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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками Україна проводить активні ре�

форми національної економіки, і у тому числі у сфері

бухгалтерського обліку та аудиту. Так, у Програмі еко�

номічних реформ на 2010—2014 р. "Заможне суспіль�

ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна дер�

жава" передбачені заходи із гармонізації чинного за�

конодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту

до європейських вимог. Такі вимоги сформовані перш

за все стосовно незалежності та об'єктивності під час

проведення обов'язкового аудиту на підставі Директи�

ви ЄС від 16 травня 2006 р. № 2006/43/ЄС. Відпові�

дальність за адаптацію законодавства у сфері бухгал�

терського обліку та аудиту покладено на Аудиторську

палату України, міністерства фінансів та юстиції Украї�

ни [1].

Враховуючи низку проведених державою глобаль�

них реформ, пов'язаних із гармонізацією національно�

го законодавства до вимог європейського законодав�

ства, а також беручи до уваги прагнення України стати

повноправним членом ЄС, неможливо оминути питання

необхідності адаптації чинного законодавства України

у сфері аудиту. На необхідності розбудови інституцій�

ного потенціалу наполягає й Світовий банк, є проблема

з проведенням заходів із розбудови інституційного по�

тенціалу кожної з установ, що регулює фондовий ри�
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До сьогодні в Україні механізми оприлюднення

фінансової інформації для потреб громадськості не

спрацьовують у тій мірі, у якій цього потребує демокра�

тичне суспільство. Яскравим прикладом може служити

раптове припинення діяльності компанії Аеросвіт на�

прикінці 2012 р., найкрупнішого авіаперевізника в країні,

внаслідок чого постраждали багато громадян, що пла�

нували скористатися послугами цієї компанії. Проте рап�

товим закриття діяльності було саме для клієнтів, адже

компанія протягом останніх декількох років демонст�

рувала свою нездатність продовжувати нормальну гос�

подарську діяльність, адже у балансі відображала збит�

ки, які сягали сотень мільйонів гривень, а станом на 27

грудня 2012 р. мала заборгованість перед кредитора�

ми у розмірі 4,27 млрд грн. [2]. Убезпечити суспільство

від подібних випадків може саме доступність фінансо�

вої інформації про життєдіяльність компаній, інформу�

вання потенційних користувачів послуг про надійність

та об'єктивність її фінансових результатів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
Розгляду проблеми розбудови організації ауди�

торської діяльності в Україні присвячено значна

кількість наукових публікацій, що пов'язано, перед усім,

з актуальністю теми та широким колом вітчизняних вче�

них, що переймаються проблематикою вказаної скла�

дової національної системи контролю. Представлені у
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вітчизняній літературі наукові видання вис�

вітлюють становлення національної систе�

ми аудиту в контрольному середовищі краї�

ни у період трансформації суспільно�еко�

номічних відносин визначають сучасні

стратегічні напрями розвитку професійно�

го аудиту [3, 4, 5, 6].

Розвиток аудиту та його побудови в

Україні досліджують і з позицій правового

забезпечення , що, на нашу думку, також

необхідно для визначення концепції побу�

дови національної системи аудиту в країні.

Так, обгрунтування фінансово�правового

характеру аудиторської діяльності на ос�

нові властивого їй публічного характеру і використання

результатів проведеного аудиту для контролю за дот�

риманням фінансових зобов'язань перед державою ви�

конано Мандриченко О.В. [7], а питання саморегулю�

вання в контексті забезпечення гарного інвестиційного

клімату, розвитку саморегулювання і місця аудиту у

структурі взаємовідносин економічних суб'єктів розг�

лядаються у часописах російських фахових видань та�

ких, як "Аудит" [8]. Науковці розглядають найважливіші

підходи до удосконалення аудиторської діяльності, на�

приклад, такі, як система управління якістю аудиторсь�

ких перевірок [9, 10, 11] та інші.

Однак дослідження розбудови аудиторської діяль�

ності, представлене у літературі достатньо широко, вис�

вітлюючи той чи інший аспект, грунтується в більшій мірі

на уже сформовані стандарти та нормативну базу зару�

біжних країн [12, 13],обминаючи приклади дієвості тих

чи інших складових інституції аудиту у окремих країнах,

найбільш успішних у цих питаннях.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є визначення напрямів

реформування аудиторської діяльності в Україні на ос�

нові європейського досвіду для досягнення збільшен�

ня інформованості користувачів щодо фінансової

звітності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання фінансової інформації в процесах

прийняття управлінських рішень обмежували її якість та

надійність, часто потенційні зовнішні користувачі не

були готові покладатися на неї. У суспільстві бракує

визнання того факту, що незалежний аудит фінансової

звітності, виконуваний кваліфікованими фахівцями,

може підвищити вірогідність фінансової інформації, яка

надходить на ринок. Проте зростання національної еко�

номіки, розширення глобальної економічної інтеграції

та доступу до глобальних фінансових ринків зумовлю�

ють зростання попиту на підвищену прозорість доступ�

ної фінансової інформації, яка відповідає міжнародним

стандартам.

З метою адекватного задоволення нових потреб

ринку та сприяння економічному зростанню, існує по�

треба у подальшій реалізації та прискоренні розпоча�

тих реформ. Крім того, подібна реформа пришвидшить

процес гармонізації нормативно�правового забезпечен�

ня регуляторного середовища України зі стандартами

ЄС згідно з проголошеними урядом України цілями та

Європейською практикою сусідства. Важливою умовою

реформування інституту аудиту є дотримання всіх без

винятку рамкових вимог Директиви 2006/43/ЄС.

За результатами проведеного дослідження щодо

відомих у світі моделей побудови інституту аудиту, на

нашу думку, найпривабливішою для України є змішана

модель, яка застосовується в багатьох європейських

країнах, зокрема в Німеччині, Франції, Австрії, Словач�

чині, Хорватії, Польщі. Відповідно до неї, допуск до

професії, сертифікація аудиторів, ведення реєстру ауди�

торів та аудиторських фірм, а також контролю якості

здійснює переважно громадська професійна організа�

ція. Функцію суспільного нагляду в аудиті забезпечує

державний орган, який також контролює діяльність гро�

мадської професійної організації.

Перевага такої моделі — наявність єдиної профес�

ійної організації, що є впливовою та поважною в про�

фесійному середовищі та якій довіряють інвестори, дер�

жава та суспільство в цілому. Прикладом може бути

Аудиторська палата Німеччини (WPK), заснована в 1961 р.

[рис. 1]. Членство аудиторів у WPK обов'язкове. Про�

фесії аудиту Німеччини у 2013 р. виповниться 80 років.

Аудиторська палата Німеччини (WPK) є публічною про�

фесійною організацією, створеною для виконання зав�

дань стосовно професійного самоуправління, має

відділення у 5 федеральних землях [14].

Статистика свідчить про серйозні умови допуску до

професії аудитора, в т.ч. до професійної освіти.

Органами WPK є: Збори аудиторів, Рада, Правлін�

ня, Комісія з контролю якості. Раду обирають Збори

аудиторів, у свою чергу Рада обирає правління. Члена�

ми Ради та правління можуть бути лише члени WPK.

Президент та голова Ради WPK мають бути аудитора�

ми.

Німецьким Законом про аудиторську діяльність [15]

передбачена професійна відповідальність аудиторів

перед третіми особами, яка підлягає обов'язковому

страхуванню.

Досвід Німеччини з нагляду за професією до 2005 р.

свідчить про те, що контроль над професією аудитора

здійснювався за принципом peer review, коли аудитори

перевіряли аудиторів, тобто для перевірки аудиторсь�

ких компаній залучали інших аудиторів — членів WPK.

Цих фахівців обирали простою більшістю на засіданні

Ради WPK без спеціальних процедур. Звичайно, в тако�

му разі сумніви викликали твердження про незалежність

подібної перевірки. До того ж структура такої органі�

Рис. 1. Інститут аудиту Німеччини
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зації контролю суперечила останнім вимогам ЄС, зок�

рема Директиві 2006/43/ЄС. Для дотримання міжна�

родних норм щодо аудиту, зокрема цієї Директиви, та з

метою уникнення залежності аудиторів при здійсненні

контролю було створено Комісію за наглядом в аудиті

(АРАК) як альтернативу PCAOB [16].

АРАК була створена на базі відповідного закону,

який набрав чинності наприкінці 2004 р., а сама АРАК

розпочала роботу 1 січня 2005 р. [17]. Таким чином,

обов'язки з контролю за професією аудитора було под�

ілено між WPK та АРАК. При цьому WPK і надалі конт�

ролює діяльність аудиторів, тоді як АРАК здійснює кон�

троль над WPK та має пріоритети при прийнятті рішень.

Зокрема, АРАК може відхилити те чи інше рішення WPK

або самостійно ухвалити рішення. Таким чином, на

АРАК покладено обов'язок приймати остаточне рішен�

ня та нести відповідальність.

Нагляд за професією аудитора в Німеччині под�

іляється за різновидами:

— контроль за здійсненням професії аудитора;

— контроль якості аудиторських послуг.

Контроль за здійсненням професії застосовують,

коли наявна підозра в тому, що аудитор припустився

помилки, або є скарга клієнта чи повідомлення у пресі

тощо, тобто наявне конкретне обвинувачення, і це стає

відомим АРАК або WPK. За результатами проведеної

перевірки, WPK може вживати такі заходи: виносити

догану, призначати штрафи (максимальний розмір —

до 50 000 євро), передавати справу до суду.

Контроль якості аудиторських послуг містить дві

складові — контроль організації аудиторської компанії

та контроль виконання замовлення.

З 2007 р. у Німеччині набули чинності нові законо�

давчі положення, за якими запро�

ваджена нова структура контро�

лю — інспекція. Цей контроль за�

стосовують лише стосовно ауди�

торських компаній, які підтверд�

жують фінансову звітність

підприємств, що працюють на

ринку капіталу.

Інспекцію проводять інспек�

тори, які є співробітниками WPK

— сертифікованими аудитора�

ми, однак не представляють

інтереси жодної аудиторської

компанії. Правила та процедури

проведення інспекцій грунту�

ються на міжнародній звичайній практиці для неза�

лежних інспекцій із урахуванням методології проце�

дури, а також на досвіді, набутому під час співпраці з

такими міжнародними організаціями, як EGAOB та

IFIAR.

Змішана концепція інституту аудиту застосовуєть�

ся і в Словаччині, де має свої особливості (рис. 2). На

відміну від німецької моделі інституту аудиту, функції

із сертифікації аудиторів, ведення реєстру аудиторів та

аудиторських фірм Словаччини покладені на орган сус�

пільного нагляду UDVA.

Аудиторська палата Словаччини (SKAU) є само�

регулюючою професійною організацією, яка об'єднує

близько 800 сертифікованих аудиторів та 236 ауди�

торських фірм [18]. Діяльність SKAU перебуває під

наглядом Управління за наглядом в аудиті (UDVA).

Органами управління SKAU Словаччини є З'їзд ауди�

торів, Президія, Наглядова рада та Дисциплінарна

комісія. Керівництво SKAU здійснює президент цьо�

го органу.

До основних завдань SKAU належать: захист закон�

них інтересів членів SKAU, безперервне навчання ауди�

торів, контроль якості аудиторів та аудиторських фірм,

методологічна підтримка членів, проведення розсліду�

вань та застосування дисциплінарних санкцій, міжна�

родне співробітництво тощо.

UDVA створено із метою сприяння довірі інвесторів

та широкої громадськості до аудиту фінансової

звітності, створення ефективної системи державного

нагляду в аудиті, забезпечення співпраці на рівні

Міністерства фінансів Словаччини, ЄС та компетентних

органів країн — членів ЄС, міжнародних професійних

організацій [19].

UDVA має чотири комітети: з міжна�

родних стандартів бухгалтерського об�

ліку, з міжнародних стандартів аудиту та

етики, із забезпечення якості та комітет з

розслідування та санкцій. До компетенції

UDVA належать: підготовка та проведен�

ня професійних іспитів, допуск до про�

фесії (у т.ч. видача сертифікатів аудито�

ра, ліцензій на здійснення аудиторської

діяльності), ведення реєстру аудиторів та

аудиторських фірм, здійснення фахового

нагляду над SKAU в частині дотримання

МСА та Кодексу етики, національного за�

конодавства Словаччини, системи контро�

Рис. 2. Інститут аудиту в Словаччині

Рис. 3. Модель інституту аудиту Хорватії
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лю якості, постійного підвищення кваліфікації,

участь у розгляді дисциплінарних справ, що про�

водяться з боку SKAU, застосування дисциплінар�

них санкцій.

Застосована змішана концепція аудиту у Хор�

ватії відображає традиційний підхід до її побудови

у європейських країнах (рис. 3).

Палата аудиторів  Республіки Хорватія

(HRK) створена нещодавно у 2006 р. як про�

фесійна організація аудиторів та аудиторських

фірм, що діють на території країни, відповідно

до Закону про аудит 2005 р. [20]. Палата ауди�

торів HRK є юридичною особою з громадськи�

ми повноваженнями, встановленими Законом

про аудит та її Статутом. Найвищим органом

HRK є Асамблея аудиторів, до компетенції якої

належить ухвалення Статуту та загальних актів

HRK, прийняття рішення щодо членських внесків,

цін на послуги, які надаються HRK, прийняття Ко�

дексу професійної етики аудиторів, обрання Пре�

зидента та членів HRK, розроблення фінансових

програм та планів роботи, затвердження річного

звіту HRK [21].

До компетенції HRK належить: переклад видань

МСА, їх інтерпретація, прийняття Кодексу профес�

ійної етики, затвердження тарифів на аудиторські

послуги, розроблення програм аудиторських пере�

вірок, проведення навчання, сертифікаційних іспитів

аудиторів, видача аудиторських сертифікатів, веден�

ня Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, видача

та відкликання ліцензій аудиторським фірмам, виз�

начення ставок членських внесків, підтримка репу�

тації професії аудитора, контроль якості, проведен�

ня розслідувань та реалізація дисциплінарних за�

ходів тощо.

Комітет із суспільного нагляду в аудиті (OJNR), ство�

рений відповідно до Закону про аудит 2005 р. Він скла�

дається із 7 членів, котрі призначаються урядом країни

за пропозицією міністра фінансів, серед яких: голова

та заступник голови OJNR, секретар та члени OJNR. Заз�

начимо, що шість членів OJNR повинні бути непрактику�

ючими особами [22].

До повноважень OJNR належить здійснення фахо�

вого нагляду за роботою HRK, аудиторами та аудиторсь�

кими фірмами та співробітництво з системами суспіль�

ного нагляду країн — членів ЄС та третіх країн.

Змішана модель інституту аудиту також застосо�

вується в Польщі (рис. 4).

Палата польських аудиторів є професійною само�

регулівною організацією, яка була створена у 1992 р.

згідно із Законом про аудиторську діяльність від 19

жовтня 1991 р. [23]. Членами Палати польських ауди�

торів є виключно фізичні особи, які отримали профе�

сійне звання аудитора, тобто, сертифіковані аудитори.

Членство у Палаті польських аудиторів є обов'язковим

для всіх сертифікованих аудиторів.

До завдань Палати польських аудиторів нале�

жать захист професійних інтересів членів органі�

зації, розроблення рішень щодо виконання професії

аудитора стосовно стандартів аудиту, принципів

внутрішнього контролю якості, принципів професій�

ної етики аудиторів, вимог до підвищення кваліфі�

кації, вимог до кандидатів на звання аудитора, кон�

троль виконання професії аудитора та контроль за

функціонуванням аудиторських фірм, прийняття

рішення стосовно дисциплінарної відповідальності

аудиторів за результатами розслідувань, навчальна

та видавнича діяльність.

Завданням Комісії з нагляду є контроль за виконан�

ням професії аудиторами, контроль внутрішніх систем

якості аудиторських фірм, контроль за використанням

трудових ресурсів аудиторськими фірмами, контроль

аудиторської документації, в т. ч. способу розрахунку

гонорару аудитора.

Суспільний нагляд за Палатою Польських аудиторів

здійснює Комісія аудиторського нагляду (КАН). КАН

забезпечує контроль за діяльністю Палати польських

аудиторів. Членів КАН у кількості 9 осіб призначає

Міністерство фінансів Польщі.

Якщо проаналізувати розбудову аудиторської

діяльності в Україні, то слід зазначити, що Законом

України про аудиторську діяльність у редакції 1993 р.

було запропоновано створення єдиної професійної

організації — Спілки аудиторів України (САУ), яка існує

й сьогодні. Проте членство в ній не було визначено як

обов'язкове.

Відповідно до ст. 36 Конституції України, грома�

дяни мають право на свободу об'єднання у громадські

організації для здійснення і захисту своїх прав і сво�

бод та задоволення політичних, економічних, соціаль�

них, культурних та інших інтересів. Громадяни мають

право на участь у професійних спілках з метою захис�

ту своїх трудових та соціально�економічних прав та

інтересів. Професійні спілки є громадськими органі�

заціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільни�

ми інтересами за родом їх професійної діяльності.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь�яке

об'єднання громадян чи обмежений у правах за на�

лежність чи неналежність до політичних партій та гро�

мадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні

перед законом.

Згідно зі новим законом про громадські об'єднан�

ня громадян, вони створюються і діють на основі доб�

ровільності, рівноправності їх членів (учасників), само�

врядування та гласності [24]. Таким чином, законодав�

чо передбачити членство в єдиній професійний органі�

зації неможливо.

Рис. 4. Модель інституту аудиту Польщі
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Додатковим стримуючим фактором у запровад�

женні такої моделі є наявність в Україні понад 15 про�

фесійних організацій у сфері бухгалтерського обліку

та аудиту, між якими на сьогодні немає консенсусу.

Можна провести паралель між досвідом України та

Шотландії, де до початку ХХ ст. було декілька органі�

зацій професійних бухгалтерів [25]. Тобто історично в

Україні з'явилася одна професійна організація — САУ,

проте з часом їх стало більше. У майбутньому можна

передбачити консолідацію професійних організацій,

оскільки вже сьогодні стає цілком очевидно, що така

розрізненість не є надбанням інституту аудиту в Ук�

раїні.

Дослідження автором даної тематики показало пе�

реваги, важливі для побудови інституту аудиту в Україні,

досвіду Великобританії. У цій країні застосовується

приватна модель побудови інституту аудиту, проте час�

тина функцій делегована декільком професійним орга�

нізаціям.

Модель побудови інституту аудиту в Україні, запро�

понована автором статті, представлена на рисунку 5.

Так, Аудиторська палата України є органом суспільно�

го нагляду, яким повинні керувати непрактикуючі осо�

би, які мають знання у сферах, що стосуються обов'яз�

кового аудиту. Кількість членів АПУ пропонується змен�

шити до 10 осіб.

У Франції, наприклад, кількість членів Правління

Вищої ради комісаріату аудиту (Haut Conseil du

Commissariat aux Comptes — H3С) становить 12 не�

практикуючих осіб, які призначаються урядом

Франції,  працюють неповний робочий день та на

75 % займаються своєю діяльністю, яка не пов'язана

з аудиторською діяльністю. Строк служби дорівнює

6 років [26].

У Німеччині члени Комісії нагляду в аудиті (Auditor

Oversight Commission — AOC) призначаються

міністром економіки. Всі 9 членів АОС є непрактикую�

чими особами у розумінні Директиви. Вони повинні

бути обізнані у сфері бухгалтерського обліку, фінансів,

економіки та права. Призначаються на строк 5 років.

Усі члени АОС виконують діяльність за громадських

засадах [26].

Рада з фінансової звітності Великобританії

(Financial Reporting Council — FRC) є незалежним ре�

гулятивним органом з питань аудиту та бухгалтерсь�

кого обліку, діловодства та корпоративного управлін�

ня. Один з її операційних органів — Професійна рада

з нагляду (Professional Oversight Board� POB), компе�

тентна у питаннях аудиту. Члени Професійної ради при�

значаються Номінаційним комітетом FRC на умовах

прозорого процесу, включаючи суспільний нагляд та

інтерв'ю. Жодний з членів Професійної Ради з нагля�

ду не може бути практикуючим аудитором, хоча

меншість, на практиці не більше двох членів, можуть

бути аудиторами, але в минулому. Максимальна

кількість членів — 13 осіб, які працюють повний робо�

чий день [26].

Комітет суспільного нагляду в аудиті Хорватії

(Croatian Audit Public Oversight Committee) призначаєть�

ся урядом за пропозицією міністра фінансів. Максималь�

на кількість членів Комітету становить 7 осіб, термін

повноважень — 4 роки. Всі члени є непрактикуючими

особами. Процедурні правила, схвалені Комітетом, ма�

ють бути затверджені урядом [26].

У Південно�Африканській Республіці нагляд в аудиті

здійснює Незалежна регуляторна рада за аудиторами

(Independent Regulatory Board for Auditors — IRBA).

Члени IRBA призначаються міністром фінансів. Рада

складається максимально з 10 осіб, 40 % яких можуть

бути зареєстрованими аудиторами. Щорічно IRBA звітує

міністру фінансів, який, у свою чергу, представляє звіт

IRBA в уряді [27].

Важливим кроком до реформування інституту ауди�

ту був би також пошук професійними організаціями, які

діють в Україні, шляхів об'єднання зусиль у прагненні

підняти імідж професії на принципово новий рівень та

забезпечити високу якість надання аудиторських послуг.

Така співпраця докорінно змінить ставлення професій�

ної спільноти до цих об'єднань та сприятиме підвищен�

ню рівня довіри з боку інвесторів та суспільства. У май�

бутньому можна буде розглядати потенційні об'єднан�

ня професійних організацій.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

За результатами проведеного дослідження відо�

мих у світі моделей побудови інституту аудиту, на нашу

думку, найпривабливішою для України є змішана мо�

Рис. 5. Модель інституту аудиту в Україні
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дель (застосовується в багатьох європейських краї�

нах).

Відповідно до такої моделі побудови інституту ауди�

ту, допуск до професії, сертифікація аудиторів, веден�

ня реєстру аудиторів та аудиторських фірм, а також

контролю якості здійснює переважно суспільна профе�

сійна організація.

Функцію суспільного нагляду в аудиті забезпечує

державний орган, який також контролює діяльність гро�

мадської професійної організації. Перевагою такої мо�

делі є наявність єдиної професійної організації, яка є

впливовою та поважною в професійному середовищі та

якій довіряють інвестори, держава та суспільство в ціло�

му. З огляду на те, що в Україні немає єдиної потужної

професійної організації, а відповідно до Конституції

України ніхто не може бути примушений до вступу в

будь�яке об'єднання громадян чи обмежений у правах

за незалежність, рекомендовано взяти за основу рефор�

мування інституту аудиту в Україні досвід Великобри�

танії.

Згідно із запропонованою моделлю, слід визначи�

ти Аудиторську палату України органом суспільного

нагляду, яким повинні керувати непрактикуючі особи,

які мають знання у сферах, що стосуються обов'язко�

вого аудиту.

Важливим кроком до реформування інституту ауди�

ту має стати пошук шляхів об'єднання зусиль діючих в

Україні професійних організацій з тим, щоб підняти

імідж професії на принципово новий рівень та забезпе�

чити високу якість надання аудиторських послуг. Така

співпраця між професійними організаціями докорінно

змінить ставлення професійної спільноти до таких об�

'єднань та сприятиме підвищенню рівня довіри до про�

фесії з боку інвесторів та суспільства. За умов об'єднан�

ня всіх професійних організацій до однієї потужної

організації, в Україні стане можливим застосування

змішаної моделі побудови інституту аудиту, яка засто�

совується в більшості країн ЄС та є визнаною у всьому

світі.
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