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підхід зосереджує увагу на управлінні ключовими компетенціями та знаннями,
які визнані головними чинниками зростання у бізнесі та економіці в цілому.
Стратегічно орієнтована концепція контролю передбачає його розумну
локалізацію та спрямування з одночасним використанням технологій контролю
у реальному часі. Це передбачає зосередження на ключових параметрах
діяльності фірми та її результатах, які досліджуються з урахуванням причиннонаслідкових зв’язків між ними. Важливим завданням контролю є оперативне
відслідковування тих показників, які є важливими з погляду реалізації стратегії
підприємства та відображають його взаємодію з основними зацікавленими
сторонами, такими як акціонери, інвестори, кредитори, споживачі (клієнти),
постачальники, державні органи, профспілки, менеджмент та персонал.
В управлінні розвитком підприємства контроль повинен забезпечувати
прийняття стратегічних управлінських рішень своєчасною і збалансованою
інформацією, що стосується кожної ланки створення цінності як у межах
діяльності підприємства, так і за його межами. Стратегізація контролю
поступово повинна вивести його за межі окремих господарських фактів та
подій: у сферу контролю повинні бути включені як системні зміни та
перетворення, що відбуваються на підприємстві, так і взаємні впливи
підприємства та навколишнього середовища.
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СУСПІЛЬНИЙ НАГЛЯД ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В
УКРАЇНІ
В Україні вже здійснені значні кроки щодо адаптації законодавства
України про аудиторську діяльність до законодавства ЄС. Однак, наявний в
Україні рівень організації системи забезпечення якості аудиторських послуг ще
не є в достатній мірі ефективний, тому процес регулювання та нагляду над
суб’єктами аудиторської діяльності потребує вдосконалення. Це пов’язано, в
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першу чергу із процесами міжнародної інтеграції, входження України до
єдиного світового економічного простору, що вимагає розробки нових шляхів
реформування аудиту [1].
Відповідно до статті 387 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, обидві сторони, визнаючи
важливість комплексного застосування ефективних правил та методики у
сферах законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного
управління, а також щодо бухгалтерського обліку та аудиту, з метою створення
повноцінно функціонуючої ринкової економіки та задля стимулювання
торгівлі, домовилися вести співробітництво: з питань захисту прав акціонерів,
кредиторів та інших заінтересованих сторін відповідно до вимог ЄС; щодо
впровадження на національному рівні відповідних міжнародних стандартів та
поступового наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та
аудиту; з питань подальшого розвитку політики корпоративного управління
відповідно до міжнародних стандартів, а також поступового наближення до
правил та рекомендацій ЄС [2].
Саме тому, у зв’язку із недосконалістю регулювання ринку аудиторських
послуг та суттєвою суперечністю вітчизняного законодавства у сфері
незалежного аудиту із вимогами ЄС, в Україні розроблено систему суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю, сутність якої втілено у Законі України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р.
Система суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в ЄС базується
на таких вимогах, які були застосовані при виробленні єдиного походу в
Україні: процедура формування і склад наглядових органів; сфера діяльності та
обов'язки; фінансування; прозорість [3].
Регулювання вітчизняного незалежного аудиту до 2018 року
здійснювалося за англо-американським підходом, тобто ініціатива управління
аудиторською діяльністю належала суспільним професійним організаціям
(Аудиторська палата України). З 1 жовтня 2018 року із введенням в дію
положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність», модель регулювання аудиторської діяльності суттєво змінилася,
оскільки законодавча ініціатива у сфері незалежного аудиту вже більшою
мірою належить державним органам, зокрема Міністерству фінансів України,
що здійснює затвердження: статуту та складу Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю; складу Комісії з атестації аудиторів; затверджує усі
профільні нормативні документи.
Відповідно до Закону, усі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності
підлягають суспільному нагляду, який здійснює Орган суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю. Організаційну структуру Органу суспільного
нагляду, який є неприбутковою юридичною особою публічного права, подано
на рис. 1.
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Рада нагляду за аудиторською
діяльністю
Рада складається із семи осіб, по
одному представнику від центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
політику у сфері бухгалтерського
обліку та аудиту, Національного банку
України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку,
національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, і трьох осіб з числа
непрактикуючих осіб

Інспекція із забезпечення якості
Інспекцію очолює Виконавчий директор, який призначається
Радою нагляду строком на п’ять років. Виконавчим
директором може бути непрактикуюча особа, яка має досвід
роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не
менше 10 років, бездоганну репутацію, не має конфлікту
інтересів. Виконавчий директор призначає та звільняє двох
своїх заступників за погодженням з Радою нагляду, а також
інспекторів та інших посадових осіб Інспекції відповідно до
трудового законодавства. Заступником Виконавчого
директора може бути непрактикуюча особа, яка має досвід
роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не
менше семи років, бездоганну репутацію, не має конфлікту
інтересів

Рис. 1. Організаційна структура Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю
Джерело: сформовано автором на основі [4]
Орган суспільного нагляду забезпечує здійснення нагляду і несе
відповідальність за нагляд за: реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності; впровадженням міжнародних стандартів аудиту; контролем за
атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють
обов’язковий аудит фінансової звітності; контролем якості аудиторських
послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит
фінансової звітності; дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит
фінансової звітності; застосуванням стягнень [4].
Разом із тим, Аудиторській палаті України відводиться роль органу, що
здійснює професійне самоврядування аудиторів, а також виконує інші
повноваження: здійснює реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності; здійснює контроль якості аудиторських послуг суб’єктів
аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; регулює
взаємовідносини між членами Аудиторської палати України у процесі
провадження аудиторської діяльності; здійснює дисциплінарні провадження
щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, які
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес; бере участь у проведенні експертизи
законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;
узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів
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аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо
спірних та складних питань; представляє аудиторів України у відносинах з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими
і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними
організаціями; забезпечує захист професійних прав аудиторів; забезпечує
доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України [4].
З метою уникнення проблеми забезпечення незалежності органів
регулювання аудиту, впроваджено принципову нову систему фінансування
таких органів. Так, фінансування Органу суспільного нагляду здійснюється за
кошти, отримані як внески від суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять
обов’язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Фінансування Аудиторської палати України здійснюється за кошти, отримані
як внески від суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий
аудит.
Отже, регулювання аудиту в Україні наразі здійснюється за змішаним
підходом, що втілює у собі регулювання з боку держави (Міністерство фінансів
України, Орган суспільного нагляду) та професійних організацій (Аудиторська
палата України). Система суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
спрямована на підвищення якості аудиторських послуг, довіри до аудитора,
престижу аудиторської професії та визнання вітчизняного аудиту в світі.
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