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АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. Неналежне регулювання ринку аудиту в Україні спричиняє 

проблеми з підтвердженням якості та достовірності фінансової звітності, що 

підвищує ризик банкрутства, знижує рівень довіри до неї з боку потенційних 

інвесторів та фізичних осіб, створює проблеми із залученням інвестицій у 

національну економіку.  
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Аудит – надійний і якісний метод аудиту фінансової звітності. Це дуже 

важливий вид послуг, котрий стає все більш важливим. Вітчизняні 

підприємства мають значні можливості для розвитку бізнесу за участю 

іноземних партнерів, підвищення рівня професійних відносин між 

бухгалтерами та аудиторами, створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Наявність проблемних питань в організації аудиторської діяльності в нашій 

державі зумовлює необхідність пошуку шляхів їх вирішення шляхом 

удосконалення існуючої аудиторської діяльності в Україні[1]. 

Метою дослідження є аналіз сучасної аудиторської ситуації в Україні та 

визначення основних напрямів удосконалення існуючої системи аудиту з 

метою її адаптації до вимог міжнародних стандартів та законодавства ЄС. 

Розвиток аудиту в Україні відбувається досить швидко. Хоча є певні 

суміжні питання, з огляду на перспективи української ринкової економіки, 

вивчення цих питань допоможе визначити пріоритетні напрямки 

вдосконалення аудиту, а його вирішення сприятиме подальшому 

впровадженню аудиторської професії на практиці та сприятиме встановленню 

впевненості аудиторської професії.  

Аудит вважається досить новою сферою в Україні, і в наданні 

аудиторських послуг існують певні проблеми, а саме: 

 Відсутність методології та теоретичної розробки аудиторського 

контролю; 

 Недостатня кількість кваліфікованих аудиторів; 

 Недотримання аудитором якості аудиторських послуг; 

 Неналежний контроль за видачі ліцензій аудиторам; 
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 Відсутність аудиторського досвіду; 

 Відсутність довіри до аудиторів; 

 Відсутність чіткого механізму аудиту цін; 

 Існує проблема комп'ютеризованого аудиту [2]. 

Поліпшенню якості аудиту в Україні сприятиме тільки система цілісних і 

комплексних заходів, спрямованих на розвиток аудиту, впровадження системи 

комп’ютеризації аудиту якості, моніторинг рівня кваліфікації аудиторів та 

якості послуг, забезпечення реальної незалежності аудитора. [3]. 

Головними напрямками розвитку аудиторської діяльності в Україні 

повинні стати: 

1. Розроблення механізму практичного застосування МСА в Україні. 

2. Внесення необхідних змін до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність 

з іншим законодавством України, що прямо чи опосередковано впливає на 

аудиторську діяльність, а також розширення переліку підприємств, що 

підлягають щорічному аудит. Таким чином, це збільшить ринок аудиторських 

послуг та створить підстави для кращого регулювання відносин між 

аудиторами та замовниками. 

3. Використання практичного досвіду міжнародних та вітчизняних 

бухгалтерських фірм для формування стандартних методів аудиту фінансової 

звітності підприємств. 

4. Поглиблення співпраці між професійними аудиторськими організаціями 

України та міжнародними і європейськими професійними організаціями 

аудиторів та бухгалтерів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на 

основі вивчення міжнародного досвіду. 

6. Зосередження зусилля професійних організацій у таких напрямах своєї 

діяльності як: 

а) розширення та підтримка кваліфікації своїх членів;  

б) контроль якості та незалежності; 

в) популяризування в суспільстві професії, зокрема фундаментальних 

принципів, таких як чесність, незалежність, об’єктивність. 

 Можна стверджувати, що подальше зростання ринку аудиторських послуг 

має розпочатися: з покращення загальноекономічних умов і, як наслідок, зі 

збільшенням вартості та кількості операцій; забезпечення довіри до аудиторів 

та підготовлених ними звітів та підвищення престижу аудиторської професії; 

функціонування створеного органу громадського нагляду за аудиторською 

діяльністю; розробка механізму ціноутворення, методики аудиту та робочої 

документації на надання аудиторських послуг; розробка та впровадження 

спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення для комплексної 

автоматизації аудиторської діяльності; підготовка вищими навчальними 

закладами висококваліфікованих кадрів у сфері аудиту та використання їх 

знань для вирішення практичних завдань. 
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Таким чином, в умовах формування ринкових відносин та різноманіття 

форм власності виникає потреба у вдосконаленні функцій управління 

виробничим процесом, що зумовило необхідність створення системи 

професійного незалежного аудиту. Більш помітними фігурами в діяльності 

акціонерів стали аудитори, які висловлюють професійні думки щодо 

достовірності та актуальності документів, що прямо чи опосередковано 

характеризують ефективність та прозорість підприємницької діяльності в 

корпоративному секторі. 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 

 

1. Мулик Я.І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: 

стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. № 16. С. 884 - 888. 

2. Томчук О.В., Здирко Н.Г. Сучасний стан і тенденції розвитку 

аудиторської діяльності в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 32 - 42. 

3. Южаніна Н. Аудиторська діяльність в Україні: шанс для об’єднання й 

розвитку. URL: http://yuzhanina.in.ua/novini/item/174-audytorska-diialnist-v-

ukraini-shans-dlia-obiednannia-i-rozvytku.html 

 

  


