєднання профе-

сійного і громадського контролю якості має за-

безпечити більшу ефективність самого нагляду. 

По-третє, поєднання зарубіжного досвіду та 

вітчизняної практики дозволить сформувати 

систему, яка буде відповідати потребам ринку 

та бізнесу в Україні.  
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Mytoshop V.V.  

THE MIXED MODEL OF THE AUDIT CONTROL SYSTEM IN UKRAINE 

Ukraine's integration into The European Union, rapid development of market relations and information technologies, global 

informatization and electronization of society, growing competition in the business sector caused the need to bring the national 

legislation into line with the requirements of our society, as well as European and international standards. In connection with this, the 

law updating process in the field of auditing activities, which aims to improve the investment attractiveness of the national economy 

and the quality of the auditors` services and to create an effective control system, has begun. 

The article is aimed at studying the quality control issues of audit services, as well as outlining the main aspects of the model of the 

control over auditors in Ukraine. 

Due to the analysis The Law of Ukraine «On Audit of Financial Reporting and Auditing Activities» and scientific works in the area, 

the author of the article made an attempt to analyze the current system of audit control in Ukraine. 

Keywords: legislation, market relations, audit, auditing activity, auditors, globalization, professional ethics,  external independent 

control, the Audit Chamber of Ukraine. 

 

Мытошоп В.В. 

СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УКРАИНЕ 

Взятие курса на интеграцию в Европейский Союз, бурное развитие рыночных отношений и информационных технологий, 

глобальная информатизация и электронизация общества, усиление конкуренции в сфере бизнеса вызвало потребность в 

приведении национального законодательства в соответствие с требованиями общества, а также европейских и 

международных стандартов. В связи с этим начался процесс обновления законодательство в сфере аудиторской 

деятельности, имеющей целью улучшения инвестиционной привлекательности национальной экономики, повышения 

качества аудиторских услуг, а также создание эффективной системы контроля за аудиторами. 

Статья направлена на изучение вопросов контроля качества оказания аудиторских услуг, а также определение основных 

аспектов модели контроля за аудиторами в Украине. 

На основе анализа ЗУ «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и научных трудов по данному 

вопросу, в статье осуществлена попытка проанализировать нынешнюю систему контроля качества аудиторской 

деятельности в Украине. 

Ключевые слова: законодательство, рыночные отношения, аудит, аудиторская деятельность, аудиторы, 

глобализация, профессиональная этика, внешний независимый контроль, Аудиторская палата Украины. 
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