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АнАліз сучАснОГО стАну тА ПрОблеми реФОрмуВАння і рОзВитКу 
АуДитОрсьКОї ДіяльнОсті В уКрАїні нА ОснОВі міжнАрОДнОГО ДОсВіДу 

Анотація. Розглянуті питання реформи аудиторської діяльності в Україні на основі аналізу існуючої 
вітчизняної практики та відповідно новим викликам суспільства . Текст статті поданий у розрізі зако-
нодавчих змін, які відбулися з набуттям чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та  
аудиторську діяльність» № 2258-V111 від 21.12.2017 р., стосовно забезпечення якості аудиторських по-
слуг, професійної відповідальності аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. У статі має місце ма-
теріал, який стосується багаторівневої системи сертифікації аудиторів на основі оцінки професіоналізму, 
професійної підготовки та практичного досвіду. Матеріал поданий у розрізі існуючої практики та нових 
нормативних змін атестації аудиторів. Розглянуті особливості методичних підходів до розрахунку вартос-
ті аудиторських послуг.
Ключові слова: аудитор, незалежність і об’єктивність аудитора, Міжнародні стандарти аудиту, 
професійна відповідальність.
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AnAlysis Of the current stAte AnD PrOblems Of refOrming  
AnD DevelOPment AuDiting in uKrAine bAseD On internAtiOnAl exPerience
summary. The issues of reform of the audit activity in Ukraine are considered on the basis of an analysis 
of existing domestic practices and, accordingly, newly-made public clicks. The text of the article is present-
ed in the context of the legislative changes that took place with the entry into force of the Law of Ukraine  
"On Audit of Financial Statements and Audit" No. 2258-V111 dated 21.12.2017 regarding the quality assur-
ance of auditors, professional liability of auditors and subjects of audit activity. The article includes material 
related to the multi-level system of certification of auditors based on the assessment of professionalism, profes-
sional training and practical experience. The material is presented in the context of existing practices and new 
regulatory changes to the certification of auditors. Features of methodical approaches to calculation of cost of 
audit services are considered. Improving audit activity in Ukraine needs an early solution, as it is necessary for 
the rapid development of the state to ensure control by independent bodies that could provide reliable, accurate 
and accurate information about the results of the enterprises. Audit companies are responsible for providing 
such information. The European direction of Ukraine's development required an appropriate adaptation of 
Ukraine's legislation in the field of audit. Consequently, the importance of the areas of reforming the audit 
activity under the new legislative requirements is unconditional. However, further development of audit as a 
tool the implementation of the main provisions of the law requires the practical implementation of changes in 
the regulatory framework, the maintenance of the fundamental principles of auditing, the improvement of the 
quality of audit services and the professional level of auditors. 
Keywords: auditor, independence and objectivity of the auditor, international standards of audit, professional 
responsibility.

Постановка проблеми. На сьогодніш-
ній день є низка невирішених питань, 

пов’язаних з аудиторською діяльністю адже про-
фесія аудитора у суспільстві потребує ефективно-
го інституту аудиту. Після хвилі скандалів щодо 
корпоративної фінансової звітності, яка мала 
позитивні аудиторські підтвердження, потреба 
у реформуванні аудиту набула особливого заго-
стрення. Удосконалення аудиторської діяльності 
в Україні потребує якнайшвидшого вирішення, 
оскільки за стрімкого розвитку держави є необ-
хідним забезпечення контролю з боку незалеж-
них органів, які могли б надавати достовірну, 
точну та правдиву інформацію про результати 
діяльності підприємств. Саме аудиторські ком-
панії відповідають за надання такої інформації.

У зарубіжних країнах аудит є досить пошире-
ним та має багату історію. Він є обов'язковою час-
тиною цивілізованого функціонування ринкової 
економіки кожної країни.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Обговоренню розбудови організації ауди-

торської діяльності в Україні присвячена значна 
кількість наукових публікацій, що пов'язано, 
насамперед, з актуальністю теми та широкого 
спектру внутрішніх науковців, які переймаються 
даною проблемою вказаної національної системи 
управління. Питання теорії та практики аудиту 
активно досліджували українські вчені: М. Білу-
ха, Ф. Бутинець, З. Гуцайлюк, Г. Давидов, О. Пе-
трик, В. Рудницький, Б. Усач.

Дослідивши роботи науковців щодо зазначе-
ної проблеми, з’явилася потреба у висловлення 
думки з приводу оцінки стану та перспектив роз-
витку аудиторської діяльності в Україні у зв’язку 
із вступом в силу нової законодавчої бази. Сього-
дення потребує перенесення акцентів на процес 
реформування системи аудиту в Україні відпо-
відно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики і створення комп-
лексного науково-методичного забезпечення.

Формування цілей статті. Мета даної статті 
є дослідження ключових питань реформування 
та розвитку аудиторської діяльності в Україні.
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Українська аудиторська діяльність – це 
нова сфера, що призводить до деяких недоліків 
її функціонування. Аудит в Україні був створе-
ний за соціальним замовленням і, ще не маючи 
глибокої теорії, почав виконувати практичні зав-
дання щодо підтвердження відповідної фінансо-
вої інформації. В своєму арсеналі аудитори, що 
прийшли на ринок серйозно і надовго, мають 
теорію і практику зарубіжного аудиту та вітчиз-
няну методику проведення різного роду ревізій 
і перевірок.

Нинішній етап економічного розвитку Украї-
ни характеризується зовнішніми та внутрішніми 
інвестиційними кредитами, емісією цінних папе-
рів, роздержавленням власності, приватизацією 
майна та ін. Учасникам цих процесів потрібна 
достовірна та неупереджена інформація про еко-
номічну ситуацію та стан активів, перспективи 
зростання та фінансову стабільність суб'єктів 
господарювання.

Таким чином, у суспільстві виникла об’єк-
тивна необхідність в незалеж-ному професій-
ному контролі за діяльністю підприємств та її 
результатами. Проте, немає реальної потреби за-
хищати інтереси існуючих або потенційних ін-
весторів в аудиторській службі. Незважаючи на 
законодавчу вимогу незалежного аудитора щодо 
річної фінансової звітності, інвестори та інші 
учасники звітності не довіряють думці аудитора 
про достовірність фінансової звітності.

На нашу думку, основними проблемами роз-
витку аудиторської діяльності в Україні є:

– недостатня кількість спеціалізованих ауди-
торів і, як наслідок, неосвоє-ний ринок аудитор-
ських послуг;

– відсутність стандартних форм контрольних 
документів;

– відсутність методичних рекомендацій щодо 
комп'ютеризації аудиту;

– відсутність розробленого економічного меха-
нізму регулювання аудиту;

– недостатня кількість методичних розробок 
у контрольній аудиторській перевірці;

результати дослідження показують, що 
вдале піднесення аудиту можливе за умови вирі-
шення такої проблеми, як проблема сьогочасного 
аудитора відносно довіри до нього [7]. 

Питання вибору аудитора – це, перш за все, 
проблема довіри. Тобто перед тим як клієнт ви-
рішить надати інформацію аудитору, він по-
винен впевнитись, що в аудитора досить сил 
і можливостей зберегти її конфіденційність. Це, 
звичайно, закінчується професіоналізмом ауди-
тора та юридичним захистом, пов'язаним з його 
діяльністю.

У сучасних умовах суттєву вагу має сам ау-
дитор. Все частіше виплива-ють проблеми якос-
ті знань аудитора, довіри та відповідальності 
за проведені дії. Відповідно до Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» 2258-VIII від 21.12.2017 року (на-
далі – Закон 2258) аудитор – фізична особа, 
яка підтвердила кваліфікаційну придатність 
до провадження аудиторської діяльності, має 
відповідний практичний досвід та включена 
до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської  
діяльності [1].

Прогресивний крок полягає у створенні осо-
бливої спеціальності «Аудит», яка визначає всі 
подробиці такої діяльності, і буде більш від-
повідальним та свідомим підходом до роботи 
для майбутніх фахівців. Впровадження такого 
напряму значно збільшить знання аудиторів 
та підвищить довіру користувачів до таких по-
слуг. Слід також зазначити, що реалізація тако-
го кроку в даний час неможлива, оскільки від-
сутні конкретна фахова література та відповідні 
наукові розробки.

Якісна фінансова та юридична підтримка ді-
яльності суб'єктів господарювання та посилення 
престижу аудиторської професії забезпечується 
впровадженням багаторівневої системи сертифі-
кації, що базується на оцінці професіоналізму, 
професійної підготовки та практичного досвіду, 
створюючи обмежувальне середовище для на-
дання послуг з низького контролю якості та інші 
послуги аудиту.

Відповідно до Закону 2258, намір особи, яка 
прагне стати аудитором, повинен полягати в отри-
манні практичного досвіду в аудиторській діяль-
ності шляхом працевлаштування/стажування 
у суб’єкта аудиторської діяльності не менше трьох 
років у будь-який період незалежно від дати отри-
мання свідоцтва про складання іспитів з теоретич-
них знань та кваліфікаційного іспиту. Сертифікат 
про закінчення теоретичних знань та кваліфіка-
ційного іспиту видає комісія з атестації централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку та аудиту [1].

Розглянемо більш детально статистичні дані 
щодо кількості аудиторських фірм та приватних 
аудиторів.

За даними Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку на території України 
станом на 27.10.2017 року діють 903 аудиторські 
фірми.

На рис. 1 представлено динаміку кількості 
суб’єктів аудиторської діяльності у 2014-2018 рр., 
складену на підставі звітів АПУ. Наведена на 
рис. 1 інформація про кількість суб’єктів аудитор-
ської діяльності вказує на загальну тенденцію до 
їх зменшення (порівняно з 2014 р. на 30,92%).

рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів 
аудиторської діяльності у 2014-2018 рр. 

Джерело: побудовано авторами за даними [5]

Нині в Україні діє багаторівнева система сер-
тифікації аудиторів, яка передбачає надання 
сертифікатів таких серій: 
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■ «А-1» має обмеження у проведенні аудиту 

на середніх та великих фірмах для персон, які 
вперше здали кваліфікаційні іспити;

■ «А-2» має обмеження у проведенні ауди-
ту на великих підприємствах для аудиторів, які 
безперервно практикували та щорічно підвищу-
вали рівень кваліфікації;

■ «А-3» сертифікат, який призначений для 
надання всього переліку аудиторських послуг під-
приємствам будь-якого розміру та виду діяльності;

■ «А-4» призначений для аудиторів, які ма-
ють науковий ступінь економічного чи юридич-
ного напряму.

У 2018 році, кількість сертифікованих аудито-
рів становила 2726 осіб [2].

Як свідчить практика, серйозну стурбова-
ність також викликає якість роботи більшості 
українських аудиторських фірм. Дане питання 
обговорюється не лише державними органами 
та користувачами аудиторських послуг, але й са-
мими аудиторами, які зацікавлені у постійному 
розвитку ринку аудиторських послуг, підвищен-
ні іміджу аудиторської професії. В Україні піс-
ля набрання чинності Закону 2258 контроль за 
якістю аудиту та аудиторських послуг, які вклю-
чають в себе не лише ведення аудиту, а й надан-
ня інших аудиторських послуг, здійснює не тіль-
ки Аудиторська Палата України (АПУ), а, перш 
за все, створений Орган суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю. Тому контроль за якіс-
тю аудиту покладатиметься на їхню відповідаль-
ність. Крім контролю у складі повноважень АПУ 
є такі види, як: 
 проведення сертифікації суб'єктів ауди-

торської діяльності;
 внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської 

діяльності аудиторських фірми та аудиторів;
 ведення Реєстру аудиторських фірм та ау-

диторів, які самостійно надають аудиторські по-
слуги. Оприлюднення даних Реєстру;
 створення на території України реґіо-

нальних відділень, визначення їх повноважень;
 встановлення розміру плати за проведен-

ня сертифікації осіб, які претендують на отри-
мання сертифіката;
 розгляд скарг щодо діяльності окремих ау-

диторів і аудиторських фірм з питань її компетенції;
 застосування до аудиторів заходів впли-

ву за неналежне виконання своїх професійних 
обов’язків.

Слід зазначити, що серед проблем, вирішення 
яких має певний вплив на якість аудиторських 
послуг, є документування проведеної роботи.  
На даному етапі розвитку аудиторської діяль-
ності в Україні всі аудиторські документи ство-
рюються та заповнюються відповідно до про-
фесійного судження аудитора так як відсутні 
стандартизовані форми документів.

Проведене дослідження надало можливість 
акцентувати увагу і на питанні необхідності 
комп’ютеризації роботи аудиторів. Адже застосу-
вання комп’ютерних методологій аудиту є одним 
із інструментів, які не тільки значно полегшують 
роботу аудиторів завдяки переходу від паперо-
вих до електронних документів, а і забезпечують 
зменшення ризиків. Практичне використання 
комп`ютерної техніки знайшло своє застосуван-
ня в роботі різних економічних служб. Однак 

аналіз українського ринку комп'ютерних техно-
логій свідчить, що спеціалізованих інформацій-
них технологій та систем, які б дозволяли повною 
мірою автоматизувати процес аудиту, є недостат-
ня кількість. Часто аудитори знаходять заміну 
спеціалізованих програм, виконуючи прості об-
числення, друкуючи стандартні форми робочих 
документів. Також має місце використання пра-
вової бази даних в електронному вигляді, Здій-
снюються запити до електронної бази даних при 
проведенні аудиту окремих розрахунків у різних 
точках обліку, комплексного аналізу фінансо-
вого стану суб'єкта через окремі програми (дані 
Microsoft Office). 

По-перше, розробка та вдосконалення комп'ю-
терних програм для роботи з аудиторською доку-
ментацією дозволить знизити навантаження на 
аудиторів і розробити багатофункціональну клі-
єнтську базу. 

По-друге, як свідчить закордонна практика, 
зокрема Польщі, використання комп’ютерних 
методологій (демонстраційних версій для на-
вчальних цілей в університетах) для викладан-
ня стандартів аудиту та їх практичного застосу-
вання створює можливість підтримки навчання 
на належному рівні і створює умови призвичаїти 
майбутніх аудиторів до електронних документів 
для успішного використання в майбутньому. 

Законом 2258 передбачена професійна відпо-
відальність аудиторів та суб’єктів аудиторської ді-
яльності перед замовником аудиторських послуг 
та третіми особами. Підставою для притягнення 
аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності до 
професійної відповідальності є вчинення ними 
професійного проступку. Види професійних про-
ступків зазначаються у ст. 42 зазначеного зако-
ну. Результати проведеного дослідження дають 
можливість стверджувати про наявність деяких 
стримуючих факторів ефективної реалізації від-
повідальності аудиторів. Зокрема, на даний час 
відсутній чітко відпрацьований механізм кон-
тролю за цивілізованим розвитком конкуренції 
на ринку аудиторських послуг, цивільно-право-
вою відповідальністю за аудиторську перевірку, 
великими штрафними санкціями, передбачени-
ми Законом 2258, за неякісні аудиторські пере-
вірки. Слід також зазначити, що існуючий ринок 
страхових послуг не готовий, тобто страхові ком-
панії не в змозі до масового страхування профе-
сійної відповідальності аудиторів.

З нашої точки зору, розглядаючи проблеми 
реформування і розвитку аудиторської діяль-
ності в Україні, слід виокремити питання ці-
ноутворення на аудиторські послуги. Механізм 
формування ринкових цін належним чином до-
сліджений і отримав відповідне відображення 
у наукових працях закордонних і вітчизняних 
вчених. В той же час, враховуючи специфічні 
особливості аудиторських послуг і стан розвит-
ку ринку аудиту в Україні, у наукових працях 
і публікаціях вчених і практиків мають місце 
досить протилежні точки зору щодо принципо-
вих підходів до методології формування цін. Де-
які автори з цього приводу висловлюють проти-
лежні точки зору. Так, Платонова А.І. акцентує 
увагу на необхідності запровадження єдиних 
цін на ці послуги, тобто пропонує державне ре-
гулювання цін [7].
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В даний час в Україні не існує єдиної систе-
ми розрахунку вартості послуг з аудиту, тому 
аудитори часто використовують власну систему 
ціноутворення. Як правило, така система базу-
ється на визначенні кількості відпрацьованих 
годин або виконанні роботи. З точки зору автора, 
введення єдиної ціни буде досить ефективним, 
оскільки підприємства будуть знаходитись в од-
наковому становищі, що змусить їх поліпшити 
якість послуг, від яких буде залежати попит і до-
хід аудиторської компанії. Однак, слід зазначити 
недоліки такого рішення, зокрема це стосуються 
витрат на утримання та управління фірмою. 
Є пропозиції щодо введення конкретного ціново-
го періоду, який буде залежати від розміру під-
приємства та розміру витрат на його адміністру-
вання. Рішення проблеми ціноутворення має 
ґрунтуватися на «ціні-якості» [7], однак з нашої 
точки зору, такий підхід не є достатньо обґрунто-
ваним та досконалим.

В той час, як автори такої ідеї, зокрема Ті-
монова А.С. вважає, що це придасть компаніям 
вигляду модернізації умовам сучасності і сприя-
тиме залученню та збереженню клієнтів за раху-
нок не пониження ціни обслуговування, а підви-
щення якості аудиту [8].

З розвитком ринкової економіки в Україні 
аудит стає окремим елементом її інфраструкту-
ри , що вимагає відповідного регулювання. Для 
кращого регулювання аудиту в Україні необхід-
но забезпечити найкраще поєднання механізмів 
державного, професійного та економічного ре-
гулювання з поступовим послабленням першо-
го. Реалізація зазначеного потребує від кожної 
аудиторської компанії розробки внутрішніх про-
грам їх діяльності, які , в цілому, будуть описом 
комплексного підходу до організації технології 
та методології аудиту.

Згідно законодавчих змін реформування  
аудиторської діяльності в Україні особлива ува-
га приділяється невиконанню вимог щодо забез-
печення незалежності аудитора під час надання 
аудиторських послуг. У Кодексі професійної ети-
ки Міжнародної Федерації Бухгалтерів, відпо-
відно до основних принципів професійної діяль-
ності, зазначені конкретні загрози, що можуть 
мати місце, зокрема власного інтересу, власної 
оцінки, захисту, особистим та сімейним відноси-
нам та тиску. На практиці аудитор стикається 
майже з усіма цими загрозами [4].

Згідно зі Статтею 10 (пункт 2) Закону 2258, 
аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності 
зобов'язані вжити відповідних заходів для забез-
печення своєї незалежності надаючи аудитор-
ські послуги у випадках, передбачених міжна-
родними стандартами аудиту. Акцент ставиться 
на недопущення як існуючого, так і потенційного 
конфлікту інтересів, впливу контрактних або ін-
ших відносин, що стосуються аудитора, суб'єкта 
аудиторської діяльності, власників (засновників, 
учасників), посадових осіб і працівників суб’єкта 
аудиторської діяльності, інших осіб, залучених 
до надання аудиторських послуг [1].

У вказаному Законі абсолютно чітко пропи-
сана поведінка аудитора у випадку появи за-
грози та вказані види загроз, до яких віднесені, 
зокрема: загроза етичним принципам, майно-
вим інтересам, захисту особистості та сімейних 

відносин, примус до здійснення певних дій вна-
слідок фінансових, особистих, договірних, трудо-
вих та інших відносин між аудитором та іншою 
особою, яка здатна впливати на результати ау-
диторських послуг. У такому разі аудитори та  
аудиторські установи зобов'язані утримуватися 
від надання аудиторських послуг [1].

На сьогоднішній день в Україні аудитор-
ські компанії можуть надавати широкий спектр 
послуг, а саме: аудит бухгалтерського обліку 
(обов'язковий і ініціативний аудит) підприємств 
і організацій різних організаційно-правових форм 
господарювання і форм власності; експрес-аналіз 
фінансово-господарської діяльності; оглядова пе-
ревірка; аналіз зовнішньоекономічної діяльності; 
перевірка, узгоджених із замовником, процедур; 
постановка, ведення та відновлення бухгалтер-
ського обліку; автоматизація бухгалтерського об-
ліку та аналітичних проектів; підготовка декла-
рацій про доходи ; юридичні послуги та послуги 
з навчання і підготовки кадрів у фінансовій сфері 
та організації бухгалтерського обліку.

На рис. 2 подана інформація, яка відображає 
динаміку обсягу аудиторських послуг в Україні [2].

 

рис. 2. Обсяги наданих послуг суб’єктами 
аудиторської діяльності за 2015-2018 рр. 

Джерело: побудовано авторами за [2]

У 2018 р. обсяг наданих послуг суб’єктами 
аудиторської діяльності у цілому зріс порівняно 
з 2017 р. на 11,2%.

Розподіл обсягу наданих послуг за видами 
був наступним: завдання з надання впевненос-
ті – 42%; супутні послуги – 6%; інші професійні 
послуги – 51%. організаційно-методичне прог-
нозування – 1% (рис. 3). Як і в попередні роки, 
основним видом роботи аудиторів залишається 
обов'язковий аудит фінансової звітності.

Аналіз видів аудиторських послуг та ме-
тодологічних аспектів їх вико-нання є однією 
з найважливіших актуальних проблем теорії 
аудиту. Існує точка зору, що надання консуль-
таційних послуг є головним об'єктом критики 
відсутності інтересу аудитора. За останні роки 
законодавці та критики аудиторської професії 
в США та європейських країнах обговорювали 
можливість надання аудиторами супутніх по-
слуг. Вважається, що незалежність аудитора 
порушується у випадку одночасного надання 
послуг з аудиту та консультування. З нашої 
точки зору, вказана проблема потребує додат-
кового дослідження і відповідного законодав-
чо-нормативного врегулювання.
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Результати проведеного аналізу практич-

них аспектів аудиту в Україні надало можли-
вість висловити думку, що підвищенню якості 
аудиторської діяльності буде сприяти систе-
ма цілісних комплексних заходів, зміст яких 
знайшов певне відображення в опублікованих 
наукових працях як вітчизняних, так і зару-
біжних науковців і практиків. 

Так, зокрема до них відносять розвиток право-
вого контролю за суб’єктами аудиторської діяль-
ності, впровадження комп'ютерних методологій 
аудиту, моніторингу рівня компетентності аудито-
рів і якості наданих послуг, забезпечення реаль-
ної незалежності аудитора, застосування санкцій 
і підвищення відповідальності аудиторів за недо-
стовірність надання аудиторських послуг [7].

Враховуючи сказане, доцільною буде думка 
Р. Адамса, яка висловлена у заяві безпосередньо 
пов'язаній з аудитом: «Без аудиту немає надій-
ності рахунків. Без надійності рахунків немає кон-
тролю. А без контролю, чого вартує влада?» [3, с. 18]. 

Нами пропонуються напрями удосконалень роз-
витку аудиту, які можуть мати позитивні наслідки 
щодо підвищення його ефективності (рис. 4).

Слід зазначити, що вдосконалення системи 
аудиту матиме позитивний вплив не тільки на 
розвиток аудиторської діяльності, а й на державу 
в цілому, завдяки збільшенню доходів бюджету 
та скороченню витрат на адміністрування контр-
ольно-ревізійного апарату.

Висновки. На шляху до реформування, роз-
витку та функціонування аудиту в Україні на 
основі міжнародного досвіду є багато проблемних 
питань, які негативно впливають як на результа-

ти підприємницької діяльності, так і на економіч-
ну ситуацію держави в цілому. Тільки комплек-
сний підхід до їх вирішення підвищить не тільки 
роль незалежного аудиту у розвитку економіки, а 
і довіру користувачів фінансової звітності до фі-
нансової інформації. У сучасних умовах інтеграції 
України у європейське співтовариство розвиток 
аудиту є важливим і пріоритетним напрямком. 
Для України аудит, як невіддільна складова рин-
кової економічної системи (інститут), є відносно 
новою складовою і тому має широке поле діяль-
ності для становлення індивідуальної національ-
ної системи аудиту, яка не повинна не тільки по-
ступатися світовим стандартам, а і базуватися на 
міжнародному практичному досвіді.

42% 

6% 

51% 

1% 

Розподіл обсягу наданих аудиторських послуг за видами 

Завдання з надання впевненості 

Супутні послуги 

Інші професійні послуги 

Організаційне та методичне 
забезпечення аудиту 

рис. 3. розподіл обсягу наданих  
аудиторських послуг за видами у 2018 р.

Джерело: побудовано авторами за [2]

 

Вдосконалена система  аудиту,  
в тому числі за рахунок 

комп′ютерної методології 

Мінімізація 
помилок та 

шахрайства на 
підприємствах- 

замовниках 
аудиторських 

послуг. 

Сприяння 
поліпшенню 
результатів 
загальної 

фіскальної 
політики. 

Раціоналізація 
підходу до 
витрачення 

бюджетних коштів 
на утримання 
контрольно-
ревізійного  

апарату. 

Ефективне 
управління 
грошовими 
потоками,  

зокрема такими, 
що стосуються 

надходжень  
до бюджету. 

рис. 4. результати вдосконалення системи аудиту
Джерело: побудовано авторами
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