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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
В умовах сучасного економічного ринку важливе місце в системі контролю 

займають аудиторські організації. Вони призначені виконувати незалежну експертизу 
та аналіз фінансової діяльності підприємств. 

Особливо гостро відчувається необхідність суб’єктів підприємницької діяльності 
з виникненням нових форм цієї діяльності, з виникненням акціонерних товариств, 
сумісних підприємств, і т.д. 

Аудиторські перевірки край необхідні в умовах ринкової економіки. Адже 
аудитор може виявити помилки не тільки в бухгалтерському обліку та оподаткуванні, а 
й знайти недоліки в організаційній структурі підприємства. Аудитор також 
уповноважений надати консультацію з питань, які стосуються перевірки. 

Метою аудиту є сприяння ефективності роботи,раціональне використання 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів у підприємницькій діяльності задля 
отримання максимального прибутку. 

Аналізуючи сучасний стан економіки в Україні, можна визначити основні 
проблеми та переваги аудиторської діяльності. 

Основними проблемами аудиту є: 
• Недостатній досвід аудиторів в аудиторській діяльності 
• Недостатня кількість кваліфікованих аудиторських  кадрів 
• Несвоєчасний ринок аудиторських послуг 
• Відсутність типових форм документів з аудиту 
Переваги аудиту:  
• Незалежність, конкуренція, високий рівень професіоналізму аудиторів, що 
впливає на якість перевірки 
• Можливість замовника обрати аудитора 
• Економія державних коштів, які витрачаються, щоб утримувати апарат 
контрольно-ревізійної служби 
Аудиторські послуги в Україні стрімко розвиваються, хоча й існують певні 

проблеми в його застосуванні. На вирішення їх в першу чергу впливає збільшення 
конкурентів на ринку аудиторських послуг, тобто, кількість аудиторів постійно 
збільшується, і тому потрібно бути висококваліфікованим спеціалістом у цій галузі, 
щоб мати постійних клієнтів, які були б задоволені роботою аудитора. 

На мою думку, щоб вирішити існуючі недоліки сучасного аудиту в Україні, 
потрібно зробити наступне: 

• Підвищити рівень професійної компетентності аудиторів 
• Покращити організацію контролю якості аудиторських робіт та послуг 
• Розвивати правове поле аудиту 
• Забезпечити реальну професіональну незалежність аудитора 

Я вважаю, якщо виконувати запропоновані мною правила, рівень професіоналізму 
аудиту в Україні значно підвищиться у найближчий час. 
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