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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Економічні процеси, що відбуваються в Україні спрямовані на інтеграцію 

в Європейське суспільство, що в свою чергу створює необхідність 

формування передумов для розвитку аудиторської діяльності як ефективного 

інструменту ринкової перебудови. На сьогодні аудиторська діяльність в нашій 

країні знаходиться на початковому етапі свого розвитку і потребує 

всесторонньої підтримки, оскільки не є повністю адаптованою до 

вітчизняного бізнесу. 

Вагомий внесок у дослідження проблем та перспектив розвитку аудиту 

зробили такі вчені та науковці як М. Т. Білуха, О. С. Бородкін, 

Ф. Ф. Бутинець, З. В. Гуцайлюк, С. Я. Зубілевич, Г. М. Мусіхіна та інші. 

Кожен з цих науковців по різному аналізує стан аудиторської діяльності, 

досліджуючи той чи інший аспект аудиторської діяльності. В Україні в цілому 

об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а 

тим більше детальних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності, 

що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та вимагає 

науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх 

практичного втілення [1]. 

У світовій практиці аудит займає вагоме значення в управлінні 

підприємством і є обов’язковою частиною функціонування підприємства. 

Необхідною умовою розвитку аудиту в Україні є вирішення вагомих проблем, 

які постають на даний момент. Одною з таких проблем є формування думки 

про необхідність аудиту у керівників вітчизняних підприємств, переважна 

більшість яких не надає достатньої важливості проведенню аудиту. Важливим 

моментом є донесення як до замовників аудиторських послуг, так і до їх 

виконавців,думки, що аудит є не лише процедурою підтвердження фінансової 

звітності, але і процесом, який дасть змогу отримати консультування щодо 

правового та контрольного забезпечення, рекомендації щодо контролю за 

діяльністю підприємства, а також діяльності або розробки системи 

внутрішнього аудиту.  

Наступною важливою проблемою, що стосується розвитку аудиторської 

діяльності в Україні є необхідність реформування законодавчо-нормативної 

бази. Важливим є формування національних стандартів проведення аудиту,що 
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повинні ґрунтуватися на Міжнародних стандартах аудиту, а також редагування 

існуючого закону України «Про аудиторську діяльність» [2] в частині 

приведення його у відповідність з іншими нормативно-законодавчими актами. 

Зміни в законодавстві мають чітко врегулювати організацію аудиторських 

перевірок та рівень якості надання аудиторських послуг. Також варто 

приділити увагу питанню аудиторської етики та кваліфікації спеціалістів у 

сфері аудиту. Що стосується вартості аудиторських послуг, доцільним було б 

встановити градацію цін на такі послуги для різних категорій аудиторських 

фірм. Таке нововведення дасть змогу значно покращити якість аудиторських 

послуг, оскільки поставить усі фірми у рівні умови. 

Також важливим є налагодження зв’язків вітчизняних аудиторів із 

міжнародними професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів, що 

сприятиме отриманню нового досвіду, а підвищення якості аудиторських 

послуг і частково вирішить проблему із браком досвіду проведення 

аудиторської діяльності. Такі зв’язки дадуть змогу сформувати у замовників 

позитивний імідж та вирішення проблеми довіри до аудитора, адже цю 

проблему можна вважати одною з найважливіших. Замовник, надаючи 

інформацію аудитору, має бути чітко впевнений щодо її майбутньої 

конфіденційності.  

Вирішення вище названих проблем допоможе удосконалити систему 

аудиту в Україні,що матиме позитивний вплив і на економіку держави в 

цілому. 

Отже, на сучасному етапі розвитку аудит стає вагомою частиною 

інфраструктури економіки України, яка має бути відповідно врегульована. 

Таке врегулювання забезпечить можливість успішного розвитку ринку 

аудиторських послуг на основі державного,економічного та професійного 

регулювання.  
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