
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
БЛ

ІК
 І 

АУ
Д

И
Т

189БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2020
www.business-inform.net

УДК 657.6 
JEL: M42; М49

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ ДО АУДИТОРІВ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

2020 ФАБІЯНСЬКА В. Ю. 

УДК 657.6
JEL: M42; М49

Фабіянська В. Ю. Удосконалення професійних вимог до аудиторів за умов реформування  
незалежного аудиту в Україні

Метою статті є вдосконалення професійних вимог до аудиторів у контексті реформування незалежного аудиту в Україні. Методологія дослі-
дження ґрунтується на теоретичних узагальненнях і використанні наукових інструментів, включаючи порівняльний аналіз та аналіз положень 
чинного законодавства України у сфері регулювання незалежного аудиту. Наведено результати дослідження та рекомендації щодо перспектив 
підвищення професійних якостей аудиторів завдяки сукупності заходів, запропонованих автором. Проведено дослідження особливостей нової 
системи атестації аудиторів, що запроваджується Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і деталізова-
на в проєктах наказів Міністерства фінансів України, спрямованих на виконання вимог статті 19 Закону. У результаті проведених досліджень 
виділено шляхи вдосконалення професійних якостей аудиторів, що стосуються, зокрема: практичної направленості завдань кваліфікаційного 
іспиту; набуття практичного досвіду кандидатів в аудитори; удосконалення професійних навичок аудиторів; наявності в обов’язковому поряд-
ку сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності 
для аудиторів, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів, які становлять 
суспільний інтерес. Зазначено, що необов’язково, щоб всі вимоги були реалізовані одночасно, можливий варіант послідовного їх впровадження. 
Практичне значення розроблених рекомендацій полягає в тому, що їх урахування під час набуття та підтримання професійних якостей аудито-
рів дасть змогу забезпечити якісно новий рівень вітчизняного аудиту, здатного конкурувати із міжнародними аудиторськими фірмами.
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Вітчизняний аудит розвивається відповідно до 
нової концепції регулювання аудиторської ді-
яльності, яка сформована в Законі України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську ді-

яльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [1] (далі – За-
кон). Це суттєво нова система регулювання незалеж-
ного аудиту, розроблена у відповідь на необхідність 
проведення комплексної реформи інституту аудиту 
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в Україні з урахуванням положень актів європей-
ського законодавства у сфері аудиту, яка передба-
чає: суспільний нагляд за аудиторською діяльністю; 
принципово нову систему зовнішнього контролю 
якості аудиторських послуг; чотири розділи Реєстру 
замість попередніх двох із виділенням у третьому та 
четвертому розділах суб’єктів аудиторської діяльнос-
ті, які мають право надавати послуги з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності та обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, котрі становлять 
суспільний інтерес; запровадження особливих вимог 
до суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять 
обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів, 
котрі становлять суспільний інтерес.

Аналіз нових вимог до атестації аудиторів, які 
унормовані в статті 19 Закону [1], дає підста-
ви стверджувати, що такі вимоги розроблені 

з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема щодо 
освіти, складання теоретичних і кваліфікаційних іс-
питів, здобуття практичного досвіду в суб’єктів ауди-
торської діяльності, безперервного навчання в про-
цесі зайняття аудитом. Проте вважаємо, що в умовах 
вітчизняної практики аудиту, особливості якої за 
будь-яких обставин вносять свої корективи в сучас-
ну систему регулювання аудиторської діяльності та 
функціонування аудиторських фірм (підвищені ризи-
ки бізнесу; певний рівень недовіри з боку суспільства 
до аудиторів; високий рівень недовіри громадян до 
державних органів влади; національний менталітет, 
що впливає на бажання уникнути деяких необхідних 
процедур під час здобуття аудитором своєї професій-
ної компетенції, наприклад проходження стажуван-
ня), виникає потреба в удосконаленні деяких аспектів 
нормативних вимог щодо формування професійних 
якостей аудитора.

Проблемам якості аудиторських послуг і фор-
мування професійних вимог до аудиторів присвяти-
ли свої праці Белова І. М. [2], Бондар В. П. [3], Зави-
тій О. П. [2], Казакова Н. А. [4], Кашперська А. І. [5], 
Красильникова І. В. [4], Лиско Н. А. [6], Мельник М. В.  
[4], Назарова К. О. [7], Томчук В. В. [2], Фабіянська В. Ю.  
[2], Федоренко О. П. [7], Хорунжак Н. М. [2], Хутор-
ний Д. В. [6], Шульга С. В. [8] та інші вітчизняні й за-
рубіжні вчені.

В. П. Бондар зазначив, що «…у зв’язку з тим, що 
аудит є тим видом професійної діяльності, що забез-
печує фінансово-економічну стабільність та ство-
рює підґрунтя для ухвалення управлінських рішень 
у непередбачуваному економічному середовищі, 
розв’язання проблем недотримання принципів про-
фесійної етики аудитором набуває вирішального соці-
ально-економічного значення для розвитку економі-
ко-інвестиційного потенціалу нашої держави» [3, с. 4].

А. І. Кашперська, досліджуючи сучасний стан 
і перспективи розвитку аудиторської діяльності в 
Україні, дійшла висновку, що «підвищенню якості ау-

диту та надання аудиторських послуг в Україні спри-
ятиме лише система комплексних заходів, спрямова-
них на розвиток нормативно-законодавчої бази ауди-
ту, запровадження якісної системи комп’ютеризації 
аудиту, здійснення контролю над рівнем компетент-
ності аудиторів та якості наданих послуг, забезпечен-
ня реальної незалежності аудитора» [5, с. 1273].

К. О. Назарова та О. П. Федоренко зазначають, 
що «…необхідно зважувати на той факт, що відповід-
но до світової практики господарювання найбільшу 
довіру користувачі інформації висловлюють саме 
незалежним (зовнішнім) аудиторам, які для непро-
фесійних користувачів інформації є експертами з усіх 
економічних питань» [7, с. 287].

Н. А. Лиско та Д. В. Хуторний вважають, що: 
«усвідомлення поточних проблем, з якими зіткнула-
ся аудиторська спільнота в Україні, призвело до необ-
хідності підвищення професійних вимог до суб’єктів 
аудиторської діяльності в особі аудиторів і аудитор-
ських фірм, посилення нагляду за аудиторською ді-
яльністю та їх статусу в умовах надання якісно ново-
го та незалежного аудиту» [6, с. 44].

C. В. Шульга за результатами проведеного до-
слідження запропонувала «напрями удосконалення 
регулювання аудиторської діяльності шляхом ство-
рення Координаційної ради з питань взаємодії та 
співробітництва професійних організацій аудиторів 
України, функціонування якої забезпечить компе-
тентнісно-етичне регулювання аудиторської діяль-
ності в Україні» [8, с. 74].

І. В. Красильникова, М. В. Мельник, Н. О. Каза-
кова, дослідивши розвиток методичного забезпечен-
ня кваліфікаційного іспиту в Російській Федерації, 
зробили висновок, що він направлений на «…посту-
повий перехід проведення іспиту на отримання ква-
ліфікаційного атестата аудитора від моделі перевірки 
знань до моделі перевірки компетенцій. Нова система 
професійної атестації аудиторів забезпечить подаль-
ше зближення та гармонізацію міжнародних профе-
сійних атестацій, а з іншого боку, буде орієнтована 
на національні особливості регулювання діяльності 
господарюючих суб'єктів в різних сферах, сформова-
ний досвід, практику російської освіти і аудиторської 
діяльності» [4, с. 28].

Н. М. Хорунжак зі співавторами пропонують 
«…формувати соціальні (громадські) контрольні ор-
гани (організації) з метою підвищення ефективності 
контролю якості аудиторських послуг а також забез-
печення його правдивості» [2, c. 722].

Однак, незважаючи на вагомість проведених 
досліджень та з огляду на реформування не-
залежного аудиту в Україні, виникає необхід-

ність подальшого критичного розгляду наявних зако-
нодавчих вимог і висловлення власних суджень щодо 
їх подальшого вдосконалення стосовно формування 
професійних якостей аудитора.
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Метою статті є вдосконалення професійних ви-
мог до аудиторів у контексті реформування незалеж-
ного аудиту в Україні.

Відповідно до визначеної мети визначено за-
вдання, вирішення яких сприяє її досягненню:
 проаналізувати вимоги до кваліфікації ауди-

тора в контексті нового Закону про аудит;
 розкрити особливості процедур підтверджен-

ня теоретичних і практичних знань кандидата 
в аудитори відповідно до проєктів норматив-
них документів;

 висвітлити процедури для набуття практич-
ного досвіду аудитора;

 розкрити нові вимоги щодо безперервного 
навчання аудиторів;

 на основі здійсненого аналізу запропонувати 
шляхи вдосконалення нормативних вимог до 
формування професійних якостей аудиторів у 
контексті реформування аудиторської діяль-
ності.

Відповідно до положень Закону, встановлені 
нові вимоги до атестації аудиторів, яка буде 
проводитися комісією з атестації Органу сус-

пільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – 
ОСНАД). 

Міністерством фінансів України у 2019 р. опри-
люднено проєкти наказів «Про затвердження По-
рядку складання іспитів при атестації аудиторів» [9], 
«Про затвердження Порядку проходження стажу-
вання» [10], «Про затвердження Порядку безперерв-
ного професійного навчання аудиторів» [11] та «Про 
затвердження Порядку зарахування теоретичних 
знань» [12], що спрямовані на виконання вимог стат-
ті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність». У процесі обговорення 
проєктів було отримано значну кількість зауважень 
і пропозицій з боку аудиторської спільноти. Відпо-
відно, зауваження були доопрацьовані Комісією з 
атестації, проекти затверджені ОСНАД і передані до 
Державної регуляторної служби, після чого докумен-
ти будуть переведені до Міністерства юстиції.

Відповідно до законодавства суб’єктами ауди-
торської діяльності можуть бути: аудитор, який за-
реєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності 
та надає аудиторські послуги одноосібно або ауди-
торська фірма, керівником якої є аудитор. Вимоги до 
аудитора та аудиторської фірми відповідно до поло-
жень Закону відображено в табл. 1.

Аналізуючи табл. 1, варто зазначити, що ауди-
тор набуває права на провадження аудиторської ді-
яльності після підтвердження кваліфікаційної при-
датності та набуття практичного досвіду в порядку, 
визначеному Законом. Аудитор, який набув права на 
провадження аудиторської діяльності, включається 
до Реєстру. Отже, для того, щоб аудитор мав право 
займатися аудиторською діяльністю, законодавство 

встановлює кваліфікаційні вимоги, відповідність 
яким свідчить про те, що кандидат в аудитори має 
відповідні професійні навички та досвід, здатні забез-
печити високу якість наданих ним послуг. 

Атестація аудиторів – визнання кваліфіка-
ційної придатності кандидата в аудитори на 
зайняття аудиторської діяльності шляхом 

підтвердження ним теоретичних знань, засвідчення 
здатності застосовувати теоретичні знання на прак-
тиці та отримання практичного досвіду [9].

Атестація аудиторів здійснюється Комісією  
з атестації, яка складається з дев’яти осіб. Комісія  
з атестації формується шляхом делегування до її 
складу дев’яти осіб:
 однієї особи від вищих навчальних закладів 

за поданням центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері вищої освіти;

 двох осіб – представників професійних орга-
нізацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами 
Міжнародної федерації бухгалтерів;

 однієї особи від Аудиторської палати України;
 по одній особі від Національного банку Укра-

їни, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг, центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері бух-
галтерського обліку та аудиту, центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику еконо-
мічного розвитку [1].

Кожна професійна організація аудиторів та бух-
галтерів, яка є членом Міжнародної федерації бухгал-
терів, може делегувати не більше одного представни-
ка [1]. 

Професійні організації аудиторів та бухгалтерів 
обирають представників до комісії з атестації шляхом 
рейтингового голосування у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України. Голова комісії з атестації 
обирається з числа її членів простою більшістю голосів 
від загальної кількості членів комісії з атестації. Персо-
нальний склад комісії з атестації затверджує керівник 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері бух-
галтерського обліку та аудиту. Строк повноважень чле-
нів комісії з атестації становить три роки [1]. 

Повноваження, які належать до компетенції Ко-
місії з атестації, відображено на рис. 1.

Неправомірні рішення Комісії з атестації ауди-
торів, її дії або бездіяльність, що обмежують чи пору-
шують права юридичних або фізичних осіб, можуть 
бути оскаржені до Органу суспільного нагляду за ау-
диторською діяльністю або до суду [1].
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Таблиця 1

Вимоги до аудитора та аудиторської фірми відповідно до положень Закону України  
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Аудитор (ст. 4) Аудиторська фірма (ст. 5)

1. Аудитор набуває права на провадження аудиторської ді-
яльності після підтвердження кваліфікаційної придатності 
та набуття практичного досвіду в порядку, визначеному 
цим Законом. Аудитор, який набув права на провадження 
аудиторської діяльності, включається до Реєстру. Аудитор 
має право провадити аудиторську діяльність одноосібно 
лише після включення його до Реєстру як суб’єкта ауди-
торської діяльності

1. Аудиторська фірма набуває права на провадження  
аудиторської діяльності за умови відповідності вимогам 
цієї статті та в порядку, визначеному цим Законом

2. Аудитор провадить аудиторську діяльність у складі ау-
диторської фірми та/або як фізична особа – підприємець 
чи провадить незалежну професійну діяльність, за умови, 
що така особа не є працівником аудиторської фірми

2. Загальний розмір частки засновників (учасників) ауди-
торської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторськими 
фірмами, у статутному капіталі не може перевищувати  
30 відсотків

3. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися 
іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, вида-
ми підприємницької діяльності, що не виключає їхнього 
права отримувати дивіденди, доходи від інших корпора-
тивних прав, доходи від оренди та відчуження рухомого 
та нерухомого майна, пасивні доходи. Аудитори можуть 
займатися громадською, освітньою, викладацькою та на-
уковою діяльністю, підготовкою публікацій з отриманням 
відповідної винагороди

3. Посадовою особою, яка, відповідно до установчих доку-
ментів, здійснює керівництво аудиторською фірмою, може 
бути лише аудитор

4. Не може бути аудитором особа, яка має не погашену або 
не зняту в установленому порядку судимість або на яку 
протягом останнього року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційних правопорушень,  
а також особа, до якої було застосовано протягом остан-
нього року стягнення у вигляді виключення з Реєстру  
за подання до Реєстру недостовірної інформації

4. Керівник аудиторської фірми не може бути керівником 
іншої юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяль-
ність за видами, не сумісними з аудиторською діяльністю

5. Аудитору забороняється використовувати свої повно-
важення з метою одержання неправомірної вигоди або 
прийняття обіцянки чи пропозиції щодо такої вигоди для 
себе чи інших осіб

5. Аудиторська фірма іноземної держави може провадити 
аудиторську діяльність на території України за умови її  
допуску до провадження аудиторської діяльності згідно  
з національним законодавством країни походження такої 
аудиторської фірми, якщо ключовий партнер цієї фірми, 
який проводитиме аудит юридичних осіб, представництва 
іноземного суб’єкта господарювання або іншого суб’єкта, 
зареєстрованого в Україні, відповідає вимогам цього Зако-
ну до аудитора, вимогам аудиторської фірми, визначеним 
цим Законом, а також після включення її до Реєстру

6. Аудитор іноземної держави може набути право на про-
вадження аудиторської діяльності на території України  
в порядку, визначеному цим Законом, та за умови його 
відповідності вимогам, встановленим цим Законом

6. Аудиторська фірма повинна мати добру репутацію.  
Аудиторська фірма не може вважатися такою, що має добру 
репутацію, якщо протягом двох років поспіль до аудитор-
ської фірми застосовувалося більше трьох разів стягнення 
у вигляді попередження або зупинення права на надання 
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. Аудиторська фірма, яка втра-
тила добру репутацію, виключається з Реєстру за рішенням 
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Джерело: складено на основі [1].

Вимоги до кваліфікації аудиторів відповідно до 
ст. 19 Закону полягають у наявності в кандидата в ау-
дитори:

1) вищої освіти;

2) високого рівня теоретичних знань і профе-
сійної компетентності, що підтверджується 
шляхом успішного складання відповідних іс-
питів;
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ПОВНОВАЖЕННЯ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ  

Організація розробки та подання на схвалення до ОСНАД проєктів Порядку складання 
іспитів, Порядку проходження стажування, Порядку безперервного професійного навчання 
аудиторів, Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів 
з питань атестації та професійного навчання аудиторів

Затвердження програм іспитів для кандидатів в аудитори в обсязі, не меншому,
ніж обсяги навчальних програм закладів вищої освіти IV рівня акредитації

Організація проведення іспитів  

Затвердження результатів іспитів  

Прийняття рішень про зарахування іспиту у випадках, передбачених Законом України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

Розгляд апеляцій на результати іспитів  

Акредитація незалежних центрів оцінювання, центрів з підготовки екзаменаційних
завдань і призначення осіб з перевірки екзаменаційних робіт  

Формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне професійне
навчання аудиторів  

Прийняття рішення про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження
аудиторської діяльності

 
Рис. 1. Повноваження, які належать до компетенції Комісії з атестації

Джерело: складено на основі [1].

3) практичної підготовки із провадження ауди-
торської діяльності [1].

Високий рівень теоретичних знань і професійна 
компетентність кандидата в аудитори підтвер-
джується шляхом складання двох іспитів: 

1. Теоретичний – це іспит, який має підтвердити 
теоретичні знання кандидата в аудитори за одним або 
декількома напрямами, визначеними Законом Украї-
ни «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність». Екзаменаційне завдання з теоретичного 
іспиту включає: тести у вигляді питань; ситуаційні за-
вдання, які мають розкривати здатність застосування 
теоретичних знань на практиці. Структура екзамена-
ційного завдання з теоретичного іспиту визначається 
у програмі іспиту [9].

2. Кваліфікаційний – це іспит, який має засвід-
чити здатність кандидата в аудитори застосовувати 
теоретичні знання на практиці. Екзаменаційне за-
вдання з кваліфікаційного іспиту має забезпечити 
визначення рівня вміння застосовувати на практиці 
теоретичні знання шляхом розв’язання ситуаційного 
завдання (ситуаційних завдань) [9].

Підготовка програми іспиту, екзаменаційних 
завдань, рішення цих завдань та критеріїв їх оціню-

вання здійснюються з урахуванням вимог міжна-
родно визнаних професійних організацій аудиторів 
та бухгалтерів, які є дійсними членами Міжнародної 
федерації бухгалтерів, що прийняли рішення про ви-
знання рівня професійної компетентності, підтвер-
дженої теоретичними іспитами, підготовленими цен-
трами з підготовки іспитів [9].

Кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних 
знань проводяться незалежними центрами оціню-
вання знань, акредитованими Комісією з атестації [9].

Теоретичні знання претендентів на зайняття 
аудиторською діяльністю підтверджуються за 14 на-
прямами: 1) стандарти професійної етики та про-
фесійна незалежність; 2) міжнародні стандарти ау-
диту; 3) законодавчі засади аудиторської діяльності 
та методика проведення аудиту (професійні нави-
чки); 4) управління ризиками та внутрішній контр-
оль; 5) фінансовий аналіз; 6) управлінський облік;  
7) міжнародні стандарти фінансової звітності; 8) тео- 
рія бухгалтерського обліку та законодавчі заса-
ди ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності; 9) податкове законодавство 
та законодавство про єдиний соціальний внесок;  
10) господарське, цивільне та трудове законодавство;  
11) корпоративне законодавство та законодавство 
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про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом; 12) інформаційні техноло-
гії та комп’ютерні системи; 13) фінанси підприємств; 
14) економіка підприємства та статистика [1].

Теоретичні знання з відповідних предметів мо-
жуть бути зараховані кандидату в аудитори, якщо 
він під час навчання на денній формі у закладі вищої 
освіти вивчав предмети за відповідними напрямами 
протягом мінімальної кількості годин, визначеної Ко-
місією з атестації та успішно склав іспити (з оцінкою 
добре та відмінно). При цьому варто зазначити, що 
заяву щодо зарахування теоретичних знань претен-
дентом слід подати протягом п’яти років після закін-
чення закладу вищої освіти.

Особам, які склали відповідні теоретичні іспити 
за напрямами, зазначеними у ст. 19 Закону, в профе-
сійних організаціях, що є дійсними членами Міжна-
родної федерації бухгалтерів, за рішенням Комісії з 
атестації зараховуються теоретичні знання відповід-
но до Порядку зарахування теоретичних знань (про-
єкт) [12].

Аудитори, допущені до проведення обов’яз ко-
вого аудиту в будь-якій державі Європейського Со-
юзу, які мають намір працювати в Україні, повинні 
скласти іспити з підтвердження теоретичних знань з 
питань законодавства України за такими напрямами: 
аудиторська діяльність і бухгалтерський облік, по-
даткове законодавство та законодавство про єдиний 
соціальний внесок, трудове, цивільне, господарське 
законодавство, у тому числі корпоративне, та законо-
давство про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом [1]. 

Отже, аудитор, який працює в ЄС і має намір 
займатися аудиторською діяльністю в Украї-
ні, зобов’язаний вивчити та підтвердити зна-

ння особливостей вітчизняного законодавства у сфері 
бухгалтерського обліку, аудиту та суміжних галузей, 
щоб забезпечити якість наданих аудиторських послуг.

Кандидат в аудитори, який має вищу освіту та 
досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, юрис-
та, фінансиста, економіста, асистента (помічника) ау-
дитора не менше 15 років, або має досвід роботи на 
зазначених посадах не менше семи років та пройшов 
стажування в порядку, визначеному Законом, може 
бути атестований за результатами кваліфікаційного 
іспиту, тобто така особа звільняється від складання 
теоретичних іспитів [1].

Професійні знання та компетентності за напря-
мами теоретичних знань підтверджуються шляхом 
складання обов’язкових теоретичних іспитів: основи 
бухгалтерського обліку та економіки підприємства; 
управлінський облік; фінансовий облік; господар-
ське, цивільне та корпоративне право; оподаткуван-
ня; управління ефективністю діяльності; міжнародні 
стандарти фінансової звітності; аудит; фінансовий 
менеджмент [9].

Підготовку до складання іспитів відповідно до 
програм, затверджених Комісією з атестації, 
можуть проводити заклади вищої освіти та 

інші установи, професійні організації аудиторів та 
бухгалтерів. Кандидат в аудитори може самостійно 
підготуватися до складання іспитів [9].

Порядок складання іспитів (у тому числі мето-
дика оцінювання кваліфікаційних іспитів, порядок 
розподілу коштів, отриманих у вигляді плати за скла-
дання іспиту) та порядок проходження стажування 
розробляються комісією з атестації та подаються на 
схвалення до ОСНАД, який після схвалення пере-
дає їх для затвердження центральному органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері бухгалтерського обліку та 
аудиту [9].

Свідоцтво про складання іспитів з теоретичних 
знань і кваліфікаційного іспиту видається на підста-
ві рішення комісії з атестації Міністерством фінансів 
України. Свідоцтво є чинним протягом п’яти років з 
дня складення кваліфікаційного іспиту. Відмову у ви-
дачі свідоцтва може бути оскаржено до суду [9].

Кандидат в аудитори зобов’язаний набути прак-
тичного досвіду аудиторської діяльності не менше 
трьох років, пройшовши стажування в суб’єкта ауди-
торської діяльності (1095 календарних днів, при цьо-
му сумарна кількість часу на виконання індивідуаль-
ної програми стажування має становити щонаймен-
ше 1200 годин) або працевлаштувавшись у суб’єкта 
аудиторської діяльності.

Відповідно до п. 16 ст. 19 Закону [1] аудитор 
повинен дотримуватися вимог щодо безперервного 
професійного навчання. Безперервне професійне на-
вчання аудиторів – це участь аудиторів у заходах з 
метою забезпечення професійного розвитку, підтри-
мання на високому рівні та вдосконалення практич-
них навичок з аудиту та набуття нових теоретичних 
знань за напрямами, визначеними частиною 2 ст. 19 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» [11].

Формами безперервного навчання, які можуть 
поєднуватись, є: очна, заочна, дистанційна. Видами 
безперервного навчання аудиторів є: освітні заходи; 
короткострокові заходи; інші заходи.

Безперервне професійне навчання аудитора 
може здійснюватися шляхом участі в таких коротко-
строкових заходах:

1) у конференціях, семінарах та інших заходах, 
організованих Міністерством фінансів Украї-
ни, ОСНАД, Аудиторською палатою України, 
професійними організаціями аудиторів та 
бухгалтерів;

2) у заходах, організованих Національним бан-
ком України, Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, Національною 
комісією з регулювання ринків фінансових 
послуг, Державною службою фінансового мо-
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ніторингу України, контролюючими органами 
з питань бухгалтерського обліку, оподатку-
вання, аудиту та фінансового моніторингу;

3) у науково-практичних конференціях з питань 
бухгалтерського обліку, оподаткування та ау-
диту з публікацією тез;

4) у міжнародних заходах з питань бухгалтер-
ського обліку, оподаткування та аудиту;

5) у семінарах, практикумах, вебінарах, тренінг-
програмах з питань бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту [11]. 

Обсяг і тривалість проходження безперервно-
го професійного навчання аудиторів шляхом 
участі в короткострокових заходах визнача-

ються відповідно до фактичної тривалості навчання в 
годинах, але не більше ніж 20 годин на рік, на підставі 
підтверджуючих документів [11].

Також заходами з безперервного професійного 
навчання визнаються:

1) публікації у вигляді підручників чи навчаль-
них посібників, а також посібників з питань 
аудиту, бухгалтерського обліку та оподатку-
вання (у рік їх видання);

2) публікації в національних і міжнародних фа-
хових виданнях з питань аудиту, бухгалтер-
ського обліку та оподаткування, обсягом не 
менше 0,5 умовного авторського аркуша (у рік 
їх видання);

3) безпосередня участь у підготовці проєктів 
нормативно-правових актів з бухгалтерсько-
го обліку та аудиту, які розробляються Міні-
стерством фінансів України, Національним 
банком України, ОСНАД, Аудиторською па-
латою України;

4) викладання у закладах вищої освіти, у юри-
дичних особах, які відповідають вимогам, 
встановленим Комісією з атестації, професій-
них організаціях аудиторів та/або бухгалтерів 
предметів з бухгалтерського обліку, оподат-
кування та аудиту [11].

Проходження безперервного професійного на-
вчання аудиторів у зазначених випадках визнається в 
обсязі не більше 20 годин на рік.

Крім цього, заходами з безперервного профе-
сійного навчання визнаються:

1) успішне складання аудитором будь-якого 
окремого іспиту під час отримання кваліфіка-
ції або диплома (сертифіката), що підтверджу-
ється відповідним документом професійних 
організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить 
про високий рівень відповідних знань, перелік 
яких затверджує Рада нагляду за аудиторською 
діяльністю ОСНАД відповідно до Закону;

2) виконання аудитором, що є одночасно членом 
Асоціації присяжних сертифікованих бухгал-
терів (Association of Chartered Certified Ac-

countants – АССА), програми постійного про-
фесійного розвитку (Continuing Professional 
Development – CPD);

3) отримання аудитором вченого ступеня докто-
ра філософії або доктора наук за напрямами, 
визначеними частиною 2 ст. 19 Закону (у рік 
отримання) [11].

Проходження безперервного професійного на-
вчання аудиторів у зазначених випадках визнається в 
обсязі 40 годин на рік.

Безперервне професійне навчання аудиторів 
можуть проводити:

1) юридичні особи, які відповідають вимогам, 
установленим Комісією з атестації;

2) аудиторські фірми, що розробили власні про-
грами безперервного професійного навчання, 
які визнані професійними організаціями – 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів;

3) професійні організації аудиторів та/або бух-
галтерів [1].

Відповідно до ст. 8. Закону аудитори та суб’єкти 
аудиторської діяльності зобов’язані при на-
данні аудиторських послуг забезпечити етич-

ну професійну поведінку із дотриманням пріоритету 
суспільних інтересів, загальних норм моралі, прин-
ципів незалежності та об’єктивності, професійної 
компетентності, конфіденційності та професійної 
таємниці [1].

Тому в контексті реформування вітчизняного 
аудиту вважаємо за необхідне запропонувати шля-
хи підвищення професійних якостей аудиторів, що 
дасть змогу збільшити довіру до незалежного аудито-
ра в системі суспільних відносин і підняти на вищий 
рівень статус професії аудитора в Україні. Для реалі-
зації поставленої мети необхідно виконати завдання, 
шляхи вирішення яких наведено на рис. 2. 

Охарактеризуємо детальніше шляхи вирішення 
поставлених завдань.

1. Практична спрямованість завдань квалі-
фікаційного іспиту (кваліфікаційний іспит повинен 
включати лише ситуаційні завдання (без тестів), ви-
конання яких дасть змогу визначити рівень вміння 
кандидата в аудитори застосовувати на практиці те-
оретичні знання з обов’язкових теоретичних іспитів). 
Вважаємо, що майбутня атестація аудиторів має бути 
направлена більшою мірою на практичні навички, 
ніж на теоретичні, оскільки занадто великий розрив 
між академічними знаннями кандидатів в аудитори та 
реальною практикою не дозволяє майбутнім аудито-
рам надати якісні аудиторські послуги та в повному 
обсязі взяти на себе відповідальність за результати 
аудиторської перевірки. 

2. Набуття практичного досвіду (шляхом ви-
ключно працевлаштування в суб’єкта аудиторської 
діяльності, оскільки проходження стажування не 
може виключати умов формальності, за яких кан-
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ЦІЛЬ: 
Збільшення довіри до незалежного аудитора в системі суспільних відносин  

МЕТА: 
Підвищення професійних якостей аудиторів 

ЗАВДАННЯ:  
1. Допуск до професії осіб, які володіють необхідним рівнем професійної компетентності.
2. Входження до професії осіб, які набули практичного досвіду.
3. Удосконалення професійних навичок аудиторів через безперервне навчання.
4. Підтвердження високого рівня знань з міжнародних стандартів фінансової звітності

  
 

 
 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ:  
1. Практична направленість завдань кваліфікаційного іспиту (кваліфікаційний іспит 
повинен включати лише ситуаційні завдання (без тестів), виконання яких дасть змогу 
визначити рівень вміння кандидата в аудитори застосовувати на практиці теоретичні знання 
з обов’язкових теоретичних іспитів).
2. Набуття практичного досвіду (шляхом виключно працевлаштування в суб’єкта 
аудиторської діяльності, оскільки проходження стажування не може виключати умов 
формальності, за яких  кандидат в аудитори реально не отримає необхідного практичного 
досвіду).
3. Удосконалення професійних навичок аудиторів (заходи безперервного навчання мають 
обиратися з метою здобуття та вдосконалення аудиторами практичних навичок проведення 
аудиту та надання послуг суб’єктам тих галузей економіки та форм власності, на яких 
найбільше спеціалізується аудиторська фірма).
4. Наявність в обов’язковому порядку сертифікатів (дипломів) професійних організацій, 
що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності 
(в аудиторів, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит 
фінансової звітності суб’єктів, які становлять суспільний інтерес)

 

 

 

Рис. 2. Шляхи вдосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту
Джерело: авторська розробка.

дидат в аудитори не отримає необхідного практич-
ного досвіду). Існують побоювання щодо реальності 
проходження кандидатом в аудитори стажування 
в суб’єктів аудиторської діяльності, що може бути 
спричинене зловживаннями як з боку таких суб’єктів, 
так і з боку претендентів на зайняття аудиторською 
діяльністю. Тому найбільш дієвим і надійним шляхом 
вирішення означеної проблеми вважаємо працевла-
штування кандидата, під час якого він набуває прак-
тичного досвіду виконання аудиторських завдань.

Так, колектив науковців вважають, що «…наяв-
ність корупційної складової в Україні вимагає опти-
мального поєднання та співпраці професійних, гро-
мадських та урядових організацій, які контролюють 
якість аудиторської діяльності» [2, с. 724].

3. Удосконалення професійних навичок ауди-
торів (заходи безперервного навчання мають обира-
тися з метою здобуття та вдосконалення аудиторами 
практичних навичок проведення аудиту та надання 
послуг суб’єктам тих галузей економіки та форм влас-
ності, на яких найбільше спеціалізується аудиторська 
фірма). 

«Гармонійний розвиток законодавчого регулю-
вання та практичного здійснення аудиторської ді-
яльності можна забезпечити при чіткому визначенні 
місця, ролі та функцій професійних організацій ауди-
торів і бухгалтерів у структурі взаємовідносин щодо 
забезпечення атестації аудиторів, безперервного 
професійного навчання та здійснення суспільного на-
гляду за станом і розвитком аудиторської діяльності. 
У світлі законодавчих новацій та євроінтеграції про-
фесійні організації аудиторів та бухгалтерів України 
виступають невід’ємним елементом саморегулюван-
ня та професійного розвитку представників аудитор-
ської професії» [8, с. 70].

Професійні організації аудиторів та/або бухгал-
терів відповідно до норм Закону отримали значно 
ширші повноваження, що стосуються участі в атеста-
ції аудиторів, зокрема вони мають можливість:
 проводити підготовку до складання іспитів 

аудиторів (відповідно до програм, затвердже-
них комісією з атестації);

 мати членство в комісії з атестації (двох осіб –  
представників професійних організацій ауди-
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торів та бухгалтерів, які є членами Міжнарод-
ної федерації бухгалтерів);

 проводити безперервне професійне навчання 
аудиторів [1].

В Україні функціонують професійні громадські 
організації аудиторів та бухгалтерів, зокрема: ВПГО 
«Спілка аудиторів України», ГО «Федерація профе-
сійних бухгалтерів і аудиторів України», ВГО «Спілка 
податкових консультантів України», ГС «Палата ау-
диторів і бухгалтерів України», ГО «Всеукраїнський 
бухгалтерський клуб», ГС «Інститут сертифікованих 
професіоналів обліку й аудиту», ВГО «Cпілка еколо-
гічних аудиторів України», ГС «Федерація аудиторів 
України», МГО «Рада незалежних бухгалтерів та ау-
диторів», Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінан-
систів АПК України (далі – ФАБФ АПКУ).

Виходячи із особливостей бухгалтерського об-
ліку, які мають місце в кожній галузі економіки та 
впливають на організаційно-методичні аспекти ау-
диту, виникає необхідність покращення професійних 
навичок під час безперервного навчання аудиторів, 
яке дало б змогу отримати й удосконалити знання 
щодо специфічних питань, які виникають під час ау-
диту таких суб’єктів господарювання.

Варто зазначити, що головною метою ФАБФ 
АПКУ є об’єднання зусиль членів Федерації 
для сприяння розвитку та підвищення ста-

тусу професій бухгалтера та фінансиста, сприяння 
розробці нових і вдосконаленню діючих механізмів 
організації та методології фінансів, бухгалтерського 
обліку, контролю та аудиту в агропромисловому ви-
робництві [13].

Основні завдання ФАБФ АПКУ:
 методичне забезпечення обліку, фінансів, 

оцінки, звітності та аудиту в галузях АПК;
 координація наукових досліджень з проблем 

бухгалтерського обліку, оцінки, фінансів, звіт-
ності та аудиту, комп’ютеризації облікових 
робіт, сприяння впровадження в практику ре-
зультатів наукових досліджень;

 методичне забезпечення підготовки та пере-
підготовки кадрів, створення системи профе-
сійного навчання, сертифікація своїх членів 
за міжнародними стандартами обліку та звіт-
ності;

 створення в аграрних регіонах інформаційно-
довідкової мережі з питань обліку, фінансів, 
звітності, податків і права;

 організація співпраці з вітчизняними та за-
кордонними об’єднаннями фінансистів, бух-
галтерів і аудиторів, міжнародними проекта-
ми [13].

Оскільки одним із завдань ФАБФ АПКУ є ме-
тодичне забезпечення підготовки та перепідготовки 
кадрів, створення системи професійного навчання, 
сертифікація своїх членів за міжнародними стандар-

тами обліку та звітності, Федерація може організову-
вати безперервне професійне навчання аудиторів за 
розробленими програмами, що враховуватимуть га-
лузеву специфіку в бухгалтерському обліку та аудиті 
суб’єктів аграрного бізнесу.

4. Наявність в обов’язковому порядку серти-
фікатів (дипломів) професійних організацій, що 
підтверджують високий рівень знань з міжна-
родних стандартів фінансової звітності (в ауди-
торів, які проводять обов’язковий аудит фінансової 
звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності 
суб’єктів, які становлять суспільний інтерес).

Таку вимогу обґрунтовано тим, що практика за-
стосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (IFRS/IAS, МСФЗ) сьогодні набуває все більшої 
популярності. Багато підприємств на законодавчому 
рівні вже зобов’язані перейти на Міжнародні стан-
дарти та подальше ведення бухгалтерського обліку 
за МСФЗ. Необхідність складання звітності за МСФЗ 
викликано вимогами іноземних засновників. Крім 
цього, складання фінансової звітності за МСФЗ попу-
лярно ще і з тієї причини, що це дозволяє виходити на 
міжнародні ринки, залучати інвесторів та партнерів 
по бізнесу, отримувати кредитні ресурси [14].

Таким чином, аудитори зобов’язані володіти 
високим рівнем знань МСФЗ та відповідними 
професійними компетентностями щодо за-

стосування таких знань у практиці аудиту фінансової 
звітності.

А. І. Кашперська наголошує, що «…сучасні ау-
дитори та аудиторські фірми мають бути компетент-
ними в питаннях методології складання фінансової 
звітності на основі МСФЗ, бо від розуміння її прин-
ципів господарюючими суб’єктами залежить якість 
аудиторської перевірки. На жаль, сьогодні в Україні 
немає необхідного числа аудиторів, що мають достат-
ню кваліфікацію для перевірки фінансової звітності, 
складеної за МСФЗ. Саме тому підприємства пови-
нні з повною відповідальністю підходити до вибору 
аудиторської фірми» [5, с. 1276].

Радою нагляду ОСНАД затверджено перелік 
професійних організацій, сертифікат (диплом) яких 
свідчить про високий рівень знань з міжнародних 
стандартів фінансової звітності для цілей виконан-
ня ст. 23 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську ді-
яльність»:
 Асоціація присяжних сертифікованих бухгал-

терів (АССА). При цьому Diploma in Interna-
tional Financial reporting (DipIFR Russian) ви-
знається у випадку, якщо він виданий не рані-
ше 01.01.2016 р.;

 Американський інститут сертифікованих гро-
мадських бухгалтерів (АІСРА);

 Інститут присяжних бухгалтерів у сфері управ-
лінського обліку (СІМА);
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 Організація акредитованих професійних бух-
галтерів Канади (Canadian Chartered Profes-
sional Accountant – CPA);

 Інститут присяжних бухгалтерів Англії та 
Уельсу (ICAEW);

 Інститут фінансових бухгалтерів (IFА) [15].
Сертифікат (диплом) міжнародних професійних 

організацій свідчить про високий рівень знань з між-
народних стандартів фінансової звітності, тому на-
явність такого документа у вітчизняних аудиторів є 
гарантією відповідних професійних якостей та дає ви-
знання і можливість суб’єктам аудиторської діяльнос-
ті конкурувати на міжнародному ринку аудиторських 
послуг. Така вимога може бути втілена в практичну 
діяльність лише поступово, оскільки для отримання 
сертифіката (диплома) міжнародних професійних ор-
ганізацій аудиторам потрібен час для підготовки.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі розвитку аудиту в Україні від-

булося підвищення професійних вимог до аудиторів, 
що пов’язане із потребою збільшення довіри до про-
фесії аудитора, яка може бути забезпечена лише в разі 
зростання якості аудиторських послуг. Таким чином, 
варто зазначити, що концепція регулювання ауди-
торської діяльності, сформована в Законі «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність», реа-
лізовує євроінтеграційні прагнення України до впро-
вадження європейських нормативних вимог у галузі 
незалежного аудиту до вітчизняного законодавства. 

Нове бачення щодо атестації аудиторів, наведе-
не в Законі, сформоване з урахуванням міжнародного 
досвіду, зокрема щодо освіти, складання теоретичних 
і кваліфікаційних іспитів, здобуття практичного до-
свіду в суб’єктів аудиторської діяльності, безперерв-
ного навчання в процесі зайняття аудитом. Проте в 
результаті проведеного аналізу проєктів норматив-
них документів щодо врегулювання порядку скла-
дання іспитів та набуття практичних навичок канди-
датів в аудитори виділено шляхи вдосконалення про-
фесійних якостей аудиторів, що стосуються, зокрема: 
 практичної спрямованості завдань кваліфіка-

ційного іспиту; 
 набуття практичного досвіду кандидатів в ау-

дитори; 
 удосконалення професійних навичок аудито-

рів; 
 наявності в обов’язковому порядку сертифі-

катів (дипломів) професійних організацій, що 
підтверджують високий рівень знань з між-
народних стандартів фінансової звітності для 
аудиторів, які проводять обов’язковий аудит 
фінансової звітності та обов’язковий аудит 
фінансової звітності суб’єктів, які становлять 
суспільний інтерес. 

Практичне значення розроблених рекоменда-
цій полягає в тому, що їх урахування під час набуття 

та підтримання професійних якостей аудиторів дасть 
змогу забезпечити якісно новий рівень вітчизняного 
аудиту, здатного конкурувати із міжнародними ауди-
торськими фірмами. Запропоновані рекомендації мо-
жуть мати позитивний вплив на загальну якість ауди-
торської діяльності за умови їх комплексного втілен-
ня в життя, однак необов’язково, щоб усі вони були 
реалізовані одночасно – можливий варіант послідов-
ного впровадження (особливо в частині отримання 
сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що 
підтверджують високий рівень знань з міжнародних 
стандартів фінансової звітності).

Перспективою подальших наукових розвідок 
вбачаємо дослідження сутності професійного скеп-
тицизму та особливості його застосування в аудитор-
ській практиці.                    
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