
266

Кондратюк А. П., студент ФЕФ, 4 курсу,
напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
науковий керівник — Кириленко С.А., ст. викладач
кафедри аудиту

ТЕНДЕНЦIЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНI, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ ЇХ ЯКОСТI

У сучасних умовах глобалiзацiї та iнтенсифiкацiї економічних
вiдносин створюються умови для отримання додаткових еконо-
мічних вигід учасниками ринку, якi, в свою чергу, несуть в собi
низку ризикiв. Саме тому всі управлінці, приймаючи рiшення на
основi iнформацiї, яку вони самi не можуть своєчасно i правиль-
но сприймати та контролювати, користуються послугами незале-
жних аудиторських компанiй з метою оцiнки надiйностi такої
iнформацiї та можливостi прийняття ефективних управлiнських
рiшень.

Одночасно зі зростанням значення незалежного аудиту для
бізнесу збільшується потреба у посиленні контролю якостi на-
дання аудиторських послуг. Ця проблема є дуже актуальною
для всіх країн i вирiшувати її треба, враховуючи тенденцiї на
ринку аудиторських послуг. Нині в Україні спостерігається по-
єднання аудиторських і консалтингових послуг, при чому кон-
салтинговi складають близько 60–70 % прибутку аудиторських
фiрм.

Активно розвивається така послуга аудиторських фірм, як ве-
дення бухгалтерського облiку, що надає аудиторам гарантію
отримання стабільних фінансових потоків, на відміну від ауди-
торських перевірок, які завжди мають сезонний характер. Крім
того, керівництво підприємств усе частiше звертається до ауди-
торських компанiй за допомогою в організації внутрiшнього ау-
диту як складової системи менеджменту та забезпеченні його
ефективного функціонування.

Основними чинниками, якi гальмують розвиток аудиторської
дiяльностi в Українi, є визначення ціни на аудит та аудиторські
послуги, якiсть наданих послуг і методика перевірок. Отже доці-
льно виокремити перспективнi напрями розвитку аудиторської
дiяльностi в Українi.
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1. Внесення необхiдних змiн i доповнень до Закону України
«Про аудиторську дiяльнiсть» з метою приведення його у вiдпо-
вiднiсть до iнших законодавчих актiв України, якi прямо чи опо-
середковано впливають на регулювання аудиторської діяльності
та норм Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огля-
ду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Доцільним є
введення додаткових положень, якi б чiткіше унормували взає-
мовідносини між аудиторами і клієнтами.

2. Розробка типових методик аудиторської перевірки фінансо-
вої звітності підприємств у розрізі галузей економіки, використо-
вуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і ві-
тчизняних аудиторських фірм.

3. Поглиблення співпраці професійних аудиторських органі-
зацій України з міжнародними (зокрема, європейськими) профе-
сійними організаціями бухгалтерів і аудиторів.

4. Розробка механiзму цiноутворення на аудит та аудиторськi
послуги на основi вивчення мiжнародного досвiду з цього питан-
ня [2, с. 327].

Останнім часом у країнах ЄС стали бiльше уваги придiляти
контролю якостi аудиторських послуг з боку державних органiв і
громадськостi (громадський нагляд). Якiсть аудиту — це компле-
ксне поняття, яке включає такi елементи, як якiсть процесу ауди-
ту, якiсть сформованої думки аудитора, якiсть промiжного та кі-
нцевого результатiв аудиту, якiсть інформування користувачів
про процес i результати аудиту [3, с. 339].

Ключовими аспектами функцiонування системи контролю
якостi надання аудиторськихпослуг мають стати:

— превалювання якостi послуг над комерційними мiрку-
ваннями;

— суворе дотримання принципiв професiйної етики бухгал-
терiв та аудиторiв України;

— підвищення кваліфікації спiвробiтникiв аудиторських фірм;
— постiйна робота iз розроблення та вдосконалення ввутріш-

ніх стандартiв, що втiлюють собою базу знань, у якiй вiдобра-
жено багаторiчний досвід аудиторiв, бухгалтерiв i консультантiв
аудиторської фірми [4, с. 48].

Отже, при забезпеченнi якостi аудиторської дiяльностi недо-
статньо обмежуватися процедурами контролю над виконавцями
під час аудиту. Дiї у сферi контролю якостi повиннi виявляти не
тiльки порушення, а й запобiгати їм, визначати й усувати їх при-
чини, сприяти постійному вдосконаленню методик i процедур
роботи аудиторiв.
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АУДИТ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
МЕТОДИКА ТА АНАЛІЗ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ

Суб’єкти господарювання значну роль приділяють контролю
ефективності використання основних засобів і збереження влас-
ності. З огляду на те, що основні засоби, як правило, займають
значну частину в загальній вартості активів підприємств, на су-
часному етапі розвитку важливого значення набувають питання
щодо їх вибуття. Основною метою аудиту вибуття основних за-
собів є встановлення законності, правильності та своєчасності
оформлення та відображення в обліку таких операцій, виявлення
та запобігання помилок і шахрайства з боку управлінського пер-
соналу.

Аудиторська перевірка поширюється на операції, пов’язані з
вибуттям основних засобів: у разі безоплатної передачі їх з бала-
нсу на баланс за рішенням органів управління, ліквідації у
зв’язку з повним зносом, продажу зайвих і непотрібних, нестач,
виявлених інвентаризацією та перевірками, внесків до статутного
капіталу, передаванні в довгострокову оренду, знищені у разі
стихійного лиха, екстремальних ситуацій тощо. Із балансів під-




