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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

Перехід України на ринкові засади господарювання привів до 

суттєвих змін у плануванні, обліку та контролю виробничо-господарської 

діяльності підприємств різних галузей економіки та форм власності. Тому 

виникає потреба в контролі, який має назву аудит. 

Аудит –– перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення 

незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах   

та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів    

господарювання) згідно із вимогами користувачів [1]. 

Професор Φ. Φ. Бутинець зазначає, що основною метою аудиту є 



«визначення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

їх повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим 

нормативам»[2]. Однак, розуміння сутності аудиту в світовій практиці 

дещо інше. Аудит забезпечує не тільки перевірку вірогідності фінансових 

показників, а й розробку пропозицій щодо оптимізації господарської 

діяльності з метою раціоналізації витрат і збільшення прибутку, що є 

також не менш важливим. 

В сучасному суспільстві виникає об'єктивна необхідність в 

незалежному професійному контролі за діяльністю підприємств та її 

результатами. Проте, незважаючи на це, реальної потреби в послугах 

аудитора як захисника інтересів існуючого чи потенційного інвестора 

сьогодні, на жаль не існує. Незважаючи на вимоги законодавства щодо 

обов'язкового аудиту річної фінансової звітності, інвестори та інші 

користувачі звітності не відносяться з необхідною довірою до висновку 

аудитора про достовірність показників фінансової звітності. Проблеми, які 

склалися в Україні та мають місце у професійній діяльності в Україні 

потребують вирішення для успішного розвитку аудиту. 

Перша проблема — це довіра. До того як клієнт вирішить надати 

інформацію аудитору, необхідно впевнитись, що у аудитора вистачить 

професіоналізму і можливостей зберегти її в конфіденційності. Адже 

аудитори повинні дотримуватися Кодексу Етики [3]. 

Другою проблемою є якість аудиторських послуг. Це питання 

піднімається все частіше, адже не тільки користувачі послуг і державні 

органи зацікавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг та 

підвищенні престижу аудиторської професії, а й самі аудитори.  

Критерієм якості при проведенні аудиту вважається виконання 

аудиторами вимог міднародних стандартів аудиту. Їх суворе дотримання 

пов’язане зі збільшенням трудовитрат аудиторів, збором додаткової 

інформації, документуванням процесу перевірки, розрахунками. Та все ж 



таки такі витрати рідко відшкодовуються замовником. 

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також 

неврегульовані питання фінансування робіт зі створення адекватної 

системи аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності. 

Поряд із вже зазначними, існує серйозна проблема формування ціни 

на аудиторські послуги, а саме методики її визначення. Єдиної системи 

розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому 

аудитори часто використовують власну систему формування ціни. Частіше 

за все, така система заснована на визначенні кількості відпрацьованих 

людино-годин або обсягу виконаних робіт.  

Найважливішою проблемою при проведенні оцінки послуг аудитора 

є можливість завищення або заниження їх вартості, а це, зазвичай, 

насторожує замовника, особливо, при його першому зверненні до 

аудиторської фірми. 

Проблеми розвитку аудиту, як науки висвітлюється багатьма 

вченими, зокрема Ф.Ф. Бутинцем, В.В. Сопко, М.В. Кужельним, Г.М. 

Давидовим та ін. [2].  

Багато з них зазначають, що аудит як наука, вже себе затвердив і за 

цією наукою майбутнє, але існує ряд проблем, таких як  підвищення рівня 

професійної компетентності аудиторів, організація контролю якості 

аудиторських робіт та послуг, розвиток правового поля аудиту в 

підприємництві, забезпечення реальної професійної незалежності аудитора 

та ін. 

Взагалі, аудит розвивається в Україні та вже має певні позитивні 

тенденції та результати, і, дійсно, можна стверджувати, що роботи в країні 

вистачить на всіх аудиторів, тому що з кожним днем виникає все більша 

потреба в їх неупередженому судженні. Але завжди необхідно 

підвищувати якість аудиторських послуг та прагнути досягти кращих 

результатів. 



Не зважаючи на те, що для розвитку аудиту вже багато зроблено, ще 

залишаються проблеми, від правильного, успішного вирішення яких 

залежать перспективи його подальшого розвитку. 
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