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ТЕНДЕНЦІЇ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки аудит є одним з основних 

інструментів покращення якості бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Підвищений інтерес різних суб’єктів ринку до фінансових активів як до 

індикатора ефективної діяльності, фінансової стійкості і стабільності 

підприємства актуалізує питання, пов’язані з отриманням достовірної 

інформації про їх величину за допомогою якісно проведеного незалежного 

аудиту з метою прийняття на його основі ефективних рішень. 

Аудиторську діяльність в Україні регулює введений в дію з 1 жовтня 

2018 року Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» [1]. Закон, по суті, є комплексом невідкладних заходів щодо 

стабілізації ситуації на аудиторському ринку і вирішення його найбільш 

гострих проблем. Зміни торкнулися багатьох питань, включаючи атестацію і 

підвищення кваліфікації аудиторів; формат і зміст аудиторського висновку; 

прозорість аудиторського ринку; визначення відповідальності всіх сторін, що 

забезпечують достовірність фінансової звітності; порядок вибору аудиторської 

організації та багато іншого.  

Разом з тим, розвиток аудиту пов’язаний з постійними змінами, які 

відбуваються в його організації у світовому масштабі. Але українське 

аудиторське співтовариство в основній своїй масі не знає, як розвивається 

аудиторська діяльність за кордоном. При цьому якість послуг багатьох 

вітчизняних аудиторських компаній часто дає підстави сумніватися у їх 

конкурентоспроможності в порівнянні з зарубіжними колегами [2]. Практика 

регулювання і організації аудиторської діяльності за кордоном досить 

різноманітна. Часом підходи до регулювання певних аспектів аудиторської 

діяльності в різних країнах взаємно виключають один одного. Вони 

визначаються особливостями законодавства і сформованої господарської 

практики. Розвиток вітчизняного аудиту вимагає значних зусиль для його 

приведення у конкурентоспроможний стан.  

З точки зору Комітету з основних концепцій аудиту Американської 

асоціації бухгалтерів в США аудит являє собою процес об’єктивного збору та 

оцінки свідчень про економічні дії і події з метою визначення відповідності цих 

тверджень встановленим критеріям і представлення результатів перевірки 

зацікавленим користувачам [3]. 

Комітет з аудиторської практики в Великобританії дає більш просте 

визначення аудиту, під аудитом розуміється діяльність по незалежному 
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розгляду спеціально призначеним аудитором фінансових звітів підприємства і 

висловлення думки про них при дотриманні правил, встановлених законом [3]. 

Незалежні аудитори за кордоном мають право працювати індивідуально, 

але, як правило, вони об’єднуються в окремі організації або фірми, так як це є 

більш ефективним. У сучасній практиці прикладом таких об’єднань є широко 

відомі фірми присяжних бухгалтерів у Великобританії, фірми дипломованих 

громадських бухгалтерів в США [4]. 

Порівнюючи нормативно-правові акти різних зарубіжних країн про 

організацію аудиту, можна виявити певну подібність в прийнятті рішень з 

багатьох питань щодо цієї сфери підприємницької діяльності. Наприклад, в 

нормативно-правових актах багатьох країн є положення про необхідність 

проведення аудиту річної фінансової звітності підприємства. Для кожної країни 

встановлено кваліфікаційні вимоги для дозволу на здійснення аудиторської 

практики. В Англії, наприклад, якщо особа не є членом будь-якого 

бухгалтерського органу, визнаного повноважним Державним секретарем, воно 

не має права бути аудитором.  

Ще одним подібністю в аудиторській діяльності зарубіжних країн є право 

аудиторів бути присутнім і виступати на всіх зборах підприємства, що 

перевіряється. Що стосується відповідальності аудиторів за кордоном, то за 

недбалість у роботі, упущення, завідомо неправдиву оцінку діяльності, поряд з 

моральної і дисциплінарною відповідальністю, іноземні аудитори несуть 

матеріальну і навіть кримінальну відповідальність. Ще однією особливістю 

зарубіжного аудиту є те, що в зарубіжному законодавстві дається більш 

детальна класифікація видів аудиту. Наприклад, в законодавчих актах США, 

виділяють такі різновиди аудиту, як внутрішній, державний аудит, 

управлінський і аудит регулюючих органів [3]. 

В Україні розвитку аудиту перешкоджає відсутність «соціального» 

замовлення на якісний аудит і відсутність обов’язкового аудиту у фінансовій 

звітності непублічних компаній незалежно від обороту. Друга проблема для 

української моделі аудиту – це система контролю аудиторських послуг. 

Дотримання Міжнародних стандартів аудиту та контролю якості не просте 

завдання. Так, при опитуванні, проведеному Міжнародною Федерацією 

Бухгалтерів в 2016 році, 59 % вказали на проблему дотримання стандартів, при 

цьому не даючи розумної системи внутрішнього контролю якості аудиторських 

послуг, як це прийнято за кордоном [3]. 

Отже, аудит в Україні потребує значних фундаментальних реформ, при 

яких вимоги до аудиторської діяльності відповідали б вимогам економіки 

України.  
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АУДИТ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ, МЕТОДИКА ТА 

ПРОЦЕС АЛГОРИТМІЗАЦІЇ 
 

Облік розрахунків з оплати праці в сучасних динамічних умовах є одним 

з найскладніших. Відсутність стабільності у виплаті заробітної плати 

призводить, з одного боку, до соціальних катаклізмів, а з іншого - до звуженого 

відтворення внаслідок скорочення внутрішнього сукупного попиту. Заробітна 

плата є найголовнішим джерелом доходів фізичних осіб, отже від її розміру 

залежить сума сплачених податків, які є джерелом доходів бюджетів різних 

рівнів [1]. 

Складність організації облікового процесу створює умови для посилення 

контрольних функцій (в тому числі незалежного аудиторського контролю). 

Аудит розрахунків з оплати праці є однією найважливіших ділянок 

аудиторської роботи, оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх 

без винятку працівників підприємства, що перевіряються. Крім того, відіграє 

важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це 

пов’язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує 

уваги, сконцентрованості, значної кількості часу для оброблення великого 

масиву первинної інформації, має багато однотипних операцій [2]. 

Процес аудиту праці та її оплати повинен бути чітко спланований, а 

сукупність взаємопов’язаних стадій має забезпечити виконання ідентифікованої 

мети та завдань незалежного контролю. 

Беручи за основу положення МСА 200 «Загальні цілі незалежного 

аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту», 

метою аудиту праці та її оплати є отримання обґрунтованої впевненості у тому, 

що інформація про розрахунки з оплати праці, відображена у фінансовій 

звітності, регістрах синтетичного та аналітичного обліку, первинних 

документах не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, помилок і 

відповідає вимогам нормативно-правових актів, застосованої концептуальної 

основи фінансового звітування [3]. 

У відповідності до ідентифікованої мети, завданнями аудиту праці та її 

оплати є: 

- оцінка системи внутрішнього контролю підприємства; 

- ідентифікація ризиків суттєвого викривлення; 

- перевірка дотримання підприємством вимог нормативно-правових 

документів з питань регулювання бухгалтерського обліку праці та її оплати; 
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