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ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
АУДИТУ В УКРАЇНІ

Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціону-
вання ринкової економіки кожної країни. Він відіграє значну
роль у вирішенні непорозумінь між податковими органами і вла-
сниками, тож потребує вдосконалення та підняття на новий рі-
вень у цілому.

Проблеми впровадження, становлення та розвитку аудиту та
аудиторської діяльності розглядалися в наукових працях вітчиз-
няних і зарубіжних учених: О.Ю. Редько, В.М. Жук, О.А. Петрик,
В.Г. Гетьман та інші вчені. Хоча цьому питанню приділяли знач-
ну увагу, проте не вдалося виробити чітку модель регулювання
аудиту в Україні, що вказує на необхідність продовження дослі-
дження у даному напрямі, поглиблення вивчення зарубіжного
досвіду та розробки пропозицій по удосконаленню напрямів ре-
гулювання аудиту в Україні.

Нестабільна економічна ситуація,що склалася в Україні, по-
требує вирішення низки проблем, які мають місце у професійній
діяльності аудиторів, аудиторських фірм.

Основними чинниками, що перешкоджають ефективному роз-
витку аудиту в Україні є, перш за все, законодавчі акти, що регу-
люють проведення аудиту.

До проблемних питань аудиту слід віднести: недостатню кіль-
кість методичних розробок з аудиторського контролю; брак до-
статнього досвіду аудиторської діяльності; недостатню кількість
кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси і неосвоєний ринок
аудиторських послуг; відсутність типових форм документів з ау-
диту;

відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютери-
зації аудиту тощо [1, с. 97–101].

Для розвитку аудиту та аудиторської діяльності в Україні по-
трібно дотримуватися стратегії сталого розвитку, що повинна уз-
годжуватися із основними стратегічними документами у галузі
сталого розвитку аудиту. До таких документів варто віднести
Стратегію діяльності Аудиторської палати України на 2012–2017
роки (табл. 1) [3].
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На нашу думку, досягнення стратегічних цілей стратегії ста-
лого розвитку аудиту в Україні забезпечить:

• створення ринкової вартості суб’єктів аудиторської діяльно-
сті та ринку, де об’єктами продажу (успадкування) будуть самі
суб’єкти аудиторської діяльності;

• мотивацію для інвестування в якість аудиторських послуг, у
розвиток персоналу;

• відповідне належне ціноутворення аудиторських послуг і при-
йняття ринком зазначеного рівня вартості аудиторських послуг.

• усвідомлення претендентом щодо обраної професії та цінно-
сті зусиль для досягнення мети бути аудитором;

• усвідомлення майбутнім або чинним аудитором ризиків
втрати сертифіката аудитора;

• відносно належний рівень практичних навичок претендентів;
• визнання суспільством професії аудитора та рівня вартості

послуг аудитора [2, с. 112–123].
Таблиця 1

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ

Стратегічні цілі та пріоритети
Стратегічна ціль 1
Операційна ціль 1.1

Операційна ціль 1.2

Операційна ціль 1.3

Внутрішні вимоги до аудиторської професії
• Забезпечення зростання ринку аудиторських послуг.
• Забезпечення цінності суб’єктів аудиторської діяль-
ності та сертифіката аудитора.
• Забезпечення ролі професійних громадських органі-
зацій та об’єднань у розвитку аудиторської діяльності.

Стратегічна ціль 2

Операційна ціль 2.1

Забезпечення визнання важливої ролі аудиторської
професії в суспільстві

• Забезпечення впевненості користувачів аудиторсь-
ких послуг у якості таких послуг і створення на основі
цього суспільної довіри до результатів аудиту та про-
фесії в цілому.

Стратегічна ціль 3
Операційна ціль 3.1

Поліпшення регуляторної діяльності у сфері аудиту
• Для поліпшення регуляторної діяльності у сфері ау-
диту необхідно внести певні зміни Закону України
«Про аудиторську діяльність»:
а) законодавче забезпечення та визнання місця АПУ
як головного координаційного органу в системі суспі-
льного нагляду за аудиторською діяльністю та її
суб’єктами в Україні;
б) законодавче забезпечення рекомендацій Євросоюзу
щодо вимог до регулювання в галузі обов’язкового
аудиту з метою задоволення євроінтеграційних праг-
нень України
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Отже, з наведеного можна стверджувати, що основними на-
прямками удосконалення регулювання аудиту в Україні повинні
бути окреслення системи суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю, підвищення відповідальності аудиторів за аудит фі-
нансової звітності об’єктів суспільного інтересу, підвищення ви-
мог до суб’єктів аудиту, які здійснюють аудит звітності об’єктів
суспільного інтересу, посилення контролю якості професійних
послуг. Дані зміни забезпечать відповідність регулювання аудиту
в Україні вимогам європейського законодавства та сприятимуть
розвитку аудиторської діяльності в Україні, посиленню довіри та
суспільної ролі інституту аудиту в Україні.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Мета статті — розробити модель оптимізації структури влас-
ного капіталу з урахуванням різних критеріїв і викладення авто-
рського бачення шляхів вирішення проблеми оптимізації струк-
тури власного капіталу акціонерних товариств.

Виробнича і фінансова діяльність акціонерних товариств по-
требує управління фінансовими ресурсами, зокрема власним ка-
піталом підприємства, яке повинно створити передумови для
стабільного процесу виробництва та його постійного зростання,
що визначає конкурентоспроможність акціонерного товариства
на ринку. У зв’язку із самостійним виробленням управлінських
рішень, які приймають суб’єкти підприємництва в умовах ринку,




