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На четвертому етапі формується оптимальна структура влас-
ного капіталу підприємства виходячи із розрахованих критеріїв і
порівнюються витрати з вигодами від оптимізації.

П’ятий етап — порівнюється існуюча структура капіталу з за-
пропонованою. На даному етапі формуються конкретні заходи,
які дадуть можливість сформувати необхідну оптимальну струк-
туру власного капіталу.

Запропонована модель оптимізації структури власного капіта-
лу дає можливість збільшити ринкову вартість підприємства. По-
етапний розрахунок забезпечує оперативність та оптимальність
структури власного капіталу, а також прогнозує максимальне
зростання рентабельності власного капіталу та фінансової стій-
кості підприємства в майбутньому.

Література

1. Душко З.О. Методичні аспекти аудиту власного капіталу /
З.О. Душко // Управління економікою. — 2011. — № 2. — С. 22–25.

2. Анисимова Г. С. Вплив структури капіталу на фінансово-
економічний стан промислового підприємства // Економічний вісник
Донбасу. — 2010. — № 1 (19). — С. 96–102.

3. Закон України «Про акціонерні товариства»: Верховна Рада
України; Закон від 17.09.2008 № 514-VI (із змінами та доповненнями
№ 4969-VI від 19.06.2012).

Сугак Н.В., cтудент ОЕФ, 5 курсу,
спеціальність 8.030509 «Облік і аудит»,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
Науковий керівник — Щербакова Н.А., к.е.н.,
доцент кафедри аудиту

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АУДИТУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Виробничі запаси є основою господарської діяльності виробни-
чих підприємств, забезпечуючи процес виробництва і, як наслідок,
отримання прибутку та подальшого їх функціонування. Враховую-
чи той факт, що матеріальні витрати становлять значну частину ви-
робничих витрат підприємства, суттєво спливають на формування
собівартості виготовленої продукції, потребують дотримання умов
зберігання їх зберігання та норм витрачання, контролю за їх наявні-
стю і рухом, все більшої ролі набуває їх аудит з метою виявлення
недоліків обліку їх надходження, зберігання та використання.
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Питання аудиту запасів висвітлюють у своїх дослідженнях ві-
домі українські вчені, зокрема Кулаковська Л.П., Давидов Г.М.,
Дікань Л.В., Петрик О.А., Пилипенко І.І., Піча Ю.В., Усач Б.Ф. і
багато інших. Однак, не зважаючи на широке дослідження даної
тематики, аудит запасів не втрачає своєї актуальності та потребує
детальнішого розгляду.

Важливою умовою ефективного проведення аудиту виробни-
чих засобів на підприємстві є формування цілісної системи ауди-
ту з врахуванням усіх його найважливіших складових: методоло-
гічної, організаційної, інформаційної і технічної (рис. 1).

Методологічна складова передбачає визначення цілей, прин-
ципів, функцій аудиту виробничих запасів, а також методичних
прийомів, способів і стандартів його здійснення.

Організаційна складова системи аудиту виробничих запасів
передбачає визначення його організаційної структури, організа-
ційних процедур і процесів. Залежно від специфіки та обсягів ді-
яльності підприємства здійснення аудиту може покладатись на
одну конкретну особу або на спеціально сформовану групу ауди-
торів та їх помічників. За умов функціонування служби внутріш-
нього аудиту на підприємстві проведення аудиту виробничих за-
пасів може покладатися на одну особу або на спеціально
створену службу внутрішнього аудиту [1, c. 118].
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Технічна складова аудиту виробничих запасів тісно взаємо-
пов’язана з організаційною і включає технічне забезпечення, про-
грамне забезпечення і кадрове забезпечення. Використання
комп’ютерів значно полегшує роботу аудитора, оскільки дозво-
ляє збільшити обсяг вибірки та проаналізувати детальніше біль-
шу частину інформації, а також краще підготувати методичні ма-
теріали, робочі документи та звітну інформацію.

Оскільки аудит є незалежною оцінювальною експертною дія-
льністю, яка ґрунтується на вивченні та аналізі існуючої на під-
приємстві системи інформаційних потоків, тому інформаційна
складова системи аудиту виробничих запасів підприємства є, на-
певно, найважливішою.

Інформаційні потоки разом із джерелами їх формування та
способами подання утворюють складову інформаційного забез-
печення системи аудиту. Власне, під інформаційним забезпечен-
ням аудиту варто розуміти систематизовану сукупність достат-
ньої та релевантної інформації, яка може бути використана в
процесі аудиту для досягнення поставленої мети та вирішення
визначених завдань [1, c. 123].

Джерела інформації аудиту виробничих запасів являють со-
бою предметну область аудиторського дослідження. Це нормати-
вні документи, облікова політика підприємства та джерела, в
яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух ви-
робничих запасів [3, c. 197].

Підготовка, організація і здійснення аудиту виробничих запасів
підприємства визначається багатьма чинниками, а саме: розмірами
та масштабами діяльності підприємства, складністю організаційної
структури, наявністю коштів і власне потребами користувачів ау-
диторського висновку. Але в будь-якому випадку ефективність йо-
го організації та функціонування буде залежати від того, наскільки
повно та якісно сформовані окремі складові його системи: методо-
логічна, інформаційна, технічна та організаційна.
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ПОСЛУГИ КОНСАЛТИНГУ В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ
АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Незважаючи на досить великий історичний шлях і розвиток,
аудит продовжує змінюватись і прогресувати. Враховуючи те, що
аудит є виключним видом діяльності господарюючого суб’єкта і
існують законодавчі обмеження щодо послуг, які мають право
надавати аудиторські фірми, аудиторські фірми в Україні можуть
надавати послуги у сфері аудиту, інші послуги, пов’язані з про-
фесійною діяльністю та організаційне і методичне забезпечення
аудиту. Сучасною тенденцією в розвитку аудиту є зростання час-
тки інших послуг, зокрема консалтингових. Актуальними та за-
требуваними є консультації з питань управління та ведення біз-
несу. Аудитор давно перестав бути лише контролером. У
сучасних умовах ведення бізнесу підприємці потребують надій-
ного та універсального помічника, який буде здатний допомогти
у вирішенні проблеми з різних областей господарської діяльнос-
ті, підвищити ефективність бізнесу та системи управління.

Щорічно міжнародна мережа PwC проводить Глобальне опиту-
вання. У 2014 році опитування мало такі результати: 70 % керівни-
ків визнали, що повинні трансформувати свої організації, і лише
30 % з них вважають, що здатні здійснити ці стратегічні зміни. За
даними міжнародної мережі PwC 2014 року дохід від практики ау-
диту зріс на 3 % порівняно з попереднім роком, а дохід від бізнес-
консультування зріс на 10 %, що вдвічі більше сукупного доходу
практики бізнес-консультування PwC за останні п’ять років [1].

Динаміка світового ринку аудиторських послуг показує зрос-
тання значення консалтингу.

У 2013 році дохід мережі аудиторських фірм Baker Tilly
International від аудиту не змінився порівняно з попереднім ро-




