НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЖУК В.М., КАНЦУРОВ О.О., МЕЛЬНИК К.П.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
АУДИТОРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Монографія

Київ – 2021
1

УДК 657.6:330.34:631.11
Ж 85
Автори: Жук В.М. (1.1, 2.3, 3.1), Канцуров О.О. (2.1, 2.2), Мельник К. П. (1.2, 3.2, 3.3)
Рецензенти: Здирко Н.Г., доктор економічних наук, доцент (Вінницький
національний аграрний університет)
Купалова Г.І., доктор економічних наук, професор (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка)
Садовська І.Б., доктор економічних наук, професор
(Волинський національний університет імені Лесі Українки)

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,
протокол № 01 від «21» січня 2021 р.
Ж 85

Жук В.М., Канцуров О.О., Мельник К. П. Концептуальні основи
аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських територій:
монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2021. – 176 с.
ISBN 978-966-669-551-5
У монографії висвітлені теоретичні засади зростання суспільної
корисності аудиту через обґрунтування існування класичного ядра
теорії аудиту, його формування, становлення та розвиток, зокрема
під впливом сучасних економічних і соціальних теорій та потреб
сталого розвитку. Розкрито зміст аудиту як соціально-економічного
інституту, його складові та їх ієрархічну підпорядкованість.
Запропоновано концептуальні основи аудиторського забезпечення
сталого розвитку на сільських територіях.
Монографія призначена для наукових співробітників,
докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів
аудиторської діяльності.
УДК 657.6:330.34:631.11

ISBN 978-966-669-551-5

2

© Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»,
2021

ЗМІСТ
Вступ...................................................................................................................

4

Розділ 1.
Теоретичні засади зростання суспільної корисності аудиту...................

5

1.1. Класичне ядро теорії аудиту: потреби науки і практики........................

5

1.2. Моделювання розвитку теорії аудиту під впливом сучасних
економічних і соціальних теорій та потреб сталого розвитку....................... 18
Розділ 2.
Соціально-економічний інститут аудиту....................................................

29

2.1. Відповідність аудиту параметрам соціально-економічного
інституту……………………………………………………………………….

29

2.2. Модель інституту аудиту: класифікація та ієрархія складових.............

42

2.3. Місія і предмет інституту аудиту крізь призму сталого розвитку......... 51
Розділ 3.
Концепція аудиторського забезпечення сталого розвитку...................... 76
3.1. Стратегії та концепції розвитку вітчизняного аудиту та їх
відповідність цілям сталого розвитку.............................................................. 76
3.2. Аудиторське забезпечення сталого розвитку в проєктах
державно-приватного партнерства................................................................... 99
3.3. Вимірювання ефективності залучення аудиту до забезпечення
сталого розвитку сільських територій............................................................. 123
Висновки............................................................................................................ 153
Список використаних джерел....................................................................... 157
Додатки.............................................................................................................. 171

3

ВСТУП
Серед економічних наук аудит має чи не найбільше суперечностей.
Його практика претендує на елітні позиції в управлінні, а теорія не відповідає
цьому ні за предметом, ні за методологію та методами, ні за визначеністю з
місією в соціально-економічному просторі.
Ця проблема набуває найбільшої гостроти при порушенні питань
причетності аудиторів до непопередження сумнівної діяльності суб’єктів
«суспільного інтересу», що стали витоками різноманітних економічних криз
(від Корпорації Енрон (англ. Enron Corporation) 2008 р. до краху банківської
системи України у 2014-2015 роках). Ця проблема піднімається і самими
аудиторами, коли вони в своїх програмних документах шукають шляхи до
забезпечення суспільного визнання своєї корисності. Загалом це проблема
здатності теорії аудиту посилити або «вгамувати» претензії його практики.
У цій монографії йдеться про теоретичне і програмне посилення
практики аудиту. Про фундаментальні підвалини його суспільної корисності.
Про його участь в реалізації державної політики та забезпеченні політики
сталого розвитку.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ
КОРИСНОСТІ АУДИТУ
1.1. Класичне ядро теорії аудиту: потреби науки і практики
Удосконалення або пошук нових теорій аудиту є пріоритетним
завданням як закордонних, так і вітчизняних наукових шкіл та вчених. У
ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук
України на початку ХХІ століття розроблено основи нової інституціональної
теорії бухгалтерського обліку, яка розглядає зростання бухгалтерської
практики від системи до важливого у сьогоденні соціально-економічного
інституту. Його метою є участь у забезпеченні політики сталого розвитку
[30]. Аудиторська діяльність як вершина професійної бухгалтерської
діяльності найбільше відповідає такій місії. Усвідомлення, а тим більше
реалізація, такої сучасної місії аудиту передусім має спиратися на
розширення змістовності попередніх теорій аудиту або формування якісно
нових її основ. Цей підрозділ спрямований на критичну оцінку основ наявних
теорій аудиту та розширення їх змістовності привнесеннями з сучасних
загальноекономічних та облікових теорій. Означене дасть можливість
сформувати у подальшому основи інституціональної теорії аудиту.
Як і теорія будь-якого виду діяльності, теорія аудиту формується на
підставі систематизації практичного досвіду, закономірностей, особливостей
наукової думки, що дає можливість визначати подальший вектор її розвитку.
Стратегія і тактика розвитку аудиту спирається на свою теорію.
Поділяємо думку тих вчених, що пов’язують зародження аудиторської
діяльності (хоча вона тоді так не називалася) з появою обліку. Логічно, що
така діяльність пов’язана з необхідністю власника (влади) делегувати право
компетентним, довіреним особам дати оцінку достовірності й точності
здійснення обліковцями своєї роботи, сформованої звітності. Власник чи
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владний чин мав потребу почути таку оцінку, зрозуміти стан справ для
прийняття управлінських рішень. Саме так можна пояснити, що термін аудит
близький до латинського «аудіо», що означає «чути, слухати» [20, С. 4].
З розвитком теорії і практики бухгалтерського обліку формувалися
також практичні та теоретичні уявлення аудиторської (контрольної,
ревізійної) діяльності. Базуючись на теоріях бухгалтерському обліку (її
класичних восьми елементах методу), ця діяльність також породжувала
власні теоретичні пошуки.
Першою теорією аудиту, що розглядалася науковцями, стала теорія
адекватності. Серед відомих першоджерел на це вказують дослідження
Ф. Пікслі (1881 р.) [133] та Л. Діксі (1892 р.) [126]. Ця теорія вирішувала
завдання ідентифікації мети аудиту – виявлення помилок і невідповідностей
у бухгалтерській звітності, дотримання бухгалтерією «облікової політики»
тощо. За вищеназваною теорією функціональність аудитора зводиться до
захисту інтересів власника, а сам аудит розглядається як процес перевірки з
метою оцінки відповідності інформації обліку і звітності фактичним
результатам господарювання. Це перша спроба засвідчити соціальну
значимість професії (нехай і для власника, підприємця, банкіра чи іншого
економічно активного індивідуума). Отже, можна говорити про формування
теорією адекватності основ місії аудиту в соціально-економічному просторі,
місії, яка базується на вищому професіоналізмі, чесності і неупередженості
аудитора порівняно з бухгалтером.
Тому не можна погодитися з науковцями, які трактують сутність теорії
адекватності як «поліцейську» функціональність чи теорію «сторожового
собаки» [10; 40, С. 50; 43; 84, С. 250; 86, С. 67]. Додатковим аргументом до
висловленого

бачення

сутності

аудиту є

класифікація

його

теорій

професором С.М. Бичковою у монографії «Докази в аудиті» [88]. Нею в
ранньому періоді сприйняття аудиту виділяються, окрім теорії адекватності,
теорія підтвердження кредитоспроможності та теорія модератора. Відповідно
до першої теорії аудитор має дати об’єктивну оцінку платоспроможності
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господарюючого

суб’єкта,

використовуючи

затверджені

форми

бухгалтерської звітності. За другою – аудитор є неупередженим фахівцем
між сторонами взаємодії та їх інтересами.
В рамках теорії адекватності чи теорії модератора аудитор розуміє ці
протиріччя і має обирати професійну стратегію як збору доказів, так і їх
інтерпретації, яка в оптимальній мірі задовольняла би коло користувачів його
послуг (звіту). За таких умов аудитор точно не «сторожовий собака», а
незалежний, неупереджений і професійний партнер. Його місія у такому
соціально-економічному просторі – забезпечити довіру і порозуміння. Саме
це і формує фундамент теорій аудиту, їх «теоретичне ядро».
Термін «адекватність» означає «відповідність, співпадіння якихось
параметрів,

рівнозначність,

рівновіддаленість»

[114].

Професійність,

неупередженість, незалежність аудитора є адекватною до запитів на його
послуги. Аудиторська діяльність є адекватною відповіддю на запити про
об’єктивність

«мови

бізнесу»,

яким

є

бухгалтерський

облік,

або

«представлення бізнесу» в бухгалтерських звітах. Цілком природньо, що така
теоретична основа (саме по професійності та неупередженості) формувала
подальший розвиток аудиторської діяльності, де аудитор не «сторожує» і не
стільки оцінює «облікові результати», скільки формує судження про
ефективність усіх бухгалтерських функцій (у першу чергу побудови системи
обліку, внутрішньогосподарського контролю, аналізу). Така функціональна
заглибленість аудиту розширює його предмет за систему обліку на
соціально-економічний простір. Про що йдеться далі.
Практика «поглибленої» роботи аудиторів призвела до появи нової
теорії аудиту – теорії контролінгу. Контролінг як системна оцінка всіх сторін
діяльності суб’єкта господарювання, його підрозділів, фахівців та інших
складових впливу на результати діяльності в бухгалтерській звітності для
аудитора стає як новим напрямом роботи, так і роботою, що посилює його
впевненість в оцінці (навіть і за алгоритмами теорії адекватності). Тому
теорія контролінгу виростає з теорії адекватності, формує і оновлює ядро
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теорії аудиту. Націленість аудиту не зміщується з «мертвих» документів на
«живу» організацію [98], як стверджують деякі вчені [106, 120], а навпаки –
розширюється і поглиблюється.
Ця теорія спрямовує аудит на вирішення нових завдань, виявлення
слабких місць в управлінні, причин суттєвості відхилень у звітності та
порушень правил бухгалтерського обліку і т.п. Аудитор забезпечує
користувачів свого Звіту інформацією настільки правдивою і ефективною,
наскільки такою є оцінка стану справ управління підприємством. Ця теорія
посилює функціональність аудиту пошуком існуючих і усуненням ймовірних
викривлень в обліку і звітності. Теорія контролінгу розширює аудиторські
процедури до непрямих методів, що розкривають слабкі місця об’єкту
перевірки. Останні формують ризики в його роботі, які він має детальніше
розглянути та вказати. До цього в теорії аудиту досліджувався прямий
послідовний підхід підтвердження адекватності шляхом прямої оцінки
бухгалтерського обліку, звітності. Тепер з’являються непрямі методи, оцінка
ризиків тощо.
Отже, аудит як явище в соціально-економічному просторі стає більш
професійним, оскільки, окрім прямих, непрямими методами викриває слабкі
місця бізнесу та сприяє підвищенню своєї продуктивності.
У середині ХХ століття функціональність аудиторської діяльності
зростає до забезпечення ефективності роботи суб’єктів перевірок. Останнє
позитивно впливає на ефективність роботи економіки. Такий приріст
значимості аудиторської діяльності потребував подальшого теоретичного
осмислення, що зумовило доповнення теорії аудиту її консалтинговою
складовою. Переважна більшість учених відносить теорію консалтингу до
трьох складових теорії (концепції) аудиту [2, 12, 104, 115]. Погоджуємося,
але акцентуємо увагу саме на зростанні (у зв’язку з появою теорії
консалтингу) соціальної значущості аудиту для економіки в цілому.
У публікаціях учених (зокрема М. Шерера, Д. Кента 1983 р. [135])
завдання аудиту, функціональність аудиторської діяльності розширено як на
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оцінку стану справ, так і на сприяння через пропозиції й методичні
рекомендації покращенню ефективності роботи підприємства. Цим аудит
розширив власне теоретичне ядро теорією консалтингу. В теорії і практиці
з’являється поняття аудиторського супроводження діяльності об’єкта аудиту.
Нова концепція аудиту націлює не стільки на виявлення і уникнення
неадекватності і посилення контролю, скільки на професійне сприяння
ефективній діяльності клієнта. За рахунок такого привнесення аудитор стає
зовнішнім, незалежним партнером власника. Не разовим контрагентом, а
партнером, який консультує, застерігає, направляє і оцінює роботу
управління.
Аудитор і сама аудиторська діяльність розширює свої можливості на
сферу методичних рекомендацій, сферу наукової діяльності. Подібно
вченому він вивчає, оцінює, аналізує, систематизує цілісний об’єкт аудиту і
розробляє

рекомендації

з

підвищення

ефективності

управління,

алгоритмізації роботи і т.п. Аудитор аналізує сильні і слабкі сторони роботи
підприємства, внесок у його результативність всіх підрозділів, управлінських
груп, їх вплив на інформаційні потоки, викривлення фінансової звітності
тощо. Цілком логічною є затребуваність набутих з аудиторської практики
знань також для управління економікою в цілому.
Консалтингова складова теорії аудиту має суттєві соціально-економічні
переваги, оскільки виходить із суб’єктивних оцінок, певної суб’єктивної
«прив’язаності» аудитора до підприємства. Водночас і для суб’єкта
господарювання, і для економіки вона «корисніша» за складові адекватності і
контролінгу, оскільки дозволяє оцінити те, що лежить за офіційними
документами й звітністю. Окрім того у цілому вона націлює аудит не в
минуле і сучасне, а у майбутнє, а це – розвиток аудиторської діяльності,
поглиблення її місії.
Отже, коротко розглянувши три класичні складові теорії аудиту або
три головні концепції (теорії) аудиту, можна сформулювати дещо інше, ніж
пропонують колеги-вчені, розуміння їх взаємопов’язаності та взаємодії. По9

перше, це далеко не окремі «три направлення теорії» [115]. По-друге,
поділяючи думку Н.С. Шалімової про те, що всі сучасні теорії аудиту
(адекватності, контролінгу і консалтингу) є рівнозначними та не замінюють
одна одну, а розкривають різноплановість мети та завдань аудиту, все ж не
можна погодитися з тим, що «кожна з розглянутих теорій має свої цілі та
відповідає на конкретні питання, в той же час взаємодоповнюючись вони в
чомусь суперечать одна одній» [63].
Отже, переважна більшість вищезазначених джерел розглядає ці три
теорії аудиту відокремлено одна від одної. Вчені або виділяють ці теорії у
певній класифікації, навіть дають їм інші назви, розширюють класифікацію
(як наприклад, професор С.М. Бичкова [14, С. 4]) або у табличній формі
окремо розкривають нібито їх різну сутність (В.Ю. Фабіянська [106]). Такий
підхід візуалізовано на рис. 1.1.

Теорія
адекватності

Теорія
контролінгу

Теорія
консалтингу

Головні теорії аудиту

Рис. 1.1. Сучасні головні концепції (теорії) аудиту*
* Розроблено на основі [2, 12, 14, 104, 106, 115]

Але за такого розуміння теорії аудиту його фундаментальність не
отримує еволюційної (природної) основи. Філософський енциклопедичний
словник визначає теорію як комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих
на використання і пояснення будь-якого явища [107]. Виникає запитання, як і
чому начебто різні теорії адекватності, контролінгу, консалтингу пояснюють
одну і ту ж природу аудиту, або для чого три теорії для пояснення одного і
того ж явища? За влучним визначенням Т. Парсонса, «теорія є організованою
сукупністю логічно взаємопов’язаних, узагальнених понять емпіричного
пояснення» [131]. Пояснення, яке витікає з цілісного (а не окремого) й
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системного відображення закономірностей і істотних зв’язків у певній сфері
діяльності. Теорія у перекладі з грецької є «творчим дослідженням». Теорія у
філософській інтерпретації охоплює три аспекти: антологічний (в чому
сутність об’єкта дослідження), гносеологічний (пізнання через виділення
предмета вивчення) і методологічний (обґрунтування підходів, принципів,
шляхів (дослідницького процесу)) [62].
Звідси робимо висновок, що за умови, коли процес будь-якої діяльності
ідентифікується як окреме особливе явище, його теорія має «основоположне»
ядро, яке приростає збагаченнями від розвитку її практики й науки. Ці
прирости, звісно, можуть бути окремими теоретичними складовими і навіть
претендувати на визнання їх окремими теоріями, але все ж у рамках теорії
цього виду діяльності. Наприклад, в теорії бухгалтерського обліку ряд
вчених виділяють інституціональну теорію бухгалтерського обліку [28]. При
цьому остання є не окремою теорією для бухгалтерського обліку, а збагачує
й осучаснює її класичну основу. Класичне теоретичне ядро розширюється
новими привнесеннями з практики і науки.
У цьому підрозділі

саме у такому ключі

досліджуються та

інтерпретуються попередні напрацювання вчених. Це дозволило знайти у
першоджерелах еволюційне доповнення ядра теорії аудиту теоріями
адекватності,

контролінгу

і

консалтингу

та

обґрунтувати

науково-

прикладний базис еволюційного, поступального розвитку теорії аудиту.
Теорія аудиту не є набором окремих теорій адекватності, контролінгу,
консалтингу та інших існуючих чи майбутніх окремих теоретичних
привнесень. Теорія аудиту є єдиною і цілісною. Ця теорія є теорією саме
аудиторської, а не контрольно-ревізійної, консалтингової чи іншої діяльності.
Звідси – усі теоретичні доробки в цю теорію можуть претендувати лише на
подальші привнесення і, так би мовити, «початок її назви», що змістовно
відображає сутність цих привнесень. Звідси слід вживати і класифікувати
теорії аудиту не інакше як: адекватна теорія аудиту; контролінгова теорія
аудиту; консалтингова теорія аудиту; агентська теорія аудиту; квазікритична
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теорія аудиту і т.п. Такий підхід закладає фундаментальну основу розуміння
розвитку теорії, науки і практики аудиту. В усьому цьому є основа, ядро, яке
переростає новими знаннями з практики і науки.
Звідси – праці з питань аудиту досліджувалися на предмет так би
мовити «першої» теорії, яка пояснює і витоки, і головну сутність нової
окремої аудиторської діяльності. Аналіз доступних першоджерел засвідчив
відсутність поняття «ядро теорії аудиту» або першооснови теорії аудиту (за
аналогією теорії подвійного запису (Л. Пачолі) у теорії бухгалтерського
обліку чи теорії публічної бухгалтерської звітності, «економічної таблиці»
Ф. Кене у теорії фізичної економії).
Невже аудиту не потрібне класичне ядро своєї теорії? Для спрощення
з’ясуємо, як сутність явища «аудит» трактується в сьогоденних формальних і
неформальних іпостасях. Допускаємо, що його сучасна інтерпретація, тим
більше в енциклопедичних і нормативних документах, є вершиною розвитку
наукової думки.
Отже, у Вікіпедії зазначено, що «в англомовних джерелах під аудитом
розуміють оцінку особи, організації, системи, процесів, підприємства,
проєкту або продукту. В Україні цей термін найчастіше позначає перевірку в
сфері бухгалтерського обліку, але, внаслідок впливу англомовних джерел,
термін також застосовується в галузі управління проєктами, управління
якістю, управління природними ресурсами та збереження енергії тощо» [6].
У даному дослідженні вивчається незалежна оцінка (аудит) публічної
облікової інформації. Саме так трактує поняття «аудит» словник української
мови: «Аудит – незалежна перевірка бухгалтерської звітності та іншої
обліково-звітної інформації про діяльність фірми чи компанії з метою
підтвердження її достовірності та законності» [5]. Великий тлумачний
словник сучасної мови аудит інтерпретує як «1) Інститут незалежного
зовнішнього контролю фінансово-господарської діяльності фізичних та
юридичних

осіб.

2)

Перевірка

підприємства, банку і т. ін.» [4].
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фінансової

діяльності

комерційного

Закон України «Про аудиторську діяльність» визначав аудит як
перевірку «даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності
суб’єкта господарювання задля висловлення незалежної думки аудитора про її
вірогідність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил
(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів» [64]. Закон України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» трактує уже не поняття «аудит», а «аудит фінансової
звітності», під яким розуміється «аудиторська послуга з перевірки даних
бухгалтерського

обліку

і

показників

фінансової

звітності

та/або

консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва
іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих
аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам» [63].
Отже, навіть в інтерпретації сучасних наукових і нормативних джерел
основною сутністю аудиту є економічна природа надання впевненості
(висновків) про достовірність даних, що відображаються у фінансових звітах
господарюючих чи бюджетних суб’єктів. Тобто у теоретичному сенсі такій
сутності найбільше відповідає адекватна концепція (теорія) аудиту та
контролінгова теорія аудиту. Звідси цілком логічним є те, що синтез цих
концепцій і є «первинним ядром» теорії аудиту. Обґрунтування й
об’єктивність такого висновку не викликає сумнівів, якщо розглянути явище
аудиту з точки зору наукових поглядів на його еволюцію і місію.
Відомі вітчизняні науковці О.А. Петрик [8], Н.М. Проскуріна [85],
І.А. Платонова [85], Н.С. Шалімова [110] В.Є. Слюсаренко [94] довели, що
місія аудиту (його функціональність) історично еволюціонує разом з
розвитком суспільних відносин.
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Загалом погляди вчених на виникнення і становлення аудиту досить
повно

систематизувала

В.Ю. Фабіянська

[106].

Автор

узагальнює

установлені теорії, що пояснюють природу виникнення та необхідність
аудиту: теорія потреби інвестора, теорія агентів (конфлікту інтересів), теорія
мотивації (управління (в т.ч. бухгалтерія) працює «під тиском» аудиторської
оцінки їх роботи). Подібно систематизуються і теорії розвитку (еволюції)
аудиту (на думку, В.Ю. Фабіянської, Н.С. Шалімової, О.А. Петрик і ін.) –
підтверджуючий

аудит,

потім

процедурний

аудит,

далі

–

системноорієнтований аудит і аудит розвитку.
Очевидно, що три «класичні теорії аудиту», які розглянуто вище,
досить тісно корелюють з теоріями необхідності «виникнення і розвитку
аудиту» від вищезазначених учених. Візуально це демонструється в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Синтез теорій (концепцій) науковців, що формують «класичне ядро»
теорії аудиту*
№
з/п

Класичні теорії
(концепції) аудиту

1

Концепція адекватності
в теорії аудиту

2

Контролінгова теорія
аудиту

3

Консалтингова теорія
аудиту

Теорії причетні до
виникнення аудиту
 Теорія потреби
інвестора
 Теорія агентів
 Теорія мотивації
 Теорія потреби
інвестора
 Теорія агентів
 Теорія мотивації
 Теорія потреби
інвестора
 Теорія агентів
 Теорія мотивації

Теорії розвитку аудиту
 Підтверджуючий аудит
 Процедурний аудит
 Підтверджуючий аудит
 Процедурний аудит
 Системно орієнтований





Підтверджуючий аудит
Процедурний аудит
Системно орієнтований
Аудит розвитку

* Розроблено автором на основі [2, 8, 10, 14, 40, 43, 85, 86, 94, 104, 106, 110,
115]

Як видно з табл. 1.1, уже «перша» теорія аудиту (адекватності)
практично відповідає усім теоріям виникнення і розвитку аудиту. Усі ці
теорії є цілісним теоретичним концептом. В табличній формі лише показано
таку цілісність і їх синтез.
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Отже, результати проведеного дослідження засвідчують не наявність
різнопланових теорій аудиту, а її одну концептуальну основу. Це можна
назвати «ядром теорії аудиту», яке приростало (і буде приростати надалі)
новими науково-прикладними принесенням. Це важливо не стільки, щоб
побачити явище теорії аудиту з іншого (на відміну від інших вчених)
погляду. Це важливо для формування фундаментальних засад розуміння
розвитку теорії аудиту. Теорія аудиту буде і надалі приростати новаціями з
практики і науки. Графічно це демонструється на рис. 1.2.
Аудиторська
наука

Теорії необхідності виникнення

Класичне ядро
першооснова

Консалтингова
теорія
аудиту

теорія
бухгалтерського
обліку (звітності)
теорія
адекватності

Контролінгова
теорія
аудиту

т е о р і ї
а у д и т у

теорії аудиту
Теорії розвитку

Аудиторська
практика

Рис. 1.2. Природа зародження, розвитку та сутності класичного ядра
теорії аудиту
У класичному ядрі теорії аудиту уже спостерігається поповнення
сутності його витоків (з теорії бухгалтерського обліку і теорії адекватності)
привнесеннями з теорії контролінгу і консалтингової теорії аудиту. Усі вони і
формують класичне ядро теорії аудиту.
Цілком очевидно, що концептуальні і теоретичні привнесення до
«ядра» будуть формуватися з розвитком аудиторської науки і практики. На
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рис. 1.2 це показано осями як систему координат розвитку теорії аудиту.
Забігаючи наперед, відмітимо, що для розвитку теорії аудиту відповідна
система координат повинна мати не дво-, а тривимірний простір.
Основна увага вчених була і є наразі у площині теоретикометодологічного забезпечення саме аудиторської практики. У цьому напрямі
сьогодні теорія аудиту приростає теоретичними новаціями з суміжних наук.
Наприклад, з теорії управління – теорію непередбачених ситуацій
керівництва

та

управління.

Ця

теорія

стверджує,

що

не

існує

стандартизованого методу, за допомогою якого забезпечується якісне
управління організацією. Жоден «метод» не передбачає стандарт поведінки
щодо впливу різноманіття факторів на управління. Аудит теж знаходиться
під впливом різноманіття факторів. Ним можна і потрібно керувати на основі
теорії непередбачених ситуацій. Річард Л. Дафт пише: «непередбачуваність
означає: одне залежить від інших» [119, С. 26]. Так основні підходи,
процедури аудиту натепер досить стандартизовані (у першу чергу завдяки
методології і методиці з контролю якості аудиту). Натомість партнери,
менеджери груп аудиторів, керуючись теорією непередбачуваних ситуацій,
«додають» до цих знань і навиків свої новації і інноваційні рішення по будьякому конкретному аудиторському проєкту.
Інший приклад – теорія мережі в аудиті. Вона пояснює роботу зі
складними

системи,

їх

функціонування

та

підходи

до

виявлення

закономірностей роботи складних систем.
Аудитор працює зі складними мережами та проводить складні і
різноманітні аудиторські процедури, щоб мати достатньо доказів, оцінок для
свого висновку. Теорія мережі в аудиті покращує стратегію збору цих доказів
і формулювання оцінок. Це підтверджують дослідження докторанта
Амстердамського університету М. Боерсма, який пише: «Баланс та звіт про
прибутки та збитки утворюють мережу взаємодіючих компонентів, які можна
вивчити та зрозуміти» [117]. «Фінансові рахунки як вузли в мережі та бізнеспроцеси, що переміщують гроші у цій фінансовій системі» [127]. «Фінансові
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звіти повідомляють, що рухалося; а бізнес-процес – чому. Тут всі вузли
бізнес-процесу – це унікальні шаблони записів журналу, де кожен шаблон
ілюструє процес або його варіацію. Коли ми будуємо мережу на основі даних
про транзакції, ми бачимо велику мережу, яка демонструє всі взаємодії між
компонентами фінансової звітності» [117].
Аналізуючи використання мереж під час аудиту, дослідник зазначає
таке: «Серед багатьох аудиторських процедур виділяється одна категорія:
аналітичні процедури по суті. Основні аналітичні процедури дозволяють
аудиторам будувати прогнозні моделі, щоб визначити, чи не відповідають
зареєстровані значення іншій доступній інформації. Мережа повідомляє нам,
як фінансові рахунки пов’язані з іншими грошовими потоками у фінансовій
системі компанії» [117].
М. Боерсма стверджує, що «створення мереж фінансових звітів – це
новий спосіб аналізу фінансової звітності. Однак, щоб реально зрозуміти
можливий вплив цих мереж на аудит, потрібно провести більше досліджень,
хоча ці ранні результати є багатообіцяючими» [127].
Вищезазначені й інші доробки з теорії аудиту, звісно, або уточнюють,
або розширюють змістовність теорії аудиту. До класичного ядра теорії
аудиту «додаються», так би мовити, напрацювання науково-прикладного
поля (рис. 1.3).
Нові теорії описують певні очікування зацікавлених сторін від
аудиторів та певну специфіку їх роботи. З плином часу ставки на
«ідеальність» роботи аудиторів і її наслідків лише зростають. ICAEW
декларує, що аудит уже відіграє важливу роль у служінні суспільним
інтересам для «посилення підзвітності та зміцнення довіри і впевненості у
фінансовій звітності» [124, С. 5].
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Рис. 1.3. Філософія прирісно-прикладного розвитку теорії аудиту
Проте, як демонструється вище, на сучасному етапі розвитку науки і
практики аудиту його теорія представлена фрагментарно, в основному з
доробок на виклики з практики. Вона має невизначене теоретичне ядро, на
яке часто не спирається ні наука, ні практика, ні відповідна громадськопрофесійна й державна політика. Теорія аудиту на тепер має філософію
прирісно-прикладного розвитку.

1.2. Моделювання розвитку теорії аудиту під впливом
сучасних економічних і соціальних теорій та потреб сталого
розвитку
Якщо до масових публічних невдоволень суспільства роботою
аудиторів (що стали наслідками краху Enron, WorldCom, «Пармалат», інших
банків, інституцій фондових ринків і т.д. і т.п.) головні зусилля вчених і
експертів були спрямовані на обґрунтування потреб аудиту, його методик,
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методів, принципів, концепції, постулатів, то тепер стає очевидною
необхідність у концентрації зусиль на пошуку якісно нового, світоглядного
рівня теорії. Необхідність моделювання її всесторонності і ефективності
беззаперечна у пошуках сучасної місії аудиту, розширення змістовності
предмета, об’єктів, функцій, цифровізації методології та інших складових
сучасних соціально-економічних теорій.
З’являється попит на якісно нові дослідження. Так В. Уоллес (1980 р.)
презентує три гіпотези для пояснення сучасного попиту на аудит: гіпотеза
управління, інформаційна гіпотеза та страхова гіпотеза [138].
На проблему «теоретичного розриву» між тим, що громадськість очікує
від аудитора, і тим, що аудитор може і повинен робити, професор Х. Хамфрі
(1997 р.) говорить, що «аудит не розглядається як точна наука… Це швидше
процес судження, який стосується того, щоб забезпечити достатньо точну,
правдиву та справедливу інформацію … достатньо, а не абсолютно» [123,
С. 4]. Неможливо оминути і факти глобальних політичних заяв, що
вимагають покращення якості аудиту. В результаті цього вносяться
нормативні зміни з метою сприяння більшій прозорості аудиту та
підзвітності аудиторів.
Усе це та інше породжує питання про те, як (і в якій мірі) можна
вирішити усі (часто різні) вимоги до аудиторів та проблеми якості аудиту, за
якою моделлю реформувати, вдосконалювати наукове забезпечення аудиту.
Враховуючи вітчизняні та міжнародні дослідження, сформовану практику та
виявлену динаміку, обґрунтованим і необхідним є розширення змістовності
теорії аудиту привнесеннями з сучасних загальноекономічних та облікових
теорій.
Впевненість саме в такому розумінні розвитку теорії аудиту дають
праці ряду зарубіжних колег, зокрема: Р. Маутця, Х. Шарафа, Л.Р. Діксі,
Т.А. Лімперіна, Д.К. Робертсона [90, 121, 128], які систематизовані і
доповненні дослідженням К.К. Арабяна [2]. На основі їх робіт та підсумків
проведеного дослідження доцільним видається застосування певної цілісної,
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структурної моделі розвитку теорії аудиту (рис. 1.4). Вона включає як
абсолютно аудиторські складові, так і означувані зовнішні чинники, які
найбільше впливають на розвиток теорії аудиту.
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аудиту
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з загальноекономічних
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Рис. 1.4. Структурна модель розвитку теорії аудиту (її базові складові)*
* Розроблено на основі [97, 121, 128]

Такими є привнесення, які уже мають місце в сучасній обліковій,
управлінській та іншій економічній практиці. Прикладом цих привнесень є
ІТ-технології, інтегральне управління, які уже запозичує практика аудиту та
має переосмислити і закріпити у себе його теорія. Іншими важливими
привнесеннями у теорію аудиту є теоретичні новації з суміжних економічних
наук. Приклад: інституціональна теорія, теорія поведінкової економіки,
інституціональна теорія бухгалтерського обліку тощо.
У монографіях «Основы институциональной теории бухгалтерского
учета» [30] і «Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний
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аспект»

[28]

акцентується

увага

на

особливості

еволюції

теорії

бухгалтерського обліку. В них йдеться про те, що починаючи з промислової
(капіталістичної) епохи розвитку людства, яка збільшила попит на облікову
інформацію, «окрім розвитку так званої «техніки рахунковедення» (восьми
елементів методу), вчені приділяли велику увагу місії бухгалтерського обліку
в суспільстві, розширенню його завдань і функцій» [28, С. 48]. Облік
позиціонується як важливий компонент економічних наук, подальший
розвиток якого базується також і на властивих іншим наукам законах.
Вище було з’ясовано, що теорія аудиту має подібний зміст і схожу
траєкторію

розвитку.

На

відміну

від

переконань,

згідно

з

якими

розглядається теорія аудиту як нове привнесення у теорію бухгалтерського
обліку [28, С. 77], ми все ж переконані, що аудиторська діяльність має не
тільки окрему практику, а й науку та власну теорію.
Видатний

російський

вчений

Я.В. Соколов

поділяє

позицію

основоположника теорії аудиту – англійця Л. Діксі, який визначав завданням
аудиту незалежну перевірку точності балансу (концепція адекватності в
теорії аудиту). Його послідовник Р.Х. Монтгомері працював над зменшенням
трудомісткості роботи аудитора, він розширив об’єкти аудиту на звітність та
оборотні регістри, загалом практикував складні методи аудиторських
досліджень (як на нас, це контролінгова концепція аудиту). Пізніше
американці Р.К. Маутц і Х.А. Шараф сформулювали перші постулати аудиту:
«1. Звітність повинна бути перевірена.
2. Не

слід

припускати

конфлікт

інтересів

між

аудитором

і

адміністрацією.
3. Фінансова звітність та підтверджуючі її документи позбавлені
неточностей і таємниць.
4. Об’єктивність звітних даних прямо пропорційна ефективності
внутрішнього контролю.
5. Звітність повинна бути заповнена відповідно до стандартів.
6. Аудиторська перевірка не може бути останньою.
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7. Думка аудитора залежить тільки від його компетенції.
8. Професійні обов'язки аудиторів повинні відповідати їх посадовому
статусу.
9. Корисність звітних даних прямо пропорційна ступеню можливості
їхньої перевірки.
10. Висновок аудитора не може дати більше інформації, ніж власне
аудиторське дослідження» [28, С. 77-78].
Вчені з англосаксонської наукової школи бухгалтерського обліку
займалися також дослідженнями професійного росту та етики бухгалтерів,
проблемами «адекватності» бухгалтерських звітів [28, С. 78]. Творцем
сучасної етики бухгалтера вважають Д.Л. Керрі. Саме з його досліджень
з’являються і рівні професійності бухгалтерів: обліковець – бухгалтер –
професійний (головний) бухгалтер – аудитор. У подальшому ці рівні
закладаються в освітні програми і сертифікацію бухгалтерів. Такий підхід
сьогодні можна прослідкувати і на міжнародному рівні – Міжнародна
федерація бухгалтерів об’єднує і бухгалтерів, і аудиторів, розділяючи їх
лише

за

професійною

сертифікацією

–

спеціалізацію.

Такі

рівні

впроваджуються ст. 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» йдеться про напрями освіти бухгалтерів, вершиною
яких є освіта аудитора [58, 63].
Розуміючи і поділяючи логіку професора Я.В. Соколова про те, що
аудитор – це вершина бухгалтерської професії, все ж варто наголосити на
існуванні окремої від бухгалтерського обліку теорії аудиту. Пропонований
підхід

ґрунтується

на

науковій

логіці

інституціоналістів.

За

інституціональним баченням місії певної діяльності слідує цілком природне
означення
інститутом.

аудиторської
Саме

таке

діяльності
розуміння

окремим
питання,

соціально-економічним
а

не

лише

наявність

вищезазначених концепцій (теорій) аудиту чи особливостей його практики є
фундаментальною

причиною

функціонування

аудиторської наукової школи, окремої її теорії.
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і

розвитку

окремої

Подібне визнання уже пройшло явище бухгалтерського обліку. Вперше
бухгалтерський облік як явище соціально-економічного значення – інститут,
а не замкнуту у собі систему розглянуто в монографії «Концепція розвитку
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки» (2009 р.), де
стверджується, що ті теорії бухгалтерського обліку, які натепер визнані
науковою спільнотою, не володіють достатніми аргументами на користь
доведення і пояснення причин та наслідків імплементації міжнародних
стандартів чи Директив Європейського Союзу, реакцію обліку кожної
конкретної країни на таку перебудову підходів і принципів опрацювання і
представлення інформації. З цього можна зробити висновок, що ці теорії не
спроможні належним чином відповідати на те, що відбувається сьогодні чи
станеться завтра, оскільки закладені в них постулати мають ретроспективну
орієнтацію.
Націленість на майбутнє з урахуванням минулого притаманна
інституціональній теорії та загальній концепції сталого розвитку [196, С. 50].
Тому саме їх доцільно розглядати, як базис для подальшого розвитку
облікової теорії.
Інституціональна теорія, яка у ХХ столітті приросла різноманітними
доктринами (неоінституціоналізм, «біологічної метафори» і ін.) дала
найбільше Нобелівських лауреатів, започаткувала напрям «поведінкової
економіки» та забезпечила можливість крізь призму її основоположень
розглянути

і

явище

бухгалтерського

обліку.

Започаткування

інституціональної теорії бухгалтерського обліку – це та науково-теоретична
платформа, що дозволяє професії бухгалтера, аудитора претендувати на
більш вагому місію в сучасному світі.
Відомий інституціоналіст Т. Еггертссон писав, що «економічна теорія
інститутів займається вивченням кінцевої загадки економіки: чому деякі
країни здатні організувати своє економічне життя ефективно, в той час як
інші країни не можуть забезпечити економічне зростання і навіть страждають
від злиднів посеред достатку» [113, С. 108]. Спираючись на вчення
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інституціоналістів, інституціональна теорія бухгалтерського обліку має за
мету пояснювати і забезпечувати ефективність бухгалтерського обліку (це
твердження справедливе також для аудиту) у різних соціально-економічних
просторах. Це – теорія розвитку як для обліку, так і для аудиту.
Отже, привнесення знань, новацій і інновацій з інституціональної теорії
до теорії аудиту є логічним і цілком виправданим кроком (з огляду на
інституціональну теорію бухгалтерського обліку). У наступних підрозділах
буде детальніше розглянуто розвиток аудиту під впливом інституціональноповедінкових теоретичних доктрин. Поки що відзначимо ряд тверджень
учених, що корелюють з інституціональним напрямом досліджень.
Так К.К. Арабян у своїх дослідженнях підсумовує: «Історично можна
виділити дві моделі виникнення і розвитку аудиту. Перша модель –
еволюційна, яка виникла і розвивалася в країнах з розвиненою ринковою
економікою. Друга модель – нееволюційна, заснована на міжнародному
досвіді і характерна для тих країн, де аудит впроваджувався при переході від
планової економіки до ринкової» [2, С. 37]. Це не просто очевидний
висновок.

В

наведеному

важливо,

чи

може

теорія

аудиту

без

інституціональної теорії пояснити феномен розвитку аудиту за двома
моделями. Очевидно, що йдеться про різне інституціональне середовище, яке
і формує ці моделі. Тому формування інституціональної теорії аудиту є
цілком логічним доповненням до ядра теорії аудиту.
Професор Н.С. Шалімова, розглядаючи явище аудиту в системі
соціально-економічних відносин, стверджує, що «аудит є соціальнонейтральним інститутом, який існує у вигляді жорсткого формального
регламенту, діє як механізм реалізації довіри (особливої неформальної норми
в суспільстві) та виконує функції збору й обробки інформації у складних та
великих системах контролю, зменшуючи інформаційні ризики і виступаючи
одним із засобів забезпечення інформаційної безпеки у суспільстві» [110].
Вона застосовує поняття «соціально-нейтрального інституту», який має
«формальний
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регламент».

Натомість,

вивчаючи

загальноекономічну

інституціональну теорію та інституціональну теорію бухгалтерського обліку,
схиляємося до поняття «соціально-економічний інститут», який має як
формальні, так і неформальні компоненти, а також різноманітні організаційні
інституції. Таким чином, аудит можна вважати соціально-економічним
інститутом із усіма притаманними йому (і у той же час класичними)
інституційними складовими.
Досліджуючи основи поведінкової економіки, з’ясовуємо, що праця
«Поведінкова економіка» Р. Талера [103] має «інституціональні паралелі» з
фундаментальною працею професора Я.В. Соколова «Основы теории
бухгалтерского учета» [96]. Розглядаючи бухгалтерів носіями особливих
характерів поведінки зі своїми цілями, що притаманні лише для них,
професор Я.В. Соколов виділяє глибоку сутність явища «бухгалтерський
облік», що «ведеться не на папері, і не на магнітних носіях, а в головах
людей, в їх пам’яті, в їхніх серцях» [96, С. 16].
Безперечно,

аудитори

також

є

носіями

свого

особливого

неформального інституту, що охоплює професійні судження, етичні
принципи і багато іншого. Але цього поки що не пояснює теорія аудиту. Це
може зробити інституціональна теорія аудиту, яка сьогодні є очевидним і
потрібним привнесенням до ядра теорії аудиту. Отже, застосування в теорії
аудиту інституціональних теоретичних засад (насамперед старого і нового
інституціоналізму,

поведінкової

економіки,

інституціональної

теорії

бухгалтерського обліку) не тільки розширили її змістовність, але й соціальну
значимість та місію.
З позиції інституціонального щабля теорії аудиту логічно говорити і
про

аудит

як

складову

сталого

розвитку.

У

Концепції

розвитку

бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки розглянуто нову
парадигму бухгалтерського
розвитку.

Її

покликанням

обліку економіки
визначено

сталого

«забезпечення

(гармонійного)
інформацією

економічних, соціальних, екологічних та інших сегментів управління сталого
розвитку» [26, С. 176].
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Обліковому

забезпеченню

сталого

розвитку

останнім

часом

приділяється значна увага в дослідженнях. Особливо виділяється дисертація
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук О.Г. Сокола
«Обліково-аналітичне

забезпечення

сталого

розвитку

аграрного

підприємництва: теорія, методологія, практика» [95].
Аудит за своєю сутністю знаходить місце у доктринах та концепціях
сталого розвитку. Суміжні з аудитом науки так чи інакше визнають його
складовою забезпечення сталого розвитку. Чи матимуть ці наукові думки
втілення в теорії аудиту? Це уже вирішується роботою аудиторської
спільноти

із

забезпечення

виконання

відповідних

резолюцій

ООН,

національного законодавства та програм сталого розвитку. На часі неминуче
прийняття аудиторською спільнотою нової гіпотези сучасної потреби в
аудиті.

До

вищезгаданих

гіпотез

В. Уоллес

(гіпотеза

управління,

інформаційна гіпотеза, страхова гіпотеза) нині додається гіпотеза сталого
розвитку.
Неабиякий вплив на розвиток теорії аудиту матимуть також нові теорії
управління.

В

межах

цього

підрозділу

коротко

означимо

теорію

інтегрального управління (інтегральний світогосподарських устрій [17, 18]).
Ця теорія довела свою дієвість в Китаї, Індії та ряді інших країн швидкого
економічного розвитку. Її ключовим завданнями є поєднання методології,
методів, інструментів з різноманітних сфер діяльності і способів управління.
Найбільш згадуваною в наукових джерелах, відомою широкому загалу є
інтеграція ринкових і планових методів управління. Аудит, звичайно, може і
має

стати

складовою

інтегрального

управління

державою,

галуззю,

корпорацією. А отже, в теорії аудиту такі можливості мають бути закладені.
Сучасний світ, його економіка характеризуються декількома науково
світоглядними платформами, що матимуть вплив на теорію і практику
аудиту.

Серед

них

платформа

сталого

розвитку

зі

стрижневістю

людиноцентризму, платформа інтегрального управління та платформа
цифрового соціально-економічного простору.
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Світ

все

більше стає

цифровим.

Спостерігається

геометричне

нарощування цифрових даних: від простих кліків-уподобань користувачів у
соціальних мережах до інформації про бізнес-процеси певних суб’єктів
господарювання. Ці дані формуються на різних локальних рівнях,
об’єднуються у спеціалізовані державні і корпоративні бази і десь
безсистемно, а швидше програмно, цілеспрямовано формують основу нових
драйверів розвитку – цифрових платформ. Цифрові дані стають новою
різновидністю багатства сьогоднішнього світу. Цей новий вид (об’єкт)
активів за ринковою цінністю уже конкурує з фінансово-промисловим
капіталом.
Цифрова економіка змінює предметну функціональність аудиторської
діяльності. Тепер її фахівці мають зосереджуватися не стільки на даних
бухгалтерських

програмних

продуктів,

скільки

на

ефективності

налаштування IТ-процесів діджиталізації на об'єктивне відображення
результативності господарювання. Усе це приведе до появи спеціалізації ІТаудитора. Звісно, такі фахівці спочатку з’являться у великих аудиторських
компаніях. Об’єктами їх аудиту будуть ІТ-компанії, цифрові компаніїплатформи, передовий фінансово-промисловий бізнес, який розвивається на
цифрових технологіях. Проте у недалекому майбутньому ІТ-знання і навики
увійдуть у предметну функціональність більшості аудиторів та будуть
одними з визначальних в освітніх модулях їх підготовки.
Отже, розширення змістовності теорії аудиту є об’єктивним процесом.
У дослідженні поряд із привнесеннями до класичних «внутрішніх» теорій
аудиту більше уваги приділено «зовнішнім» привнесенням. Йдеться про
привнесення до теорії аудиту положень із суміжних видів діяльності, з їх
теорії і практики. На рис. 1.5 показано перспективи розширення змістовності
теорії аудиту під впливом сучасних загальноекономічних та облікових
теорій. Дослідження підтверджують обґрунтованість застосування філософії
інституціонального розвитку теорії аудиту.
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Інституціональні теоретичні доктрини:
- Поведінкова економіка
- Інституціональна теорія бухгалтерського обліку
- Біологічна метафора та ін.

Аудиторська
наука

Аудит як
соціально-економічний
інститут
Цифрова
економіка
Діджиталізація
Blockchain
ІТпривнесення
та ін.

Аудит у
цифровому
середовищі

Ядро
теорії
аудиту

Аудит як
складова
інтегрального
управління

Теорії
управління,
зокрема
інтегральний
світогосподарських устрій

Аудит як складова
сталого розвитку

Доктрини й концепції сталого розвитку
Аудиторська
практика

Рис. 1.5. Розширення змістовності теорій аудиту під впливом сучасних
загальноекономічних та облікових теорій*
Як бачимо з рис. 1.5, розширення змістовності теорії аудиту
відбувається за рахунок доповнення її ядра положеннями: інституціональних
доктрин, що дозволяє розглядати аудит як соціально-економічний інститут;
теорій управління, що означує аудит як складову інтегрального управління;
фундаментальних основ цифрової економіки, які виділяють в аудиті ITпривнесення; доктрин й концепцій сталого розвитку, що враховують
складову аудиту при реалізації своїх цілей. Ці привнесення не лише
поглиблюють теоретичний фундамент аудиту, узгоджують розвиток його
науки з сучасними економічними й обліковими теоріями, орієнтують
практику аудиту на сучасні й прийдешні запити соціально-економічних
середовищ. Вони змінюють місію аудиту та розширюють сприйняття його
сутності від управлінської системи до соціально-економічного інституту.
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РОЗДІЛ 2
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ
2.1. Відповідність

аудиту

параметрам

соціально-

економічного інституту
У сучасний вітчизняній практиці, нормативних документах та
теоретичних уявленнях аудит (аудиторська діяльність) ідентифікується, як
комплекс правових, організаційних і методичних положень, що формують
відповідну систему, яка забезпечує незалежну, професійну оцінку фінансової
звітності суб’єктів господарювання. Проте аудит як системне соціальне
явище має описуватися теорією, що більше корелює з сучасними соціальноекономічними

теоріями.

Цьому

більше

відповідають

наведені

в

попередньому розділі привнесення, що дозволяють розглядати аудит як
складову сталого

розвитку,

компонент

інтегрального

управління

та

соціально-економічний інститут. Враховуючи викладене, завдання цього
підрозділу є таким: оцінити систему аудиту на відповідність її ідентифікації
як окремого соціально-економічного інституту та з метою наукового
забезпечення його розвитку розробити класифікацію й ієрархію складових
такого інституту.
Про інститут аудиту або необхідність застосування «інституціональної
методології» [92] в дослідженнях з аудиту заявляє більшість вчених. Такий
підхід є цілком закономірним, виходячи з визнання інституціональних
доктрин в сучасних соціальних і економічних науках, нагородження вченихінституціоналістів Комітетом присудження премії з економіки на честь
Альфреда Нобеля, широкої обізнаності з цією теорією на практиці.
На рис. 2.1 наведено «основні складові інституту аудиту» [112, С. 366],
які запропоновані С.В. Шульгою та Л.С. Новіченко на основі ґрунтовного
дослідження праць ряду вчених щодо явища «інститут аудиту».
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Інституціональне Інституціональне Інституціональне Інституціональне
середовище
середовище
середовище
середовище
глобального
макрорівня
мезорівня
мікрорівня
рівня

ІНСТИТУТ АУДИТУ
Аудит як наука
Аудит як практика
Аудит як практична
діяльність
Аудит як напрям
підготовки фахівців
Аудит як наукова
діяльність

Постулати аудиту
Принципи аудиту
Категорії аудиту
Методи аудиту
Об’єкти аудиту
Інституціональні моделі
аудиту
Інституціональні механізми
аудиту

Неформальні норми

Формальні норми

Система правил щодо встановлення меж соціально-економічних відносин

Рис. 2.1. Основні складові інститут аудиту*
* Розроблено Шульгою С.В. та Новіченко Л.С. [112]

Отже, на рис. 2.1 С.В. Шульга та Л.С. Новіченко посилаються на
формальні і неформальні норми, які впливають на складові інституту аудиту:
«аудит як наука», «аудит як практика», «аудит як напрям підготовки
фахівців» та інше. Дещо окремо виділено: «постулати аудиту, об’єкти
аудиту, інституціональні механізми аудиту». Також відображено рівні
інституційного середовища, де як, мабуть, слід розуміти, і функціонує
інститут аудиту, і це середовище, мабуть, є «системою правил щодо
встановлення меж соціально-економічних відносин».
Звісно, має місце авторське бачення сутності інституту аудиту і
сформована певна новизна, від якої можуть відштовхуватися подальші
дослідження й критична оцінка напрацьованого. На що звертається увага:
– по-перше, формальні і неформальні інститути серед вчених також
називаються «нормами». Проте важливо з’ясувати, чи вони є внутрішніми
складовими інституту аудиту, чи це для нього зовнішні норми із загального
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інституційного середовища (як це зображено на рис. 2.1)? Чи вони є і ззовні, і
в середині?;
– по-друге, постулати аудиту, його принципи, категорії, інше на
рис. 2.1 – це щось окреме в інституті аудиту чи це все ж якісь «норми»?;
– по-третє, аудит як практика, наука, підготовка кадрів (рис. 2.1) – це
теж «норми» чи щось інше?
– і на кінець, що собою являє інститут аудиту?, яке його місце в
соціально-економічному середовищі, для чого він там?, що є «головним» в
інституті аудиту?, які його складові?, чи є у них певна ієрархія, яку слід
врахувати при управлінських рішеннях, у програмних документах?
В інституціональній теорії термін «інститут» пов’язують із поняттям
«зовнішня норма», оскільки останнє поняття фактично застосовується в
практиці спільної діяльності. Є два види норм: правові та умовні правила.
Інститут – це і є фактично діюча рефлексивна норма і ніщо інше [16, С. 79].
Автори наукового видання «Імпортовані інститути у країнах з
перехідною економікою: ефективність і витрати» пишуть, що інститути –
рамки, які приймають індивіди для впорядкування особистих, ділових та
інших стосунків [44, С. 10]. Вони додатково підкреслюють, що інститути не
можуть функціонувати самостійно. І навіть те, що ідентифікується як
конкретний соціальний інститут, включає в себе «пакет інститутів –
сукупність норм, які історично склалися як єдині комплекси і які, як правило,
мають єдину ідеологічну базу» [44, С. 12].
Інститути, як цитує Т. Веблена А. Нестеренко, з точки зору «старого»
інституціоналізму розглядаються як соціально-психологічні феномени, тобто
«усталені звички мислення, які присутні у переважної більшості людей» [49,
С. 74], і їх походження – з інстинктів, звичок, традицій і соціальних норм.
Відповідно

до

переконань

представників

неоінституціоналізму

інститути – це сукупність юридичних приписів і позаправових норм, що
формують

невидимі

поля,

в

межах

яких

відбувається

діяльність

господарюючих суб’єктів та окремих осіб. При цьому вони відкидали
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психологічну або культурну природу інститутів. Не зважаючи на це, натепер
останні втілюються у законах, підзаконних і інших регуляторних актах, а
також у ментальних установках, звичаях, усталених способах мислення тощо
[49, С. 79]. Тим більше, що багато дослідників справедливо відзначають, що і
«старі» інституціоналісти, і неоінституціоналісти говорять про одні і ті ж
самі функції інститутів, тільки з різних позицій. Про таку єдність влучно
говорить Дж. Ходжсон: «в цілому інститути, надаючи форму і логічну
послідовність людській діяльності, створюють можливості для організації
мислення, очікувань і дій. Інститути одночасно і накладають обмеження на
поведінку, і розширюють її можливості. Сам факт існування правил
обумовлює

наявність

обмежень.

Але

завдяки

обмеженню

можуть

відкриватися нові можливості, а саме – можуть з’явитися варіанти вибору
дій, які при відсутності певного обмеження не існували би» [51, С. 11].
Така подвійність характерна також аудиту. По-перше, він забезпечує
взаєморозуміння (у соціально-економічних відносинах) за своїми «правилами
гри», сприяє стабільності економіки. Аудит має свої специфічні як внутрішні
норми (методики, стандарти тощо), так і зовнішнє регламенти (через закони,
постанови). Як для аудиторів, так і їхніх клієнтів аудит є суспільно
врегульованим. Все це характеризує наявність формальної складової
інституту аудиту.
По-друге, це його особливість інтерпретації інформації – так звані
професійні судження аудиторів, які реалізуються, зокрема через неформальні
оцінки. Це насамперед формує систему неформальної складової інституту
аудиту – що в «головах аудиторів».
Д. Норт, один з основоположників неоінституціоналізму, стверджує,
що

в

цілому

інститути

зменшують

невизначеність,

структуруючи

повсякденне життя [51, С. 18]. Ґрунтуючись на такій характеристиці
інститутів, можна сказати, що аудит – один із найголовніших інститутів,
який знижує невизначеність економічного середовища за допомогою
формування певного інформаційного поля.
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Поняття «інститут» з’явилося в соціології і стосується соціальних
конструкцій. Далі вчення про інститути проникає в усі сфери, які стосуються
соціального життя, зокрема і в економіку. Соціологія невипадково згадується
у дослідженні сутності аудиту, оскільки низка вчених на основі використання
досвіду

зарубіжних

колег

і

власних

напрацювань

вказували,

що

бухгалтерський облік та аудит мають повне право називатися соціальною
наукою. Поділяючи їхню думку, все ж вимагає доказів припущення про те,
що аудит, впливаючи на економічний соціум, є інститутом, який самостійно
функціонує в рамках загальної системи економічних відносин.
Якщо характеризувати аудит навіть з точки зору примітивної, технічної
його складової, то годі й шукати, мабуть, більш складної системи дій, яка
передбачає комплекс операцій від оцінки елементів господарського життя до
наскрізного документального підтвердження фінансової звітності. А в
умовах підвищення економічної обізнаності представників соціуму, розвитку
корпоративного бізнесу, знову-таки, суттєвому контролю підлягає і власне
аудиторська діяльність. Важливим є те, що будь-яке явище, яке має соціальне
значення, тобто так чи інакше пов’язане зі спільною діяльністю, з намірами
та очікуваннями людей, що беруть у ній участь, не можна описати і
причинно пояснити, оминаючи інститути [100, С. 81].
Отже, якщо розглядати аудит як соціальне явище і соціальну науку, то
навіть виключно з позицій соціології він має право називатися інститутом.
Характеристики, якими наділяють інститути і соціологія, і економіка, ні в
чому не суперечать сутності аудиту і безпосередньо характерні для нього.
І економічна, і соціальна наука розглядає життєдіяльності суспільства
як широке всеохоплююче інституційне середовище. У ньому інститути
формуються для задоволення тих чи інших потреб, для усунення
дискомфорту, для гармонії, сталого розвитку суспільства.
У системі суспільних інститутів одні дослідники соціальних наук
виділяють політичні, релігійні, культури і соціалізації, тотальні і економічні
інститути [99]. Інші вчені у класифікації інститутів означують:
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– економічні: регулюють продукування матеріальних і нематеріальних
цінностей, їх переміщення від одного власника до іншого;
– політичні: визначають підстави для управління країною та його
санкціонування;
– стратифікації: слугують для просторового розташування запасів,
зокрема продовольчих;
– спорідненості: направлені на врегулювання родинних зв’язків,
адаптації особистості в соціумі;
– культурні: охоплюють неписані правила щодо творчого вираження
особистості, духовних, релігійних переконань тощо [101, С. 145].
Соціальні інститути класифікуються і на підставі змісту, функцій,
виконуваних ними, на економічні, політичні, виховні, культурні, релігійні, а
також соціальні інститути у вузькому сенсі цього слова. До економічних
соціальних інститутів відносяться ті, які займаються виробництвом і
розподілом благ, послуг, регулюванням грошового обігу, організацією праці
та ін. [100, С. 81].
Наведених вище класифікацій більш ніж достатньо для того, щоби
побачити, що присутність економічних інститутів у соціальній системі
незаперечна. Аудит не тільки пояснює, а й впливає на економічні явища, а це
підтверджує, що він належить до економічних інститутів.
На

основі

попередніх

досліджень

пропонується

узагальнена

характеристика (ознаки) соціально-економічних інститутів. На рис. 2.2,
враховуючи, що соціальне інституційне середовище має різноманіття
інститутів, зокрема і соціально-економічних, виділено чотири головні їхні
ознаки:
– законодавчо-нормативна наявність;
– значимість в економічній практиці;
– науково-теоретичне визнання;
– професійно-культурна ідентифікація носіїв.
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Законодавчо-нормативна
наявність

Науково-теоретичне
визнання

СЕІС
Інститут
аудиту
Інститут
науки

Професійно-культурна
ідентифікація носіїв

Інститут
права

Значимість в економічній
практиці

Рис. 2.2. Запропонована узагальнена характеристика інститутів у
соціально-економічному інституційному середовищі (СЕІС)
Інститут аудиту відповідає усім головним ознакам, а отже, претендує
на окрему ідентифікацію в соціальному інституційному середовищі. Чи
можна було говорити про інститут аудиту до ХХ століття? Швидше ні, ніж
так. Аудит як явище не пройшов до того шлях інституціоналізації.
Інституціоналізація – це процес, у ході якого соціальні практики стають
досить регулярними і довготривалими, так що їх можна представити як
інститути. Проте, очевидно, що уже у 2-ій половині ХХ століття
інституціоналізація аудиту відбулася і наявність соціально-економічного
інституту аудиту потребує відображення в його теорії (тут і далі
вживатиметься термін «інститут аудиту», хоча правильно використовувати
«соціально-економічний інститут аудиту»).
Отже, інститут аудиту зароджувався і відбувся для задоволення
важливих соціальних і економічних потреб. Він дав можливість членам
суспільства задовольняти потреби у необхідній для прийняття рішень
інформації. Вона надається користувачам в особливий спосіб – незалежним
професіоналом із професійним поясненням. То чи є те, що відбулося на
практиці і знайшло відображення в теорії аудиту, підставою для того, щоб
можна було говорити про інституціональну теорію аудиту?
Для введення в теорію аудиту поняття «інститут аудиту» і визначення
його сутності варто не просто робити наукові заяви, висувати гіпотези, а
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більш

глибоко

оцінити

відповідність

аудиту

ключовим

параметрам

соціально-економічних інститутів.
Будь-який інститут має схожі з іншими інститутами риси: утилітарні
риси, кодекс усний і письмовий, ідеологію, культурні символи, установки і
зразки поведінки та ін. При детальному аналізі наявності і змісту цих ознак у
інших соціальних (в т. ч. і економічних) інститутах, очевидно, що аудит
також можна і доречно охарактеризувати за тими ж параметрами (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Оцінка аудиту на відповідність параметрам соціальноекономічного інституту
№
з/п

Ключові параметри ідентифікації соціальноекономічного інституту (СЕІ)

Відповідність аудиту
параметрам СЕІ

1

Наявність притаманних лише йому формальних
«правил гри» / нормативно-правових актів

Відповідає

2

Наявність поведінкових норм / Кодексу етики

Відповідає

3

Ексклюзивна / ліцензійна організаційна діяльність

Відповідає

4

Притаманний лише йому інструментарій й
методичне забезпечення діяльності

Відповідає

5

Спеціальне науково-освітнє забезпечення

Відповідає

6

Складна, соціально стабільна практика

Формується

7

Чіткість місії і її усвідомлення суспільством

Формується

8

Наявність стійких соціально-психологічних
феноменів аудиторів / неформальні інститути

Формується

Наявність в теорії інституціональної парадигми

Формується

9
⅀

Аудит є соціально-економічним інститутом

За параметром «Наявність притаманних лише йому формальних
«правил гри» / нормативно-правових актів» інститут аудиту цілком
відповідає статусу соціально-економічного інституту. На міжнародному рівні
він регулюється Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (англ. International
Standards on Auditing (ISA)), Міжнародними стандартами фінансової
звітності, Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного врядування [39] та
ін. На національному рівні аудит має власну законодавчо-нормативну базу і
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регулюється

Законом України

«Про

аудит фінансової

звітності

та

аудиторську діяльність» [63] та нормативними актами Міністерства фінансів
України, Аудиторської палати України (АПУ) тощо.
Аудит як системне явище повністю відповідає такому параметру
соціально-економічного інституту, як наявність специфічних поведінкових
норм – Кодекс професійної етики аудиторів України (втратив чинність у
2004 році), Кодекс етики професійних бухгалтерів.
Аудиторська практика – це ексклюзивна діяльність, що також є
ознакою

соціально-економічного

інституту.

Аудиторська

діяльність

контролюється і ліцензується державними чи громадськими регуляторами. У
континентальних країнах (французька чи німецька школи бухгалтерського
обліку, права) значна роль у регулюванні аудиторської діяльності належить
державі. В англосаксонських країнах більш впливовішим є громадське
регулювання аудиторської діяльності.
Україна з прийняттям нового Закону «Про аудит фінансової звітності
та

аудиторську

діяльність»

[63]

обрала

англосаксонський

вектор

регулювання аудиторської діяльності. Було створено Державну установу
«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (ОСНАД) за участі
представників профільних державних органів та аудиторів. На цей орган
покладено зобов’язання не стільки контролю за якістю роботи аудиторських
компаній, скільки відпрацювання стратегії і програм розвитку аудиту. За
вітчизняним законодавством сформовано АПУ на чолі з Радою АПУ.
Аудиторська палата України здійснює ведення реєстру аудиторів та реєстрів
аудиторських компаній за рівнем їх професійних можливостей. Названі
реєстри

є

своєрідним

ліцензуванням

роботи

суб’єктів

аудиторської

діяльності (САД). Ця відповідність контролюється ОСНАД і АПУ, при яких
утворені відповідні комітети.
Політика України у регулюванні аудиторської діяльності дещо
протирічить загальному державному курсу входження до Європейського
Союзу. Україна розбудовує швидше англосаксонський варіант регулювання,
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ніж європейський. Проте для виконання завдання цього підрозділу має
значення лише те, що за параметром «Ексклюзивна / ліцензійна організаційна
діяльність» аудит і в світі, і в Україні відповідає статусу соціальноекономічного інституту.
Безперечно, аудит як системне явище має «притаманний лише йому
інструментарій і методичне забезпечення діяльності». Цей інструментарій,
методики, методологія ґрунтуються на спеціальному науково-освітнього
забезпеченні. Розкривати наявність специфічних методик (таких, як робочі
документи аудитора тощо), наявність випускних кафедр у вищих навчальних
закладах, роботу громадських професійних об’єднань бухгалтерів та
аудиторів з підвищення їхньої кваліфікації, роботу відповідних наукових
відділів в академічних установах і т.п. у цьому підрозділі сенсу немає. І так
очевидно, що за цими параметрами аудит ідентифікується як соціальноекономічний інститут.
Також очевидним є наявність в аудиті неформальної складової.
Аудитор – це не просто професія, це стан душі людини. Наявність особливих
соціально-психологічних феноменів аудиторів спостерігається не тільки у їх
особливій бізнес-поведінці, у прагненні професійно виділитися, мати власний
День аудитора (нехай навіть поряд з Днем бухгалтера [67]). Більш важливим,
з інституціонального погляду, є усвідомлення своєї належності до певної
соціальної групи, турбота за її імідж, сприяння його розвитку та
затребуваності професії. Наприклад, в Україні аудиторська спільнота
продемонструвала рішучі кроки з очищення професії від випадкових людей
(табл. 2.2).
Звісно, статистика, яку наведено в табл. 2.2, має також інші причини
(про що йтиметься далі). Головне, що спостерігається певна зрілість
неформальної складової національного інституту аудиту, його все більша
відповідність кращим зарубіжним зразкам. Водночас у середовищі аудиторів
має місце недобросовісна конкуренція, недооцінка професійних об’єднань і
громадської активності та багато іншого, що засвідчує відсутність саме
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стійких їх соціально-психологічних феноменів. Інститут аудиту за цим
параметром лише формується.
Таблиця 2.2
Стан та динаміка аудиторської діяльності в Україні*
Станом на 01.01

Показники

2010 рік

2015 рік

2020 рік

Аудиторів, ос.
САД, всього
в т.ч.: аудиторські фірми
фізичні особи-підприємці
відзвітувалися до АПУ
Планова кількість
перевірок
Фактична кількість
перевірок
Пройшли перевірку
Не пройшли перевірку
Не пройшли перевірку
повторно

3053
2288
1497
791
1320

2787
1326
1163
163
1272

2720
900
861
39
8861

263

264

72

76

125

19

25
51

84
25

10
8

0

16

1

1з

них: 248 САД мають право проводити обов'язковий аудит,
88 САД мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, які становлять суспільний інтерес

* Розроблено на основі [33-35, 38]

Отже, за усіма вищезазначеними параметри можна стверджувати про
існування інституту аудиту. Адже саме так сприймається явище аудиту з
позиції його відповідності основним вимогам до соціально-економічних
інститутів. Водночас у табл. 2.1 зазначено ще чотири параметри, за якими
така відповідність лише формується.
Так, аудит має складну, але поки що соціально нестабільну практику. У
попередньому розділі зазначалося про проблеми аудиторів у підтверджені
звітності компаній, банкрутство яких спричинило глобальні та локальні
економічні кризи. На жаль, інститут аудиту більше сконцентрований на
демонстрації контролю за якістю роботи аудиторів, перестраховуючи більше
себе, ніж працюючи на суспільство.
У функціонуванні будь-якого соціального інституту можуть бути
проблеми (як, наприклад, у 2020 році з інститутом медицини за пандемії
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covid-19), але вкрай важливими є його зусилля у доведені до суспільства
своєї можливості, конструктивно вирішувати проблеми, мати суспільно
значиму місію. Поки що інститут аудиту не має такої переконливості.
Аудиторська діяльність (інститут) за цим параметром лише формується.
Формування

неможливе

і

без

наявності

в

теорії

аудиту

інституціональної парадигми. Факт присутності останньої в теорії будь-якого
виду діяльності, що претендує в суспільстві на інституційну значимість, є
ключовим параметром. В цьому дослідженні буде здійснено спробу
сформувати основу інституціональної парадигми та теорії аудиту.
Отже, навіть попри те, що за чотирма вищезазначеними параметрами
відповідності

соціально-економічному

інституту

інститут

аудиту

знаходиться на стадії формування такої відповідності, в цілому аудит як
системне явище безперечно є соціально-економічним інститутом. Звісно, це
дослідження не претендує на першість у ідентифікації системи аудиту як
інституту. Проте вище і далі міститься власне обґрунтування такого
сприйняття аудиту.
В.В. Рядська, спираючись на праці російський учених, вказує, що
«визначення

інституту

аудиту було

вперше

сформульоване

групою

російських учених під керівництвом професора В.В. Панкова» [92, С. 139].
Дійсно,

у

статті

«Институциональные

механизмы

регулирования

аудиторской деятельности и обеспечение качества аудита» йдеться про те,
що «Під інститутом аудиту слід розуміти сукупність формальних і
неформальних норм, правил і стандартів, що визначають рамки взаємодії
різних суб’єктів щодо аудиторської діяльності» [55, С. 188].
У цілому з таким визначенням слід погодитися, адже воно відповідає
трактуванню поняття «інститут» у економічних і соціальних теоріях. Інша
справа, що вказані вчені не оцінювали явище/систему аудиту на предмет
його відповідності параметрам інституту, які визначені у цих теоріях. Звідси,
результати їхніх досліджень зводяться виключно до інституціоналізації
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аудиту під впливом нормативно-правових, в тому числі запозичених та
адаптованих міжнародних норм.
Наприклад, у статті В.В. Рядської ідеться про інституціоналізацію
аудиту під впливом норм Європейського союзу [92]. Зокрема, дослідниця
стверджує, що «З позицій інституціональної методології, зміни, які постійно
відбуваються в системі нормативного забезпечення функціонування будьякого інституту, необхідно розглядати як результат інституціональної
статики і динаміки одночасно» [92, С. 142].
Важливою є робота С.В. Шульги та Л.С. Новіченко «Інститут аудиту:
сутність та основні складові», в якій учені не тільки систематизували
трактування поняття «інститут аудиту» в різних наукових джерелах [112,
С. 366], але й запропонували власне визначення (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Трактування поняття «інститут аудиту»*
№
з/п
А

1

Вчений
1

Панков В.В.,
Акаємова Н.В.,
Кожухов В.Л.

2
Ітигілова О.Ю.
3
Петрик О.А.
4
Рядська В.В.

5
Шалімова Н.С.

6

Сиротюк Г. В.,
Петришин Л.П.

Трактування
2

Інститут аудиту – сукупність формальних і неформальних
норм, правил і стандартів, що визначають рамки взаємодії
різних суб’єктів щодо аудиторської діяльності [55, С. 188]
Інститут аудиту – це економічний інститут, і люди,
займаючись діяльністю в межах економічних інститутів,
поряд із виконанням основної суспільної функції,
переслідують і власні економічні інтереси [37, С. 79]
Інститут аудиту слід розглядати в трьох площинах: аудит як
науку; аудит як професійну діяльність; аудит як напрям
підготовки фахівців [56, С. 47]
Системне розуміння аудиторської практики з позицій
інституціональної методології дозволило визначити її зміст як
сукупність взаємообумовлених і взаємопов’язаних
неформальної та формальної складових, внутрішній розвиток
і взаємодія яких розкривають механізм процесу змін завдань
аудиту як соціального інституту [92, С. 142]
Інститут аудиту – суспільний інститут, який діє як механізм
реалізації довіри, формалізація якого проявляється в
існуванні стандартів, що їх повинні дотримуватися аудитори
у професійній діяльності, і які регламентують як
організаційні та методичні аспекти аудиту, так і поведінку
аудиторів [109, С. 27]
Інститут аудиту є авангардом неформальної
інституціональної складової розвитку професії аудитора в
Україні [93, С. 120]
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Продовження табл. 2.3
А

1

7
Шульга С.В.,
Новіченко Л.С.

2

Система соціально-економічних відносин, яка формується з
урахуванням формальних і неформальних норм у сфері
аудиту як науки та аудиту як практики (професійної
діяльності; напряму підготовки фахівців; наукової
діяльності), які реалізуються з урахуванням відповідного
рівня інституційного середовища для підвищення довіри до
фінансової звітності суб’єктів господарювання [112, С. 367]

* Доповнено напрацювання [92] на основі [37, 55, 56, 93, 109, 112]

Як бачимо з табл. 2.3, ці визначення є дещо різноплановими
(авторськими). За невеликим виключенням вони базується на внутрішніх
процесах аудиту, а не на його класичних складових як соціальноекономічного інституту чи на суспільній корисності, місії цього інституту.
Проте саме останнє, як показано вище, є фундаментальною основою для
визнання тієї чи іншої діяльності соціальним інститутом.

2.2. Модель інституту аудиту: класифікація та ієрархія
складових
Економічні та соціальні теорії розглядають поняття інститут як цілісне
явище взаємопов’язаної сукупності формальних і неформальних «правил
гри» та організацій, які вони утворюють. Стан цих складових, якість їх
взаємодії визначають зрілість того чи іншого інституту та тренди його
розвитку.
Отже, викладене дозволяє перейти до розкриття категорії «інститут
аудиту» в частині його складових. У класичному розумінні економічних і
соціальних теорій кожний інститут має трирівневу структуру: неформальна
складова – організаційна (інституційна) складова – формальна складова.
Вагомою (значимою) є його неформальна складова (те, що «в головах»
аудиторів). Саме вона найгірше піддається змінам і розвитку.
Формальна складова (писані «правила гри») змінюється відносно легко,
з політичної волі (запозичується ззовні або розробляється активною
меншістю вітчизняних аудиторів-науковців).
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У розділі 1 згадувалося, що формальна складова вітчизняного
інституту аудиту сформована на основі запозиченої моделі. Це факт, оцінку
якого буде наведено далі. Зараз важливо, що у будь-якому випадку згідно з
інституціональною теорією, щоб соціальний інститут набув потрібних
суспільству якостей (і це не завжди є трендом), необхідні зміни не лише у
його формальній, а й у неформальній складовій («в головах»).
Ці зміни за теорією слід ініціювати через організаційну (інституційну)
складову. В теорії виглядає так, що соціально-економічний інститут не
змінюється, якщо не змінюються усі три його складові. Це характерно для
всіх інститутів, зокрема і для інституту аудиту.
Як виглядає вітчизняний інститут аудиту, демонструє рис. 2.3. Його
вершиною (головним полюсом) є неформальний інститут (складова). Саме
від його носіїв (як правило, від активної меншості) ідуть стимули до розвитку
(а інколи – до деградації) інституту аудиту. Ці стимули впливають на усі інші
складові. Вони ініціюють зміни законів, стандартів, норм (тобто формальної
складової інституту), а також визначають особливості створення і роботи
організацій (інституцій) в «тілі» інституту аудиту.
Неформальна складова інституту представлена як його елітою, так і
усією так би мовити «робочою аудиторською спільнотою» (у відповідності
до енциклопедичних знань елітою будь-якого виду діяльності є керівники
організацій, що забезпечують суспільну керованість цієї діяльності). У
даному випадку це керівники Органу суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю, Ради Аудиторської палати України, громадських професійних
аудиторських і бухгалтерських об’єднань (наприклад, ВПГО «Спілка
аудиторів України», ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів
України», Громадська спiлка «Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку
й аудиту» та ін.).
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Інститут аудиту
Члени Ради АПУ, ОСНАД
Неформальні
інститути / поведінка
аудиторів/

Партнери аудиторських фірм
Аудитори
МФБ

Професійні
об'єднання аудиторів
та АК

АПУ, САУ, ФАБФ та ін.
Мережі аудиторських фірм

Організаційні інституції

Мережеві / глобальні
Аудиторські
Компанії /АК/

Великі / національні
Малі/середні – регіональні
Суб’єкти сертифікації та
підвищення кваліфікації
професійних аудиторів АПУ

Науково-освітні
інституції

Кафедри ВНЗ
Відділи академічних установ
ОСНАД

Регуляторноконтролюючі
інституції

Рада АПУ
Міністерства / відомства
Національні нормативноправові акти

Формальні інститути
(«правила гри»)

Кодекс етики (внутрішній)
МСА, Кодекс етики

Рис. 2.3. Запропонована класифікація та ієрархія складових
інституту аудиту
«Рядові» аудитори є значно більшою частиною неформального
інституту. Вони як його «робочі» носії у сукупності «того, що у них в
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головах» формують рівень розвитку як цієї складової, так інституту аудиту
загалом.
На іншому «полюсі» інституту є його формальна складова (виписані
закони, стандарти, норми і т.п.). Як і інші складові інституту, вона може мати
n-кількість компонентів. У цій складовій вітчизняного інституту аудиту
спостерігається діалектика двох моделей його розвитку:
1) запозичення «правил гри» із норм країн, де аудит має високий
еволюційно стабільний рівень довіри у суспільстві (Кодекс етики, МСА і
т.п.);
2) формування

аудиторською

елітою

власних

«правил

гри»

з

урахуванням особливостей національного соціально-економічного простору.
В Україні поки що домінує модель «запозичень».
Формальна складова інституту аудиту характеризується «виписаними»
нормами. Це – стандарти аудиторської діяльності, законодавство щодо неї і,
звичайно, визначенні вченими і описані: принципи аудиту, його постулати,
категорії, методи, моделі і т.п.
Два полюси інституту аудиту (формальна і неформальна складові)
впливають один на одного через створені з їх ініціативи організації
(інституції). Неформальна складова (переважно аудитори) як носії інституту
аудиту створюють аудиторські компанії, об’єднуються в професійні
громадські організації, ініціюють нормативно-правові зміни, розробляють
рекомендації з удосконалення науково-освітнього забезпечення аудиту та
проявляють іншу організаційну активність. На рис. 1.8 вплив останньої
виділено на усі складові інституту аудиту з його неформальної складової.
В той же час інститут аудиту змінюється і розвивається в основному з
нормативно-правових ініціатив, які втілюються у формалізованих «правилах
гри». Цей «полюс» інститут аудиту стимулює до «визначених» змін усю
організаційну/інституційну

складову.

У

першу

чергу

зміни

мають

забезпечити регуляторно-контролюючі інституції (в Україні це ОСНАД, Рада
АПУ, Мінфін, НБУ і ін.), ефективну нормативно-методичну роботу яких
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забезпечують насамперед наукові інституції. Директивні та методичні
матеріали через освітні інституції доводяться до аудиторів чи здобувачів
такого професійного рівня. Під впливом нормативно-правових удосконалень
методично-освітнього донесення змінюється робота аудиторських компаній.
Як і інші ця організаційна складова інституту аудиту має різну реакцію на
вищезазначені «стимули», бо є організаційно неоднорідною.
Вищим щаблем організаційної складової інституту є громадські
професійні об’єднання «його носіїв». У інституті аудиту – це Міжнародна
федерація

бухгалтерів, її

регіональні

групи, національні

громадські

об’єднання (в Україні це – АПУ, САУ, ФАБФ). До цієї складової можна
віднести також мережі аудиторських компаній, оскільки останні теж
здійснюють вплив на неформальну складу інституту та через активних
«носіїв» впливають на формальну складову.
Запропонована класифікація та ієрархія (від формальних інститутів
через організації до неформальних інститутів) інституту аудиту ранжує ці
складові по силі їх впливу на його стан і розвиток. Найменший вплив мають
нормативно-правові акти (виписані «правила гри») і далі по зростаючі
регуляторно-контролюючі інституції, науково-освітні складові, аудиторські
компанії, об’єднання аудиту. Неформальна складова має вирішальний вплив
на інститут аудиту.
Основоположник інституціональної теорії Д. Норт стверджував, що у
будь-якій

інституціональній

системі

формальні

інститути

(складові)

займають незначну видиму частину і мають незначний на неї вплив.
На рис. 2.4 зображено інституціональну систему аудиту. Як і кожний
соціально-економічний інститут, інститут аудиту має свою «невидиму»
частину (неформальні норми/«те, що в головах»). Вона і створює базис
розвитку, від неї ідуть «стимули». «Видима» частина інституту аудиту – це
його виписані норми (формальні інститути аудиту) та різноманітні наявні на
ринку, в державі організаційні структури, утворення. Саме вони формують
механізм розвитку аудиту.
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Соціально-економічні інститути, в т. ч.:
…

аудиту

…

бухгалтерського
обліку

Формальні норми
«правила гри»

Організаційні (інституційні)
складові
Невидима
частина
інституту

Неформальна складова інституту
«те, що у головах аудиторів і причетних
до аудиторської діяльності людей»

Механізми розвитку

Видима частина
інституту

оподаткування

Основа
розвитку

Рис. 2.4. Інституціональна система аудиту: «невидима» (основа розвитку)
і «видима» (механізм розвитку) частини
Неформальна складова інституту аудиту схильна до стійкості. Така
характеристика неформальних правил обумовлена тим, що вони «живуть» у
людській підсвідомості як рефлекси, тому спроби їх зміни чи заміни
(наприклад, при перейнятті досвіду інших країн) часто потерпають не вдач
або вимагають тривалих часових проміжків і зусиль. Як наслідок, система
інститутів розвивається не стрибкоподібно, а плавно, проте з незначними
змінами. Такий феномен в наукових колах іменують «path dependence» –
«інституціональна спадковість».
Відкриття ефекту інституціональної спадковості – одне з головних
досягнень інституціональної теорії. Цей ефект дає наукове обґрунтування
факту впливу на його сьогодення і майбутній стан – факту, що займає чільне
місце в теоретичних побудовах багатьох шкіл і окремих вчених, але ніколи
раніше не мав належного і переконливого логічного пояснення [49, С. 351].
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Таким чином, інститут аудиту розділений на складові, які одночасно
самостійні і взаємозалежні. У єдності і боротьбі ці складові забезпечують не
тільки функціонування, але й розвиток аудиту. Пропонована філософія
інституціонального кругообігу і взаємодії формує новий погляд на аудит,
його розвиток, забезпечує наукову основу визнання і функціонування
інституту аудиту у сучасному соціально-економічному просторі.
Визначальною

передумовою

затребуваності

та

значущості

вітчизняного аудиту у національному і глобальному просторі є наявність
його дієвого інституціонального забезпечення. Перед усім мова йде про
формування та затвердження на законодавчому рівні програмних документів,
що потребує наукового супроводу та інституціональних теоретичних
напрацювань.
Важливо при підготовці програмних документів і змін до законодавчих
актів враховувати розвиток усіх складових системи. Насамперед слід
поєднувати формальну складову з неформальною, в жодному разі не
розглядаючи її як другорядний елемент, зважати на її значно меншу
пластичність.
Щоби змінити або реформувати інститут, необхідно реформувати усі
його складові, особливо ті, які займають вище місце в інституціональній
ієрархії. Ось чому реформи зі створення дієвого інституціонального
забезпечення аудиту, зазвичай, вимагають не одиничних, а комплексних
зусиль, що в Україні не простежується.
Виявлені особливості та закономірності функціонування і розвитку
інституту аудиту можуть мати й іншу інтерпретацію у програмних
документах. Так, у Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному
секторі економіки України складові інституціонального забезпечення
розвитку обліку, які можуть бути застосовані до аудиту, згруповані у чотири
напрямки:
– заходи з реалізації законодавчо-регуляторних завдань (формальні
інститути («правила гри»));
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– методологічні заходи (завдання регуляторних інституцій);
– методичні заходи (завдання інституцій науки, освіти і пропаганди);
– заходи

щодо

формування

професії

(інституції

професійного

забезпечення та неформальні інститути «в головах людей») [41].
При цьому важливим є дотримання філософії взаємодії і ієрархії
значущості усіх складових впливу на розвиток аудиту, що і є визначальним
для такого роду державних документів.
Отже,

для

розуміння

інститутів

важливою

є

не

тільки

їх

компонентність, але й ієрархія цих компонентів (складових). Такий
комплексний розгляд засвідчує корисність теорії, адже забезпечує розуміння
ефективних підходів до управління того чи іншого інституту. Тому розвиток
теорії і практики аудиту не може обійтися без інституціональної парадигми.
Класична

теорія

аудиту

на

вимоги

сьогодення

має

приростати

інституціональною теорією аудиту.
Першоосновою інституціональних привнесень у теорію аудиту є
визначеність з категоріями. В першу чергу, що собою являє і у чому сутність
інституту аудиту.
Вище зазначалося, що найбільш вдалим вважається визначення
інституту

аудиту,

запропоноване

В.В.

Панковим,

Н.В.

Акаємовою,

В.Л. Кожуховим [55, С. 188]. Водночас проведене дослідження свідчить про
його обмеженість. По-перше, у ньому не відображено усі складові інституту,
які є класичними за економічними і соціальними теоріями. А саме немає
організаційної (інституційної) складової. Ця складова важлива для розвитку
інституту, саме через неї проводяться зміни.
По-друге, якщо виходити із корисності інституту аудиту, то у цьому
визначенні вона обмежується «суб’єктами щодо аудиторської діяльності».
Натомість

за

інституціональною

теорією

інститути

з’являються

і

розвиваються лише тоді, коли вони корисні суспільству (не певній його
групі, а суспільству в цілому). Звісно, корисність інституту визначає зміст
його функцій. Але якщо про ці функції є лише корпоративна чи вузька
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суспільна обізнаність, то аудит ще немає суспільної місії, ще не має статусу
інституту.
По-третє, у вищенаведеному трактуванні професора В.В. Панкова не
вказано, до якої групи належить інститут аудиту. Звісно, він не є політичним
чи якимось іншим інститутом. Це – соціально-економічний інститут.
Проведене дослідження дозволяє сформувати власне визначення
інституту аудиту. Виходячи із інституціональної теорії, інститут аудиту – це
соціально-економічний

інститут

з

класичним

набором

і

взаємодією

спеціальних (для нього) неформальних і формальних норм та правил,
організаційних утворень із місією та змістом аудиторських функцій,
направлених на зменшення невизначеності в економічному просторі та
забезпечення сталого розвитку.
Таким чином, змістова сутність аудиту як окремого важливо соціальноекономічного інституту ідентифікується як на підставі оцінки його
корисності для суспільства, так і на основі класифікації та ієрархії його
внутрішніх складових (неформальних, формальних і організаційних). Це дає
можливість оцінювати вітчизняну (та інших країн) систему аудиту за
параметрами

суспільної

корисності,

виявляти

слабкі

місця

в

його

інституційних складових, системно формувати стратегії і плани його
розвитку.
Запропонований приріст знань щодо інституту аудиту не тільки
розвиває теорія аудиту, формує його суспільну місію, а й розширює його
практичну функціональність, в тому числі для реалізації цілей сталого
розвитку сільських територій.
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2.3. Місія і предмет інституту аудиту крізь призму сталого
розвитку
Чітке розуміння предмету науки і практики будь-якого виду діяльності
є основоположним фактором його ідентифікації в суспільстві. У сучасних
умовах визначення предмету є влучною інтерпретацією місії того чи іншого
соціального інституту (соціальної практики). Що стосується інституту
аудиту, то особливо у вітчизняному середовищі предмет аудиту пов’язують
із професійною оцінкою достовірності фінансової звітності суб’єкта
господарювання.
Звісно, потрібно розділяти предмет аудиту як, власне, «техніку» такої
діяльності

і

тоді

він

обмежується

фінансовою

звітністю

суб’єкта

господарювання, але очевидно, що є і його ширша (філософська)
інтерпретація, а саме інтерпретація предмету інституту аудиту. Як з’ясовано
раніше, місія (предмет) та зміст функцій цього інституту направлені на
зменшення невизначеності економічного простору та забезпечення сталого
розвитку. Звідси, важливо переглянути (скоріше доповнити) визначення
предмету аудиту під впливом розуміння епохальних змін та місії інституту
аудиту. Важливим є і переосмислення предметної функціональності аудиту.
Інституціональні

привнесення

у

теорію

аудиту,

усвідомлення

доповнень штучного інтелекту, загалом цифрової епохи мають змінити
уявлення про його функції і предмет. Такою є робоча гіпотеза цього етапу
дослідження.
У навчальному посібнику «Аудит» під загальною редакцією професора
Ю.С. Цал-Цалко [7], перш ніж аналізувати трактування змісту предмета
аудиту, автори спочатку розглядають його загальнофілософське розуміння.
Узагальнюючи тлумачні, енциклопедичні й наукові джерела, вважаємо, що
предметом тієї чи іншої діяльності є те, на що спрямована її пізнавальна,
творча, практична зосередженість, що формує певне коло знань, окрему
теорію, окрему практику і науку.
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Ю.С. Цал-Цалко та інші вчені наголошують, що «предмет аудиту
складають взаємовідносини учасників діяльності підприємницьких структур
стосовно визначення напрямів і цілей використання ресурсів і розподілу
результатів діяльності. … Предметом аудиту є діяльність підприємства
спрямована на забезпечення його сталого розвитку і стійкого фінансового
стану» [7, С. 15-16].
Предмет аудиту концентрується і розкривається через його об’єкти,
виходячи з класифікаційних ознак суб’єктів господарювання та видів їх
діяльності. Об’єктом аудиту ці вчені визначають суб’єкти господарювання за
класифікаційними ознаками, видами діяльності та елементами господарської
діяльності [7, С. 16].
Узагальнюючи вищесказане, очевидно, що предмет аудиту пов’язаний
із фактами і явищами господарювання, з рухом матеріальних і вартісних
об’єктів обліку. На таке сприйняття предмета аудиту «звужуюче» впливають
переважно «правила гри» (нормативно-методичне забезпечення, встановлена
практика), які проявляються у вимогах до складання та оприлюднення
фінансової звітності.
Варто погодитись із професором О.А. Петрик, яка зазначає, що «теорія
й практика вітчизняного та зарубіжного аудиту свідчать, що в сфері
аудиторської
бухгалтерська

оцінки

та перевірки здебільшого

звітність

господарюючого

перебуває фінансова

суб’єкта.

Це

дає

підставу

предметом аудиту об’єктивно вважати фінансову бухгалтерську звітність за
минулі звітні періоди, за теперішній період часу, а також перспективні
фінансові прогнози. Предмет аудиту деталізується його об’єктами, до яких
віднесено: окремі форми фінансової звітності, поточні облікові регістри,
первинну документацію, матеріали інвентаризації, дані управлінського
обліку, документи внутрішнього аудитора, установчі документи, іншу
фінансову небухгалтерську звітність» [57, С. 7].
На освітніх сайтах у мережі інтернет можна знайти такі тлумачення
предмету аудиту, як «одна з основних функцій управління і видів діяльності
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необхідних суспільству, яке потребує отримання достовірної і своєчасної
інформації про стан фінансової (бухгалтерської) звітності об’єкта, що
перевіряється, для оцінки та прийняття рішення користувачами такої
звітності. Простіше кажучи, предмет аудиту – це зворотний зв’язок між
користувачами і економічними суб’єктами» [54]. Або таке «Предметом
аудиту

в

діяльність

загальноекономічному
суб’єктів

розумінні

підприємництва

є

(стан

фінансово-господарська
суб’єкта

як

системи

господарювання). Предмет аудиту в локальному (конкретному) розумінні
залежить від об’єкта, який визначає головну його мету. Так, предметом
аудиту фінансової звітності є фінансова звітність суб’єкта господарювання,
податкової звітності – податкова звітність. Предмет аудиту господарської
діяльності – господарська діяльність суб’єкта або його окремих підрозділів,
видів діяльності, функцій управління» [59].
Дійсно, «незважаючи на різноманітність цілей аудиту в процесі його
проведення, вивчається організаційно-правова структура підприємства, види
його діяльності, організація обліково-економічної роботи, інформація про
господарську діяльність, її результати та звітність по ним. Таким чином, стає
зрозуміло, що предметом аудиту є більш широке поняття, ніж предмет
бухгалтерського

обліку,

економічного

аналізу

та

інших

обліково-

економічних дисциплін, хоча в окремих випадках може бути таким же, як і в
них» [59].
На предметну «близькість» аудиту і бухгалтерського обліку і водночас
їх віддаленість вказували також класики аудиторської науки Е.А. Аренс,
Дж.К. Лоббек: «Багато користувачів фінансової звітності плутають аудит
(auditing) і бухгалтерський облік (accounting). Плутанина відбувається через
те, що в більшості випадків аудит пов’язаний з бухгалтерською інформацією
та багато аудиторів досить компетентні в бухгалтерських справах. Плутанина
посилюється ще й тим, що особи, які виконують основну частину аудиту,
називаються

«присяжними

бухгалтерами»

або

«дипломованими

громадськими бухгалтерами» (Certified Public Accountants – CPA) [3, С. 10].
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«Аудитор не тільки повинен розуміти бухгалтерський облік, а й бути
компетентний в накопиченні і тлумаченні аудиторських свідчень. Це те, що
відрізняє аудиторів від бухгалтерів. Визначення правильної процедури
аудиту, розміру вибірки, елементів, які потребують особливої уваги,
хронометраж перевірок (тестів) і оцінка результатів – ось проблеми, з якими
стикається виключно аудитор» [3, С. 11].
Розглядаючи предмет та об’єкти аудиту, вчені роблять різні висновки.
Так, наприклад, в курсі лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік та аудит»
Донбаського інституту техніки і менеджменту Міжнародного науковотехнічного університету йдеться, що «Предмет аудиту необхідно розглядати
в загальноекономічному та локальному розумінні в зв’язку з тим, що
аудиторська діяльність передбачає проведення аудиторських перевірок
фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг» [13].
П. Залісний переконаний, що «предметом аудиту є економічні явища,
процеси і події, якими цікавляться контролюючі державні органи, інвестори.
У вузькому розумінні на практиці предмет аудиту може бути зорієнтований
на поставлені цілі і конкретні об’єкти контролю та аналізу. Наприклад, якщо
об’єктом аудиту буде фінансова діяльність суб’єкта, то мета полягає в
надійній і ретельній перевірці його фінансової звітності (наприклад, в ході
проведення обов’язкового аудиту) та підтвердження (або непідтвердження) її
повноти та достовірності. Тобто метою в даному випадку буде вираз і
подання замовнику своєї думки про відповідність фінансової звітності
підприємства його реальному фінансовому стану. У такій ситуації предметом
аудиту є інформація, відображена у фінансовій звітності господарюючого
суб’єкта. … У разі, якщо об’єкт аудиту – вся господарська діяльність
підприємства, то предметом є сукупність інформації про стан діяльності»
[60].
К.О. Утенкова вважає, що «предметом аудиту є стан економічних,
організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, які
знаходяться в сфері аудиторської оцінки. … Об’єктами аудиту є окремі або
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взаємопов’язані економічні, організаційні та інші сторони функціонування
досліджуваної системи, стан яких може бути оцінено кількісно і якісно» [105,
С. 14].
Я.А. Гончарук та В.С. Рудницький вважають, що предметом аудиту є
«інформація про факти господарської діяльності суб’єкта господарювання,
що підлягає перевірці, відображена у бухгалтерському обліку, фінансовій
звітності та інших джерелах інформаційної структури, що підлягає кількісній
та вартісній оцінці. До предмету аудиту слід віднести процеси і явища, які
відображені

документально

і

пов’язані

з господарською діяльністю

підприємств, при цьому межі аудиторського дослідження визначаються його
метою» [19, С. 26]. Н.І. Гордієнко, О.В. Харламова, М.Ю. Карпенко
переконані, що предметом аудиту доцільно «вважати процеси або явища, що
зафіксовані документально і відображають стан майна, ресурсів, джерел їх
формування, господарських процесів суб’єкта господарювання. Факти, які
відображені у фінансових звітах є предметом аудиторської перевірки. Таким
чином, предмет аудиту – це господарська діяльність, її економічні,
організаційні, інформаційні та інші характеристики, що знаходиться в сфері
аудиторської оцінки» [9, С. 43]. Б.І. Валуєв стверджує, що «предметом
аудиторської діяльності є стан економічних, організаційних, інформаційних й
інших характеристик, що перебувають у сфері аудиторської оцінки»
[15, С. 18].
Професор Н.І. Дорош справедливо зазначає, що «спостерігається
помилкове ототожнення предмета «аудиту» та «аудиторської діяльності», а
також предмета та об’єкта аудиту. Не конкретизуються предмет та об’єкти
аудиту за різними видами аудиту, дослідження цих понять стосуються, в
основному, аудиту фінансової звітності» [23, С. 17]. Далі вона пише, що
«предмет аудиту визначається метою, завданнями аудиту та потребами
користувачів результатів аудиторської перевірки» [23, С. 17]. Підсумовуючи
результати проведеного дослідження, Н.І. Дорош зазначає, що «предмет
змінюється залежно від видів та об’єктів аудиту, а також користувачів
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результатів аудиту. Предмет аудиту характеризується та конкретизується
певними об’єктами. Його також слід розглядати в динаміці, зі зростанням
числа аудиторських послуг змінюється кількість об’єктів аудиту, а отже, його
предмет» [23, С. 17].
Отже, дослідження першоджерел свідчить про наявність двох підходів
до трактування змісту предмету аудиту:
– перший, що логічно, пов’язаний із бухгалтерським обліком і
фінансовою звітністю. Згідно з ним предметом аудиту є господарські
операції, що знаходяться у сфері аудиторської оцінки;
– другий підхід пов’язаний з економічними відносинами. Відповідно до
нього предметом аудиту є господарська діяльність, оцінкою якої займається
аудитор.
Роблячи

певний

підсумок

попередніх

першоджерел,

можна

узагальнити, що предметом аудиту є процеси або явища не тільки
господарювання, що зафіксовані за стандартами обліку і звітності (МСФЗ,
МСБО, національні стандарти тощо), або зафіксовані документально за
іншими стандартами і відображають стан майна, ресурсів, прав, джерел їх
формування, а й стан управління та оцінка іншого потенціалу суб’єкта
перевірки. Виглядає дещо складно і «цехово», бо яка усвідомленість у такому
трактуванні предмета суспільством? Яка користь суспільству від змісту
такого трактування? Так, щось можна дізнатися про господарюючий суб’єкт.
Це важливо, але це ж не вершина потенціалу інституту аудиту, не вершина
його місії в суспільстві.
Для того щоб зрозуміти і ширше поглянути на предмет аудиту, його
корисність, доцільно звернутися до цілей аудиту. Спочатку повернемося до
класики.
Теорії і гіпотези суспільної потреби в аудиті розглядалися в розділі 1
цієї праці. Реалізовуючи ці гіпотези, інститут аудиту, безперечно, має
корисність для суспільства, в тому числі і висунута гіпотеза «забезпечення
сталого розвитку». І все ж як на цілі аудиту дивиться «класика»?
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У главі 5 «Цілі аудиту» бестселера Е.А. Аренса та Дж.К. Лоббека
«Аудит» [3, С. 141] для пояснення загальних завдань аудиту взято приклад зі
стандартів аудиту SAS 1 (AU 110), які показано на рис. 2.5.
Метою звичайної перевірки фінансової звітності незалежним
аудитором є висловлення думки про рівень об’єктивності,
з яким звітність характеризує фінансове становище, результати діяльності,
а також рух грошових коштів відповідно до загальноприйнятих
бухгалтерських принципів
Фінансова звітність

Елементи фінансової звітності

Твердження адміністрації за елементами

Головні цілі аудиту за елементами

Контрольні цілі аудиту за елементами

Рис. 2.5. Положення про стандарти аудиту SAS 1 (AU 110)*
* Джерело: [3, С. 141]

«Хоча аудитор – не гарантія об'єктивності подання фінансової
звітності, на ньому лежить значна відповідальність за повідомлення
користувачів про те, чи правильно вона представлена. Якщо аудитор вважає,
що звітність представлена необ'єктивно або якщо він не може прийти до
якогось висновку (через нестачу зібраних аудиторських свідчень або ж через
непереборних перешкод), то він зобов’язаний сповістити про це користувачів
за допомогою свого аудиторського висновку» [3, С. 142]. І далі, що важливо
«останніми роками звертають багато уваги на обов’язки аудитора з
особливою ретельністю аналізувати свідчення про можливі зловживання
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адміністрації компаній» [3, С. 149]. З останнього витікає розширення цілей і
завдань аудиту.
Важливішою є наявність тенденції зростання завдань і цілей аудиту.
Динаміку такої тенденції можна спостерігати і у зростанні видів
аудиторських послуг за Міжнародними стандартами аудиту (МСА) і у
погляді

на

аудит

зі

сторони

Міжнародної

федерації

бухгалтерів.

Узагальнення цих підходів (рис. 2.6, 2.7) здійснив професор О.Ю. Редько
[89].
ПРОФЕСІЙНІ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Завдання з надання

Супутні послуги

Предмет уваги аудитора – ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Історична фінансова
інформація

Завдання з обґрунтованої
впевненості щодо історичної
інформації – ЦЕ АУДИТ
(МСА 100-899)

Завдання з надання
обмеженої впевненості
– ЦЕ ОГЛЯД
(МСА 2400, 2410)

ІНША ФІНАНСОВА АБО НЕ
ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

МСА 4400 Завдання з
виконання погоджених
процедур щодо фінансової
інформації,
МСА 4410 Підготовка
фінансової інформації

Перевірка прогнозної фінансової
інформації (МСА 3000-3400)

Рис. 2.6. Види аудиторських послуг за МСА*
* Джерело: [89, С. 77]
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АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ
АУДИТ та ОГЛЯД
історичної фінансової
інформації
Завдання з
надання
впевненості,
що не є
аудитом або
оглядом

МСА:
100-199, 120
Загальні принципи
та обов’язки:
200, 210220, 230, 240,
250, 260,
Оцінка ризиків:
300, 310, 320, 330, 400,
401, 402,
Аудиторські докази:
500, 501, 505, 510, 520,
530, 540, 545, 550, 560,
570, 580
Використання роботи
інших фахівців:
600, 610, 620,
Аудиторські
висновки та звітність:
700, 710, 720

МСА:
3000,
3400

Спеціалізовані
сфери

Супутні
послуги

МСА:
800,
1000,
1001,
1002,
1003,
1004,
1005,
1006,
1008,
1009,
1010,
1011,
1012,
1013,
1014,
2400,
2410

МСА:
4400
4410

МЕТОДИЧНА БАЗА ДЛЯ ІНШИХ
ПРОЦЕДУР /ПОСЛУГ/
КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ: чесність, об’єктивність, конфіденційність,
професійна поведінка, професійна компетентність, дотримання вимог
стандартів, професійна незалежність

Рис. 2.7. Структура МСА за МФБ*
* Джерело: [89, С. 78]

Як видно з рис. 2.6 і рис. 2.7 предмет уваги аудиторів розширює
класичні межі за фінансову звітність на загальну фінансову і нефінансову
інформацію. Аудитори все частіше надають супутні послуги так званих
спеціальних сфер. У науковій літературі цей процес прослідковується через
інтерпретацію вченими завдань аудиту, його функцій.
Так

у

курсі

лекцій

«Аудит»

Тернопільського

національного

економічного університету завданнями аудиту визначено такі:
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«– перевірка

достовірності

фінансової

звітності,

законності

та

доцільності господарських операцій, стану бухгалтерського обліку;
– проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою
визначення шляхів підвищення її економічної ефективності;
– консультування суб’єктів підприємницької діяльності з питань
організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, правильності
сплати податків, удосконалення методів управління;
– проведення перевірки діяльності підприємств у зв’язку з їх
приватизацією, банкрутством тощо;
– захист фінансових інтересів клієнта;
– проведення наукових досліджень в сфері організації та методології
обліку, управління, фінансового контролю;
– розробка на договірних засадах проєктів, експертних висновків та
інших матеріальних, пов’язаних зі створенням нових і реорганізацією діючих
підприємств» [42, С. 6].
Розширення меж предмету уваги аудиторів по його завданнях
спостерігається і у працях інших авторів [11, 87, 88, 116, 125, 129, 130].
Отже, і у зарубіжних, і у вітчизняних наукових працях, і у нормативних
документах очевидною є тенденція до розширення предметної уваги
аудиторів, а звідси, і необхідність перегляду категорії

«предметна

функціональність» або «предмет аудиту» в цілому.
У філософському розумінні функція – це вищий прояв якісних
властивостей «об’єкта» у певній системі суспільних відносин. У теорії
соціології під функціями розуміють ролі, які відіграють соціальні інститути у
розвитку суспільства. Практично у кожній науці зміст функцій зводиться до
визначення призначення, зобов’язань, сфери використання об’єкта або
зобов’язань, виконання яких беруть на себе професіонали у певній галузі
знань.
Функціям аудиту присвячені роботи багатьох вітчизняних та іноземних
учених [24, 50, 52, 53, 132]. Вищезазначений перелік функцій аудиту, звісно,
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є неповним і по джерелах, і у часі (в тому розумінні, що аудит постійно
приростає новими функціями).
Останнім часом, багато в чому під впливом «аудиторських провалів»
(від Enron до банківської системи України) та публікацій західної науки,
активізувався пошук функцій аудиту для задоволення парадигм сталого
соціально-економічного розвитку. Але виникає питання, на якій теоретичні
платформі

розвивати

соціально-економічну

функціональність

аудиту?

Класичне ядро його теорії не може слугувати такою базою, адже
«концентрується» більше на сервісно-управлінській функціональності.
Натомість такою базою можуть бути інституціональні привнесення до цього
ядра – інституціональна теорія аудиту. Але за якою моделлю?
У зв’язку з цим пропонується наукова гіпотеза пріоритетності
визначення фундаментальних передумов для розвитку функцій аудиту, яка
ґрунтується на діалектичній взаємодії функціональних затребуваностей
(зовнішніх проявів) і функціональних можливостей (внутрішніх проявів).
Модель цієї гіпотези представлена на рис. 2.8.
Модель
затребуваності

демонструє
аудиту.

розвиток
Так

функціональних

першоосновою

є

можливостей

і

сервісно-оціночна

затребуваність із забезпеченням для споживачів контрольних, безпекових,
інформаційних функцій, яка по мірі становлення системи аудиту приростає
затребуваністю

від

управління,

що

забезпечується

аналітичними,

консалтинговими, біхевіористичними, іншими функціями. Ці два рівні
взаємодії пояснюються «класичним ядром» теорії аудиту і формують рамки
предмету аудиту природою забезпечення довіри до публічної фінансової
звітності.
Нові функції аудиту формуються для виконання ним нової і більш
високої місії в соціально-економічному просторі. Затребуваність у нових
функціях доцільна, коли йдеться про інститут аудиту і його роль не тільки в
управлінні, а в набагато більшому розумінні – про його роль у соціальноекономічному просторі, яка визначається інституціональними факторами.
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Функціональна затребуваність

+

Інституціональна

Управлінська

+

Сервісно-оціночна
 Контрольні
 Безпекові
 Інформаційні

 Аналітичні
 Консалтингові
 Біхевіористичні
 Мотиваційні
 Контрольні
 Безпекові
 Інформаційні

 Управлінські
 Соціальні
 Екологічні
 Регулюючі
 Прогностичні
 Аналітичні
 Консалтингові
 Біхевіористичні
 Мотиваційні
 Контрольні
 Безпекові
 Інформаційні

Рамки предмета

Функціональні можливості

>
>

Фінансова звітність

<

Природа забезпечення довіри до публічної
звітності

<

>
Природа аудиторської функціональності, що направлена на зменшення
економічної невизначеності та сталого розвитку

Рис. 2.8. Модель розвитку функцій в інституціональній парадигмі і теорії
аудиту
Інституціональна парадигма і теорія аудиту обґрунтовує появу його
інституціональної функціональної затребуваності. Остання, вбираючи в себе
і ґрунтуючись на управлінській функціональній затребуваності, визначає
подальший розвиток функцій аудиту (рис. 2.8).
Можна по-різному оцінювати зростання функціональності аудиту
(мається на увазі аудиторської діяльності). Звісно, що таке зростання
виходить з його практики і узагальнюється в наукових роботах, що стимулює
розвиток теорії аудиту. По суті, аудит на практиці і навіть в його науці
проходить явище «аудиторського імперіалізму» (тут ми використовуємо
аналогію з «економічним імперіалізмом» в інституціональній теорії чи з
«бухгалтерським імперіалізмом» в інституціональній теорії бухгалтерського
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обліку) [31, С. 364-367]. Тобто функціональність аудиту (предметна
функціональність) заходить «на поле» теорій і практик суміжних видів
діяльності: економіки, бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і навіть
математики, логіки і тому подібне. Це, як приклад, демонструється у
практиці внутрішнього аудиту. Вчені з університету … (Румунія), хоч і
зазначають, що «внутрішній аудит є функцією структури контролю суб’єкта
господарювання» [133, С. 238], наділяють його як і функціями внутрішнього
контролю, так і аналізом управління, і навіть функціями зовнішнього аудиту.
Подібне прослідковується у вітчизняній та зарубіжній літературі, особливо,
коли йдеться про обов'язки та функції незалежного аудитора [134].
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна говорити про наявність
розуміння «класичного» предмету аудиту – умовно господарська діяльність,
що відображена у фінансовій звітності. І наявність приросту предметної
функціональності аудиту з поля відповідальності суміжних сфер діяльності
(управління, аналізу, експертної оцінки тощо). Виникає питання: чим
пояснити таке явище «аудиторського імперіалізму»?
Перше, на що звертається увага, – це реакція професії аудиту на запити
(і навіть сумніви) суспільства щодо його корисності. Інститут аудиту має
потенціал і може виконувати більше функцій. Це доведено і на прикладі
розвитку теорії аудиту, і на прикладі визнання аудиту вагомим соціальноекономічним інститутом.
Звідси у філософському сприйнятті спостерігається класична картина
розвитку будь-якої вагомої діяльності. Аудит проходить зростання з
неминучими

провалами,

оскільки

заявляє

суспільству

про

амбітні,

функціональні можливості (це авангард), які апріорі не встигають бути
підкріплені його базовими складовими (теоретичними, методологічними і
методичними). Але це шлях усіх вагомих видів діяльності. І для аудиту це
правильний шлях. Замикатися у вузькій функціональності щонайменше
означає

завтра

бути

заміненим

штучним

інтелектом,

цифровими

технологіями чи іншими видами діяльності. Натомість спостерігається
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формування підрозділів IT-аудиторів, аналітиків найвищого ґатунку, вплив
через інститути на суспільний розвиток. Наступний крок – суспільне
усвідомлення, що без аудиторів його сталий розвиток неможливий. Отже,
перш за все суспільству необхідно пояснити місію аудиту, його предмет.
Історія робіт видатних учених із приводу ідентифікації предметної складової
аудиту настільки багата, що, здавалося би, можливості нового сприйняття
себе вичерпали. Однак світ розвивається, а з ним змінюються і вимоги до
аудиту. Попередні дослідження були обмежені встановленими раніше
рамками уявлення про його теорію і предмет.
У нових умовах виникає необхідність зміни теоретичних уявлень про
аудит. Акцентується увага не стільки на його сервісній функції (що
забезпечує прийняття управлінських рішень на різних рівнях), скільки на
можливостях націлити аудит на вивчення впливу інститутів на формування
інформаційних потоків, на поведінку бухгалтера і зацікавлених в інформації
осіб, на «поведінку» капіталу і підприємств (прогнозування) і не тільки.
Чи не найбільшою проблемою, яка виникає на шляху дослідників
предмета аудиту, є внутрішня динамічність тих базисів, які нині лежать у
основі розуміння цієї категорії. Поширеною є теза про те, що яким би не був
предмет аудиту у його нинішніх і майбутніх інтерпретаціях, він залежить від
рівня залучення економікою інституту аудиту та відповідно кількістю і
пріоритетністю його об’єктів. Звідси предмет має розкривати об’єкти.
З такими твердженнями (знову ж таки, розглядаючи їх з позицій
існуючих визначень предмета аудиту) погоджується більшість дослідників.
І, як не дивно, проблеми в такому стані речей дослідники не вбачають, хоча
вона очевидна. Предмет будь-якої науки визначається коротко, але
максимально повно. Якщо об’єктно еволюціонує реальність, предмет загалом
не зазнає змін. Це обумовлюється тим, що саме йому відводиться роль
транслятора змісту науки.
Дійсно, різноманітність фактів і явищ господарського життя, які
вимагають аудиторської оцінки постійно розширюється під впливом
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розвитку інституціональних чинників. Але це не означає, що предмет аудиту
повинен через це постійно переглядатися. Навпаки, формується гіпотеза:
предмет аудиту має трактуватися настільки універсально, щоби факт появи
нових

об’єктів

«словесними»

рамками

предмету

не

обмежувалися.

Наприклад: трансакційні витрати, гудвіл, справедлива вартість, людський
капітал, емфітевзис, інтегрована звітності тощо – яскраві ілюстрації
поглиблення і розширення об’єктів аудиту.
Фундаментально збагачення предмета аудиту обґрунтовують нові
теорії і парадигми. Сьогодні у пошуку напрямків і глибини збагачень
найбільш прийнятною видається теорія інституціоналізму – теорія, яка
пояснює

розвиток

будь-якої

людської

діяльності

через

вивчення

інституціонального середовища та інституціональних впливів.
Попередні теорії аудиту не у повній мірі ставили собі питання впливу
розвитку соціально-економічного середовища на аудиторську діяльність.
Саме тому методологія пізнання та наукові обґрунтування «нового» лягали
«на плечі» загальної економічної теорії. Аудит у своїй методологічній і
методичній складовій не ставив завдання із самостійної ідентифікації та
інформаційної інтерпретації «нового». Хоча у практиці аудиту явища і факти,
пов’язані з новими об’єктами, все ж відстежуються. Щоправда, до
формулювання нормативно-теоретичного визначення (стандартизації) нових
явищ і об’єктів таке відображення, як правило, має безсистемний характер
(наприклад, аудит інтегрованої звітності).
Збагачуючи свій предмет ідентифікацією та інтерпретацією нових
об’єктів сучасного господарювання, аудиторська наука виходить на новий
якісний рівень і потребує нового тлумачення своєї сутності. До тих пір, поки
це не відбудеться, правомірно говорити про штучне обмеження предмета
аудиту, що сформовано попереднім науковим базисом.
Підсумовуючи, пропонується предметом аудиту вважати вивчення
природи аудиторської функціональності, що направлена на зменшення
невизначеності в економічному просторі та забезпечення сталого розвитку.
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Очевидно, що це досить узагальнене трактування предмету. Проте вище було
доведено, що зростання функціональності аудиту на практиці так чи інакше
стимулює вчених до нових інтерпретацій предмету аудиту. Мета –
зафіксувати в трактуванні сутності предмету появу тієї чи іншої нової
функціональності. За такого підходу теорія аудиту має слабку свою версію,
бо у ній постійно переглядається предмет. З іншої сторони, сутність предмета
аудиту має відображати і місію цього виду діяльності, інакше ця діяльність
не

матиме

статусу

соціально-економічної

інституту.

У

попередніх

трактуваннях цього також не прослідковується.
По-перше, якщо розглядати аудит як формально зарегламентовану
діяльність, то сутність його предмету буде близькою до тієї, що виписана в
Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
[63] чи вітчизняних підручниках та посібниках. По-друге, аудиторські
судження. Коли аудитор вирішує, як оцінити той чи інший факт (об’єкт), він
має пам’ятати про те, що застосована ним методологія чи методичний
інструментарій може мати різний вплив на економічне і правове становище
об’єкту аудиту. Оцінка одна – наслідки різні. Особливо ця різниця відчутна
на інституційному рівні. Приклад: проведений за усіма стандартами аудит
фінансової звітності того ж Enron і наслідок – світова фінансова криза 2008
року; аудит за «усіма стандартами» ряду вітчизняних банків і крах
банківської системи України 2014-2016 рр. НБУ навіть не намагався
притягнути до відповідальності вітчизняні компанії так званої «Великої
четвірки» чи «першої десятки», бо «стандартами якості аудиту» прописано
все так, що проблеми подібних крахів не пов’язують з аудиторами.
Але чи є з таким підходом до практики, а отже, і до предмету
інституційні перспективи аудиту? За інституціональною, соціальною і
економічною теорією інститути слугують зменшенню невизначеності
економічного і соціального простору. Де це у наведених прикладах?
Залишатися з розумінням місії і предмету аудиту на рівні ХІХ ст. – це
неминучий крах діяльності, яка в кінці ХХ ст. набула поширеної соціальної
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практики, яка має справу з глобальним капіталом та глобальною економікою,
яка впливає на економічний простір і сталий розвиток. Перед аудиторською
діяльністю стоїть вибір: бути системою аудиту ХІХ, ХХ ст. або бути
соціально-економічним інститутом ХХІ ст., що адекватно супроводжує
цифрову епоху, епоху штучного інтелекту.
Це вибір практики, яка поки що більше шукає сенс у страхуванні
ризиків (у прямому і переносному трактуванні сенсу «страхування»). Це
вибір науки, яка має сформувати на нові виклики оновлене трактування місії
і предмета аудиту. Звісно, мова йде не про заперечення класичних,
попередніх трактувань предмету аудиту, а про їх збагачення (як і в попередні
підрозділах, у цьому також дотримується філософія наукових приростів).
Нове трактування предмету має бути як ємким, так і зрозумілим, не тільки
фахівцям, але й суспільству.
Отож повернемося до запропонованого варіанту: предметом аудиту є
вивчення природи аудиторської функціональності, що направлена на
зменшення економічної невизначеності та забезпечення сталого розвитку.
Звісно, це трактування предмету для інституту аудиту. Це трактування
апріорі вбирає в себе так би мовити класичні визначення предмета аудиту,
які також можна сформулювати більш ємно: предметом аудиту у класичному
варіанті є господарські операції, які є сферою аудиторської оцінки /
господарська діяльність, оцінка якої замовляється аудитору.
Як зображено на рис. 2.9, ємна сутність формує класичне ядро
предмету аудиту. Такій сутності предмета аудиту відповідає, а краще таку
сутність пояснюють аудиторські теорії адекватності та контролінгу і, звісно,
теорії бухгалтерського обліку (з класичним предметом – господарські
операції). Дослідження цих теорій було представлено в розділі 1.
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Аудиторська
наука

Природа предмета аудиту

Предмета аудиту

Господарська діяльність,
оцінка якої замовляється
аудитору

оціночна
функціональність

Управлінська
Соціальна
Мотиваційна
Екологічна
та інша
функціональність

Рис. 2.9. Філософська сутність предмета аудиту
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Аналітична
Інформаційна
Біхевіористична
та інша
функціональність

Господарські
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аудиторської оцінки

Класичне ядро

Аудиторська функціональність на
зменшення невизначеності в економічному просторі
та забезпечення сталого розвитку

Аудиторська
практика

Зв’язок «предмета аудиту» з теорією аудиту є беззаперечно аксіомою,
що дає впевненість саме у такому трактуванні основи (класичного ядра)
предмета аудиту. Водночас дослідження виявило наявність ще одного
елемента такого взаємозв’язку – це функціональність (можливості аудиту
бути корисним для економіки і суспільства). Як видно з рис. 2.9, у
класичному ядрі предмета аудиту такою є оціночна функціональність. Якщо
йти за теоріями, то це оцінка на адекватність фінансової звітності,
бухгалтерського обліку (адекватна теорія аудиту). Це і контролінгова оцінка
(контролінгова теорія аудиту) дотримання різноманітних «правил гри», в
тому числі облікової політики тощо.
Виникає запитання: а що відбувається з предметом аудиту у разі
розширення його функціональності? Вище досліджено наявність такого
тренду і на практиці, і в аудиторський науці. Функціональність аудиту
зростає. І не тільки по мірі нарощування кількісних об’ємів його практики, а
й по мірі його заяв на визнання себе соціально-економічним інститутом.
Саме у цьому вбачається підґрунтя для різноманітних трактувань
предмета аудиту вченими. «Класичним» предметом аудиту (так би мовити
його базовим рівнем) є фінансова звітність, що формується на підставі обліку
господарських операцій, але зростання функціональності «бере своє» і
з’являються нові формулювання.
Звідси висновок – функціональність аудиту може і має бути складовою
його предмета. Спочатку це оціночна функціональність щодо адекватного
відображення господарських операцій в обліку і звітності, а потім по
зростаючій – розростання статусу аудиту в соціально-економічному просторі.
Для будь-якої науки цікавою є природа (у філософському сенсі) того, з
чого вона випливає. Для точних наук з сильною версією своєї теорії предмет
завжди вимірюється. Наприклад, фізика вивчає фізичні тіла, математика –
чіткі логічні конструкції і т.п. Для гуманітарних наук і практик зі складною
версії власних теорій предметом часто є відносини та пов’язана з ними
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функціональність. В будь-якому випадку наука намагається збагнути
природу свого виду діяльності, свого предмета діяльності.
Оскільки

відносини

так

чи

інакше

розкриваються

через

функціональність, вивчення природи останніх має бути складовою предмета
аудиту. Звісно, функціональність забезпечує аудиту і стан, і перспективу
визнання у соціально-економічному просторі. Своєю функціональністю
аудит претендує на певне місце в суспільстві, заявляє про свою місію в
соціально-економічному просторі.
Але розширення функціональності природно може мати також
егоїстичні акценти. Це все таки бізнесово-економічна діяльність. На практиці
і у формальній складовій (стандарти, правила, закони) спостерігається
намагання суб’єктів аудиторської діяльності, а отже, і системи аудиту
заробляти

та

документами,

максимально
системою

формалізувати

контролю

якості)

документально
свої

ризики

(робочими
і

свою

відповідальність.
Вище зазначалася сумнівність такої стратегії в соціально-економічному
просторі, що входить у цифрову епоху свого розвитку, що сповідує ідеї й
реалізує політику сталого розвитку.
На рис. 2.10 демонструється, що егоїстична стратегія приносить вигоди
системі аудиту, проте з розвитком соціально-економічного середовища аудит
із такою стратегію залишиться за межею суспільної потреби у ньому.
І, навпаки, з соціально відповідальною стратегією інститут аудиту є
важливим і вагомим для суспільства.
Отже, місією аудиту, яка сприймається суспільством, має бути
зменшення невизначеності в економічному просторі та забезпечення сталого
розвитку. Виходячи з вищезазначеного, трактування предмета аудиту як
вивчення природи аудиторський функціональності, що направлена на
зменшення економічної невизначеності та забезпечення сталого розвитку, є
цілком

логічним.

Природа

оціночної

(адекватної,

контролінгової)

функціональності аудиту, що базується на класичному трактуванні предмета
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аудиту, присутня у новому формулюванні предмета аудиту як складова у
ширшій «аудиторській функціональності», яка апріорі вбирає в себе також
класичну версію. Разом з тим ширше і глибше розуміння функціональності
дозволяє науці і практиці аудиту глибше пізнавати свою природу, свою
місію.
Суспільна
місія
аудиту

Суспільновідповідальна
стратегія

Межа
суспільної
потреби
будь-якої
діяльності

Егоїстична стратегія
Бізнес-інтерес аудиту

Рис. 2.10. Стратегії розвитку аудиту
Звісно, допускається, що вирваний із контексту розгляд названої
дефініції предмета аудиту матиме критику за надмірну узагальненість. Проте
переконані в акцентах даного визначення: «вивчення природи аудиторської
функціональності» і «зменшення економічної невизначеності та забезпечення
сталого розвитку». Перший акцент спрямовує предмет на пізнання
внутрішньої сутності явища аудит. Явища тепер не тільки оціночного, а й
економічного, управлінського, соціального та інших функціональних
проявів.
Другий акцент спрямовує, зосереджує предмет на місії аудиту (точніше
інституту аудиту). З цього акценту явище аудит вивчається на предмет участі
в інтегральному управлінні, забезпеченні і реалізації політики сталого
розвитку,

участі

в

ІТ-технологіях

цифрової

економіки.

Цим

не

переглядається класична сутність предмета аудиту. Вона у запропонованій
71

дефініції предмета вібрана у пізнання аудиторської функціональності (в
основному в її оціночній функціональності). Безперечно, через оціночну
функціональність аудит вивчає відображення господарських операцій у
фінансовій (інтегрованій) звітності. Проте для предмета аудиту більш
важливим є вивчення природи усієї своєї функціональності, яка часто
заглиблюється на предметне поле суміжних наук і практики (вище йшлося
про ознаки «аудиторського імперіалізму»). Для предмета аудиту важливим є і
буде пізнання інструментів, методів, об’єктів, інших запозичень із суміжних
наук і практик, їх адаптація під місію і цілі інституту аудиту.
Аргументом на користь запропонованого погляду на предмет аудиту,
поглиблення сутності цієї категорії є трактування мети аудиту в Міжнародній
концептуальній основі завдань з надання впевненості як «підвищення
ступеня довіри» [136, С. 89]. Власне «забезпечення довіри» (від Концепції)
корелює із запропонованим «зменшенням невизначеності в економічному
просторі».
Тому і інституціональна теорія бухгалтерського обліку, і Міжнародна
концептуальна основа завдань з надання впевненості орієнтує вчених на
пошук

нового

(перегляд

існуючого)

трактування

предмета

аудиту.

Орієнтирами для такого перегляду є місія діяльності (її функціональність), і її
інституційна природа.
Звідси, логічним буде і так зване перехідне трактування сутності
предмета аудиту (перехідне від класичних до запропонованої вище дефініції).
Предмет аудиту –
забезпечення

довіри

вивчення природи професійного
до

публічно-звітної

(аудиторського)

інформації

суб’єктів

господарювання для реалізації політики сталого розвитку. У такому
трактуванні змістовне наповнення сутності предмета аудиту сформовано на
основі врахування положень Міжнародної концептуальної основи завдань з
надання впевненості та цілей сталого розвитку.
Збагачення предмета писаними і неписаними «правилами гри» дефакто давно має місце на практиці. Спеціалізовані, і не тільки, кодекси,
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закони, стандарти, сформовані ментально практичні підходи не можуть не
потрапляти в поле зору предмета, націлювати професію на більш активну
позицію (рис. 2.11).
Розвиток
теорії
аудиту

+ Забезпечення

Предметом
аудиту є

Привнесення
 МСА
 СР

довіри
до фінансової
звітності
(інформації)
задля реалізації
політики сталого
розвитку

визначення
достовірності

фінансової
звітності

Сучасна
теорія

від МСА

існуюче наукове

Предметна змістовність аудиту

Рис. 2.11. Тренд змістового приросту предметної функціональності
аудиту від МСА
Відтак предметом аудиту (в перехідному трактуванні) є вивчення
інституційної природи аудиторського забезпечення довіри і порозуміння до
публічно-звітної інформації суб’єктів господарювання в умовах реалізації
політики сталого розвитку. У такому трактуванні предмет аудиту зберігає
концепт класичного (сучасного наукового) трактування – це оцінка
«публічно-звітної
конструкція

інформації

визначення

суб’єктів

предмета

господарювання».

враховує

положення

Далі

така

Міжнародної

концептуальної основи завдань з надання впевненості, а саме – аудиторське
забезпечення довіри до фінансової звітності (рис. 2.11).
Інституціональне збагачення розглядається і як поширення предмета
аудиту на прогнозування та інтерпретацію наслідків інституціональних
впливів на роботу аудиторів, на поведінку менеджменту аудиторських фірм
та ін. Предметом аудиту стає вивчення інституціональних впливів на
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життєдіяльність суб’єктів господарювання. Сутність слів «життєдіяльність
суб’єктів господарювання» розуміється як поглиблення предмета, який
розглядає ретроспективні і перспективні параметри не тільки господарської,
а й соціальної, екологічної та іншої життєдіяльності всіх тих, хто
зобов’язаний або добровільно проходить аудит.
Іншими словами, збагачення предмета аудиту приростає його статусом
важливого соціально-економічного інституту. У широкому розумінні його
предметом стає вивчення природи аудиторського забезпечення довіри,
порозуміння і керованості не тільки суб’єктів господарювання, а й стану
соціально-економічного простору їх функціонування (рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Інституціональний тренд змістового приросту предметної
функціональності аудиту
На рис. 2.12 наводиться інституціональний тренд змістовного приросту
сутності предмета аудиту. По мірі збагачення предметної змістовності аудиту
розвиваються

і

теоретичні

уявлення

про

предмет.

Функціональній

змістовності аудиту в рамках «оцінки достовірності фінансової звітності»
відповідає існуюча теорія аудиту. Розширенню функціональної змістовності
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аудиту від Міжнародної концептуальної основи завдань з надання
впевненості

(забезпечення

довіри)

відповідають

нові

концептуальні

положення, що також підготовлені науковцями. Звісно, другий концепт
базується і вміщає в собі перший, оскільки забезпечення довіри до
фінансової звітності засноване на оцінці її достовірності. І на кінець,
досліджений у цьому підрозділі інституціональний приріст предметної
функціональності аудиту відповідає інституціональній теорії аудиту.
З однієї сторони, предметом аудиту є зосередженість пізнавальних
шляхів на «зменшення невизначеності економічного простору та реалізації
політики сталого розвитку». З іншої – зосередженість на інституціональній
природі аудиторської функціональності, аудиторського забезпечення такої
місії. Звісно, цей третій концепт трактування предмета аудиту базується і
вміщає у собі його першу і другу частину (рис. 2.12). Звідси все ж предметом
аудиту є вивчення природи аудиторської функціональності, що направлене
на зменшення невизначеності в економічному просторі та забезпеченні
сталого розвитку.
Отже, сучасний світ, глобальні кризи вимагають від економічної науки
і практики більшого. У вирішенні цього завдання резервом є активізація
потенціалу аудиторської науки і практики. Важливо, щоби розвиток аудиту
базувався не тільки на власних, а й на суміжних сучасних економічних
теоріях, що доповнювало і поглиблювало би пошук нових орієнтирів
розвитку. Сьогодні такими є інституціональна теорія та доктрини сталого
розвитку.
Для інституціональної теорії аудиту зміна погляду на його предмет,
поглиблення і розширення його сутності є першим кроком до нового стану
власного розвитку як провідної економічної науки і професійної діяльності.
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РОЗДІЛ 3
КОНЦЕПЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
3.1. Стратегії та концепції розвитку вітчизняного аудиту
та їх відповідність цілям сталого розвитку
Починаючи з кінця ХІХ століття, за досить незначний в суспільноекономічному вимірі час аудит сформував не тільки успішну практику, але і
визнану наукову базу. В розвинутих країнах аудит як явище пройшов
інституційне оформлення від нормативно-правових актів своєї організації й
регулювання до громадсько-професійних об’єднань аудиторів, формування й
дотримання ними певних норм поведінки. Глобальні явища ХХ століття
привнесли в аудит міжнародні стандарти його практичної реалізації. Стали
можливими наукові привнесення з країн, що сповідували або сповідують
інші принципи регулювання економіки, застосування інтегральних систем
управління.
З 1993 р. аудиторська діяльність отримала формальне інституційне
забезпечення та здійснення економічної практики і в Україні. Майже за
тридцятирічну історію вітчизняна система аудиту знаходиться в пошуку
своєї суспільної місії. Вона не представлена в ключових програмних
документах країни. Вона не представлена і у реалізації «цілей сталого
розвитку» у чинному законодавстві України. У той же час, представлені
вище дослідження доводять, що невизначеність або більше того ігнорування
у своїх стратегіях суспільної корисності від своєї діяльності неминуче
призводить до занепаду аудиторської практики.
Метою
аудиторського

цього

підрозділу

забезпечення

є

сталого

розробка

концептуальних

розвитку.

Робочою

основ

гіпотезою

дослідження є твердження (усвідомлення) потенціалу інституту аудиту, для
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його використання у забезпеченні сталого розвитку сільських територій
України.
У теоретичних розділах цього дослідження з’ясовано фундаментальні
чинники

розвитку

економічного

системи

інституту.

аудиту

Серед

до

останніх

набуття

статусу

збагачення

соціально-

теорії

аудиту

привнесеннями з сучасних економічних і соціальних теорій. Зокрема,
інституціональної

теорії,

теорії

поведінкової

економіки,

доктрин

інтегрального управління, цифрової економіки, стратегій і концепції сталого
розвитку. Поряд з цим було з'ясовано соціально-економічну сутність
інституту аудиту, класифікацію й ієрархію його складових. Доведено, що
його розвиток потребує змін в усіх складових і найперше в поведінці,
усвідомленості самих аудиторів.
Системний, комплексний підхід до пізнання стану та перспектив
аудиту

в

складовій

наукового

забезпечення

зазвичай

оформляється

відповідними концепціями чи стратегіями розвитку.
З доступної інформації в Україні не було прийнято ні стратегії, ні
концепції розвитку аудиту як суспільно необхідної діяльності, що була б
затверджена на урядовому чи хоча б міністерському рівнях. Натомість було
прийнято й затверджено рішенням Аудиторської палати України (далі –
АПУ) ряд схожих за назвою документів (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Стратегії та концепції діяльності АПУ*
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Назва документу
Стратегія діяльності АПУ на 2012 – 2017 рр.
Концепція діяльності на 2016 – 2017 рр.
Концепція забезпечення якості аудиторських послуг
в Україні
Стратегія розвитку АПУ до 2023 р.

Ким
затверджено
АПУ
АПУ

Рік
прийняття
2012
2016

АПУ

2013, 2017

АПУ

2019

Перш ніж дати оцінку цим документам, важливо з’ясувати їх базовість.
У попередніх розділах цього дослідження критично оцінено зміст Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
(Закону № 2258) [63], з’ясовано його націленість на правове регулювання
77

саме аудиту фінансової звітності та правил провадження аудиторської
діяльності. Слабкими сторонами згаданого Закону визначено відстороненість
його змісту від суспільних потреб, невизначеність місії та завдань
вітчизняного аудиту. Закон № 2258 базується на зовнішніх запозиченнях
регулювання аудиту в країнах з англо-саксонським економічним правом та
не враховує специфіку вітчизняної економіки й стану національних
соціально-економічних інститутів. В той же час сильними сторонами цього
Закону є:
– посилення незалежності вітчизняної системи аудиту;
– зусилля на вдосконалення його професійності через запровадження
процедур контролю якості аудиторських послуг та кваліфікації аудиторів;
– розширення ринку аудиторських послуг;
– орієнтація регулювання на стандарти й положення МФБ тощо.
Разом з тим, маючи суттєві слабкі сторони профільного закону, система
аудиту в Україні потребує орієнтирів для подальшого розвитку, що формує
об’єктивні передумови та стимули як до розробки, так і до запровадження
концепції розвитку інституту аудиту в Україні.
Для початку доцільно з’ясувати, чи є такими документи представлені в
табл. 3.1 (замість Концепції розвитку інституту аудиту). По-перше, важливим
є статусність тієї чи іншої стратегії, концепції. Належно оцінюючи працю
авторів цих стратегій і концепції, рівень затвердження згаданих документів є
суспільно недостатнім для системи і, тим більше, інституту аудиту.
По-друге, в документах з табл. 3.1 йдеться про розвиток лише
Аудиторської палати України, яка в інституті аудиту (як було з’ясовано в
розділі 1) є лише однією із його організаційних складових. Так, відповідно до
Закону № 2258 АПУ є громадською самоврядною організацією включених до
її Реєстру аудиторів і аудиторських фірм. Тобто в АПУ згідно з Законом
№ 2258 входять аудитори і аудиторські фірми, яким саме АПУ дозволяє
здійснювати аудиторську діяльність. Відтак, це не зовсім добровільне
самоврядне об’єднання, але навіть не це є проблемою. Закон № 2258 не
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визначив статусності існуючих до його появи добровільних громадських
об’єднань аудиторів. Проблемою стала саме ця невизначеність в системі
аудиту існуючих до набрання чинності Закону № 2258 громадських
об’єднань аудиторів. Перш за все йдеться про Спілку аудиторів України
(функціонує з 1993 року), Федерацію професійних аудиторів і бухгалтерів
України (1998 р.), Федерацію аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК
України (2003 р.), Українську асоціацію сертифікованих бухгалтерів і
аудиторів (2004 р.) та інших менш відомих і визнаних на міжнародному рівні
об’єднань аудиторів в Україні. Формально за ними зберігається право
делегування своїх представників на З'їзд аудиторів, що обирає керівні органи
між З'їздами. У тому числі З’їздами обирається і Рада АПУ, яка і затвердила
документи з табл. 3.1. Але ж АПУ є громадським об’єднанням аудиторів і
аудиторських фірм і не делегує своїх представників на З’їзд. Таким чином, в
організаційній складовій вітчизняної системи (інституту) аудиту натепер
очевидною є інституційна невизначеність, щоб розглядати стратегії і
Концепцію АПУ в якості відповідних документів для всього вітчизняного
інституту аудиту. Це по-перше.
Наступним кроком дослідження розглядається теоретико-нормативні
вимоги до структури і змісту концепції розвитку будь-якого виду діяльності
та відповідність таким стратегії і концепції АПУ.
Структуру та компоненти Концепції, а також інші вимоги щодо неї
викладені у загальнообов’язковому нормативно-правовому акті – Закон
України «Про державні цільові програми» [68]. Ним передбачено, що
формування

та

громадське

обговорення

Концепції

є

обов’язковим

початковим кроком для підготовки державної цільової програми. Метою
розробки Концепції в такому випадку є доведення потреби у тій чи іншій
цільовій програмі, обрання найбільш доцільного способі її здійснення та
означення планового результату.
Перелік ініціаторів розробки державної цільової програми визначений
частиною першою статті шість Закону України «Про державні цільові
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програми» [68]. Серед них зокрема є Національна академія наук України, а
також міські державні адміністрації.
При цьому законодавчо визначені підстави для ініціювання і розробки
Концепції: наявність проблеми, яку не можна розв’язати засобами
територіального чи галузевого управління та яка потребує державної
підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування; відповідність мети програми
пріоритетним напрямам державної політики, визначеним у законах України,
указах Президента України, програмах діяльності Уряду, а також у
міжнародних

договорах

(з

посиланням

на

джерело);

необхідність

забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків; наявність реальних
можливостей для забезпечення виконання програми: фінансових ресурсів –
коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, матеріальнотехнічних і трудових ресурсів [76].
Деталізований порядок підготовки та структура Концепції визначені
Постановою Кабінету Міністрів України № 106 [76]. В табл. 3.2 наведені
головні структурні елементи Концепції та характеристика їх змісту.
Таблиця 3.2
Структура та зміст Концепції державної цільової програми*
№
з/п

Структурний елемент
Концепції

А

1

1

Визначення проблеми, на
розв'язання якої спрямована
програма

2
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Аналіз причин виникнення
проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання
програмним методом

Зміст структурного елементу
2

Чітко означується проблема, обґрунтовується її
значущість і відповідність пріоритетам державної
політики (з посиланням на документ, в якому
визначено пріоритети), порівнюються основні
прогнозні показники її розв'язання з відповідними
показниками іноземних держав і вітчизняними
офіційними статистичними даними, узятими, як
правило, за період не менш як 3 – 5 років до початку
розробки проєкту програми, а у разі їх відсутності –
даними наукових досліджень, бухгалтерського обліку
тощо (з посиланням на джерела інформації)
Подається аналіз причин виникнення проблеми,
обґрунтовується неможливість її розв'язання в рамках
Державної програми економічного і соціального
розвитку, програм розвитку галузей економіки або

Продовження табл. 3.2
А

1

2

3
Мета програми
4
Визначення оптимального
варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу
можливих варіантів
5

Шляхи і способи розв'язання
проблеми, строк виконання
програми

6
Очікувані результати
виконання програми,
визначення її ефективності
7
Оцінка фінансових,
матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних
для виконання програми

регіонів, раніше прийнятих програм, а також
визначаються основні заходи для розв'язання
проблеми
Чітко і стисло визначається мета програми з
урахуванням напрямів соціально-економічного та
тенденцій науково-технічного розвитку держави.
Проводиться
аналіз
можливих
варіантів
розв’язання проблеми з визначенням переваг і
недоліків таких варіантів, наводяться приклади
розв'язання подібних проблем в інших країнах (в
основному в проєктах концепцій програм з
наукових та науково-технічних питань)
Визначаються оптимальний варіант розв'язання
проблеми, строки виконання програми (як
правило, не більш як 5 років), виконання її завдань
і заходів
Визначаються показники, зокрема економічні,
соціальні, екологічні, яких передбачається досягти
в результаті виконання програми, та проводиться
їх оцінка з урахуванням офіційних статистичних
показників найближчого від початку виконання
програми звітного року
Дається оцінка фінансових (з обґрунтуванням
обсягів фінансових ресурсів за джерелами
фінансування та оцінкою реальних можливостей
ресурсного забезпечення виконання програми за
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та
інших джерел), матеріально-технічних, трудових
ресурсів, необхідних для виконання програми

* Узагальнено на основі [76]

Проєкт концепції державної цільової програми згідно із Законом [68]
повинен містити:
– чітке означення проблеми, яка стала підставою для формування
програми;
– дослідження

факторів,

які

зумовили

формування

відповідної

проблеми, доведення доцільності та потреби у її вирішенні саме програмним
способом;
– формулювання цілі програми;
– підбір ймовірних варіантів для вирішення проблеми, їх тестування та
відбір кращого за заданими критеріями;
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– встановлення термінів реалізації програми;
– опис прогнозованих наслідків від реалізації програми та показників їх
виміру;
– аналіз вкладень, необхідних для здійснення програми (грошових,
матеріальних тощо).
Якщо аналізувати структурну побудову стратегій і концепції від АПУ
(табл. 3.2), то виявляється не тільки їх невідповідність із вимогами Закону
України «Про державні цільові програми» [68] та Постановою Кабінету
Міністрів України № 106 [76], але й їх різнозмістовність між собою.
Таблиця 3.3
Відповідність структури й змісту стратегій і концепції від АПУ
законодавчим вимогам до проєктів концепцій*
№
з/п

Структурний елемент
документу

1.

Визначення проблеми для
розв’язання
Аналіз причин проблем та
обґрунтування необхідності їх
розв’язання програмним
методом
Мета
Визначення оптимального
варіанту розв’язання
проблеми
Шляхи і способи розв’язання
проблем
Очікувані результати
(ефективність)
Потреби на реалізацію
програми (фінансові,
матеріально-технічні, кадрові)
Оцінка дотримання вимог,
бали

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Закон
України
№ 1621

Стратегія
діяльності
АПУ 2012 р.

Концепція
діяльності
АПУ 2016 р.

Стратегія
розвитку
2019 р.

+

-

-

-

+

±

-

-

+

±

+

±

+

-

-

-

+

±

±

±

+

-

-

-

+

-

-

-

70

15

15

10

У загальному, якщо оцінювати в 10 балів кожний пункт обов’язкових
структурних елементів законодавчого проєкту (всього 70 балів), то стратегії і
концепція від АПУ загалом оцінюється від 10 до 15 балів. Це свідчить, що
при розробці своїх стратегічних документів АПУ не користувалась урядовою
методологією й методикою їх побудови. Звісно, документи АПУ не мають
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загальнодержавної чи суспільної значимості, вони обмежуються планами
розвитку лише частини організаційної складової інституту аудиту (лише
АПУ). Відтак, формально вони і не зобов'язані відповідати чинним вимогам.
Звісно, добре, що АПУ керується в своїй роботі прийнятими стратегічними
документами, але для вітчизняного інституту аудиту, для посилення його
суспільної значимості важливим є інший рівень таких документів (і по
змісту, і по затвердженню, і по визнанню). І все ж, зміст стратегій і концепції
АПУ є важливим для дослідження та побудови концепції розвитку всього
вітчизняного інституту аудиту, в т. ч. і концептуальних основ аудиторського
забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Перше на що звертається увага при критичній оцінці, у стратегічних
документах АПУ немає чіткої ідентифікації як внутрішніх проблем системи
аудиту, так і проблеми його суспільної місії: чи то по забезпеченню розвитку
економіки України; чи по забезпеченню сталого розвитку, в тому числі і
сільських територій.
Доволі важливою є оцінка змісту цих документів АПУ щодо аналізу
причин слабкості вітчизняної системи аудиту та обґрунтування необхідності
подолання цієї слабкості застосуванням програмного методу.
У стратегії діяльності АПУ на 2012-2017 рр. [79] такими причинами
названо:
– проблеми зростання ринку аудиторських послуг (табл. 3.4);
– забезпечення

цінності

суб’єктів

аудиторської

діяльності

та

сертифіката аудитора;
– забезпечення зростання ролі професійних організацій і об’єднань
аудиторів та/або аудиторських фірм у розвитку інституту аудиту;
– проблеми

визнання

важливої

ролі

аудиторської

професії

в

суспільстві;
– поліпшення результатів діяльності у сфері аудиту.
З усіх проблем Стратегії діяльності АПУ на 2012-2017 рр. індикативно
оцінюється лише перша. Як видно з табл. 3.4, ринок аудиторських послуг в
83

Україні зростає. За п’ять років це зростання відбулося більше ніж на 1 млрд
грн і навіть з фактором інфляції причетність АПУ до цього очевидна.
Таблиця 3.4
Проблеми зростання ринку аудиторських послуг України*
№
з/п
1.

2.
2а.

Показник
Аудиторський ринок, млн грн
Київ і Київська область
Дніпропетровська область
Кількість САД, од
Кількість САД в залежності від обсягу
наданих послуг, од, в т.ч.:
обсяг до 0,5 млн
обсяг від 1 млн
в т. ч. САД, по регіонах, що мають
можливість проведення обов’язкового
аудиту
Київ, Київська область
Сумська, Чернігівська, Волинська,
Чернівецька, Закарпаття (разом)

2015
1 716
1465
99
1107

2016
1 973
1635
99
1107

Рік
2017
2 127
1749
97
959

732
188

647
203

544
224

2018
2438
1991
132
893

2019
2 871
2350
161
900

445
253

427
292

дані відсутні

102

120

дані відсутні

11

9

* Узагальнено на основі даних сайту АПУ

Разом із тим, очевидною і такою, що повинна мати означення в
програмних документах, є споріднена з цим проблема – зменшення кількості
суб’єктів аудиторської діяльності. І тут найважливішими є два аспекти:
– скорочується кількість САД особливо в так би мовити сільських
регіонах. Звідси – не витримуються базові індикатори просторового розвитку
інституту аудиту;
– з ринку зникають малі і середні компанії.
Інститут аудиту, як і будь-яка економічна діяльність, за усіма
теоретичними й практичними канонами немає розвитку без малих і середніх
САД. На цю проблему ринку в Україні слід негайно реагувати. Це три.
У Стратегії розвитку АПУ до 2023 року [102] взагалі важко
ідентифікувати проблеми аудиторської діяльності, проте як і у Стратегії
діяльності АПУ на 2012-2017 рр. їх можна зрозуміти, виходячи із завдань і
пріоритетних напрямів розвитку. Це:
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– забезпечення впевненості користувачів в якості аудиторських послуг
та створення на цій основі суспільної довіри до професії подібно до
проблеми визнання важливості ролі аудиторської професії в суспільстві від
стратегії;
– створення позитивного іміджу професії аудитора в суспільстві
(спорідненою з вищезазначеною проблемою, але реалізація через розробку
відповідної інформаційної політики АПУ);
– захист прав та інтересів членів АПУ з одночасним забезпеченням
високого рівня їх кваліфікації та незалежності дотримання принципів
професійної етики.
Тобто очевидна відсутність у порівнянні зі старою Стратегією [79] у
новій Стратегії [102] проблем і завдань щодо:
– звуження ринку аудиторських послуг (до цього слід додати також
зменшення кількості вітчизняних середніх і малих аудиторських фірм,
проблему монополізму на вітчизняному ринку великих міжнародних
компаній);
– звуження ролі професійних організацій і об'єднань аудиторів, що
могли б протидіяти монополізму.
Натомість у новій Стратегії додається завдання щодо відповідності
АПУ критеріям для вступу в Міжнародну федерацію бухгалтерів (МФБ) та
інші європейські аудиторські об’єднання.
У Концепції діяльності АПУ на 2016-2017 рр. [72] теж неможливо
ідентифікувати ні проблеми, ні, особливо, аналіз причин їх наявності та
можливостей подолання цих проблем програмним методом.
Зі змісту можна виділити:
– проблему регулювання аудиторської діяльності, включаючи кадрові
питання, питання безперервного фінансування регуляторну інституцій та
інші;
– відкритість

перед

суспільством

та

посилення

іміджу

в

інформаційному просторі;
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– зменшення фінансового навантаження на аудиторів (останнє ще
більше зросло з прийняттям Закону України № 2258 та рішень ОСНАД і
АПУ в 2018-2019 рр.);
– адаптація
аудиторської

механізмів

діяльності

в

регулювання
Україні

до

аудиторської
законодавства

діяльності
і

директив

Європейського Союзу.
Отже, підсумовуючи оцінку змісту Стратегій і Концепції від АПУ
щодо ідентифікації проблем та означення шляхів їх вирішення програмним
методом, можна зробити два висновки;
– по-перше, ці документи не містять чіткої ідентифікації проблем та
шляхів їх вирішення саме програмним методом.
– по-друге, у цих документах відсутня спадковість у розумінні проблем
та завдань щодо їх подолання.
З іншого боку – акценти на завдання, що ставляться перед АПУ цими
документами є важливими при подальшій розробці концептуальних основ
розвитку інституту аудиту в Україні.
Набуття – мета й місія інституту аудиту, аналіз змісту мети Стратегій і
Концепції АПУ проводиться шляхом її узагальнення в табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Узагальнення мети діяльності АПУ, викладеної стратегіях і концепції*
№.
з/п

Назва документу

1.

Стратегія діяльності
АПУ на 2012-2017
рр.

2.

Концепція
діяльності АПУ на
2016-2017 рр.

3.

Стратегія розвитку
АПУ до 2023 р.
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Зміст мети
Замість мети пріоритети:
1) захист інтересів користувачів фінансової та іншої
економічної інформації;
2) задоволення внутрішніх потреб професійного ринку
аудиту України;
3) забезпечення визнання важливої ролі аудиторської
професії в суспільстві;
4) покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту.
Мета: адаптація механізмів регулювання аудиторської
діяльності в Україні до сучасних вимог, визначених
законодавством Європейського Союзу
Стратегічна мета АПУ: набуття повного членства МФБ
шляхом виконання необхідних умов щодо відповідності
критеріям, описаним у Конституції МФБ (IFAC Constitution)
та статуті (IFAC Bylanis)

Як видно з табл. 3.5, стратегічні документи АПУ не мають не лише
спадковості чи одностайності, а й чіткого означення цього структурного
елементу за вимогами до проєктів концепції [68, 76].
Натомість у Стратегії розвитку АПУ до 2023 року окремо визначено:
– місія АПУ: створення належних умов для забезпечення суспільства
аудиторськими послугами високої якості, розвиток аудиторської професії,
посилення ролі та авторитету аудиторів;
– бачення

АПУ:

визнання

в

Україні

та

у

світі

об’єднання

висококваліфікованих професіоналів в сфері аудиту, яка діє в інтересах
суспільства, професії аудиторів, викликає довіру та забезпечує якість послуг.
Ці

положення

також

є

важливими

для

розробки

науково-

концептуальних основ для аудиторського забезпечення сталого розвитку в
Україні. Наступним структурним елементом вимог до концепції (табл. 3.2) є
«визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми». Проте цей
структурний елемент повністю відсутній в аналізованих документах АПУ.
Далі – «шляхи і способи розв'язання проблеми». Цей структурний елемент у
тій чи іншій формі описаний у вищезазначених документах АПУ.
Узагальнення шляхів реалізації стратегій і концепції АПУ наведено в
табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Оцінка виконання узагальнених напрямів реалізації стратегій
і концепції АПУ
№
з/п
А

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Напрям

Виконання
на 31.12.2020 р.

1

2

Стратегія діяльності або на 2012-2017 рр.
Розробка нової редакції закону про аудиторську діяльність
виконано
Співпраця з ДПС України щодо проєкту «горизонтальний
частково виконано
моніторинг»
Посилення регламентування, контролю за обов'язковим аудитом
виконано
Запровадження критеріїв оцінки професійності й
не виконано
доброчесності суб'єктів аудиторської діяльності
Посилення вимог до набуття статусу сертифікованого
частково виконано
аудитора
Зростання ролі професійних організацій і об'єднань аудиторів
не виконано
в цілому, в тому числі:
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Продовження табл. 3.6
А

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7

1.8
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

1

2

- здійснення ними контролю якості послуг поза обов'язковим
не виконано
аудитом;
- підвищення кваліфікації своїх членів;
частково
- методологічне і методичне забезпечення роботи своїх членів
не виконано
Забезпечення визнання ролі аудиторської професії в
суспільстві лише через виконання:
не виконано
- обов'язкового аудиту;
- ініціативного аудиту.
Законодавче забезпечення рекомендацій ЄС щодо
не виконано
аудиторської діяльності
Концепція діяльності АПУ на 2016 – 2017 рр.
Механізм ліквідації корупційних ризиків у сфері регулювання
аудиторської діяльності, в тому числі:
- відокремлення АПУ від іспитів аудиторів;
частково виконано
- зменшення фінансового навантаження на аудиторів;
не виконано
- зміна порядку контролю якості аудиторських послуг.
виконано
- ліквідація монополії у системі постійного підвищення
частково виконано
кваліфікації аудиторів
Забезпечення членства АПУ в МФБ
не виконано
Забезпечення визнання українського аудитора в
не виконано
Європейському Союзі
Впровадження нових стандартів відкритості і прозорості
частково
діяльності
Стратегія розвитку АПУ до 2023 р.
Виконання умов відповідності критеріям вступу до МФБ
Запровадження Міжнародних стандартів аудиту (МСА),
керівних та роз’яснювальних матеріалів, їх застосування від
Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСБО)
Спільна робота з Комісією з атестації та ОСНАД щодо
узгодження національних освітніх програм ВНЗ з
міжнародними стандартами освіти для професійних
бухгалтерів Ради з МСБО (IAESB)
Запровадження в аудиторську практику міжнародних
принципів, положень Міжнародного кодексу етики
професійних бухгалтерів
Подання до ОСНАД пропозицій з питань регулювання
аудиторської діяльності в Україні
Створення регіональних відділень АПУ
Співробітництво з ВНЗ та бізнес-асоціаціями для
популяризації професії
Посилення активності в науковому та медійному просторі

Перш ніж оцінювати шляхи реалізації поставленої в цих документах
Мети й Завдань звертає на себе увагу пункт 1.6 (табл. 3.6), де Аудиторська
палата України ставить собі за мету «зростання ролі професійних організацій
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і об'єднань аудиторів» (САУ, ФПБАУ, ФАБФ, УАСБА та інші), натомість
замінюючи їх собою за іншими напрямами (навіть виходячи з того, що про
громадські об’єднання аудиторів ніде в послідуючих документах не йдеться).
Важливо відмітити і зміну стратегії у зовнішніх орієнтирах діяльності
АПУ. У стратегії на 2012-2017 рр. такими були законодавство й директиви
Європейського Союзу (що цілком логічно виходячи з асоційованого членства
України в ЄС та закріпленого в її Конституції курсу на членство в ЄС). Така
стратегія відмічена і у концепції діяльності АПУ на 2016-2017 роки. Проте у
«Стратегії розвитку АПУ до 2023 р.» проєвропейський курс вже не йдеться.
Натомість, АПУ орієнтується на вимоги вступу до МФБ. Таку зміну стратегії
ми

пов’язуємо

з

преференціями

для

організацій-членів

МФБ,

які

пролобійовані (за підтримки британського гранту) у новій редакції Закону
України № 2258. Звісно, адаптування і застосування в національному аудиту
вимог і положення МФБ до професійних бухгалтерів і аудиторів є
необхідним важливим завданням. Проте йдеться про стратегічну націленість
розвитку вітчизняного аудиту в Україні, що за Конституцією націлена на
членство в ЄС. Не секрет, що на МФБ (її політику) більший вплив мають
англосаксонські країни (через їх представників), що не входять в ЄС. Відтак,
невиконання завдань п. 1.8, п. 2.3 табл. 3.6 засвідчує певну дезорієнтацію
АПУ щодо стратегічних орієнтирів свого розвитку, які мали би включати як
орієнтацію на МФБ, так і значною мірою на ЄС.
Важливою складовою реалізації стратегії і концепції АПУ є
підвищення професійної кваліфікації аудиторів та якості аудиторських
послуг. В усіх проаналізованих документах АПУ ці заходи мають
забезпечити визнання й посилення ролі аудиту в суспільстві. Крім цього,
покращенню іміджу національного аудиту мають сприяти активні дії АПУ в
інформаційному просторі, у бізнес- та науково-освітньому середовищі.
Іншим важливим моментом, що випливає з цих документів є передача
ініціативи щодо вдосконалення нормативно-правових норм методологічного
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і методичного забезпечення регулювання й здійснення аудиторської
діяльності від АПУ до ОСНАД (п. 3.3 та п. 3.5 з табл. 3.6).
В цілому оцінюючи напрями реалізації стратегій і концепції розвитку
АПУ можна зробити наступні висновки:
– по-перше, очевидна не спадковість, різноплановість і узагальненість
напрямів у цих документах пов’язана з відсутністю чіткої ідентифікації
проблем і завдань вітчизняного аудиту, стихійної побудови цих документів у
розріз з вимогами чинного законодавства до їх структури та змісту;
– по-друге, очевидна методологічна обмеженість цих документів саме
рамками АПУ (з рамок однієї з організаційних складових інституту аудиту
(хоча АПУ є і важливою складовою) неможливо формувати стратегію, яка
так чи інакше охоплює всю систему);
– по-третє, при всій важливості запровадження у національну систему
аудиту положень і рекомендацій МФБ все ж стратегічним орієнтиром
розвитку вітчизняного інституту аудиту має бути законодавство й директиви
ЄС (це конституційна вимога, а відтак і вибір національного інституту
аудиту);
– по-четверте,

ОСНАД

є

важливою

організаційною

складовою

вітчизняного інституту аудиту. Хоча і важливою, але лише однією з таких.
Надання надповноважень одній із складових ОСНАД чи АПУ протирічить
інституціональній теорії. А, відтак, стратегічні документи АПУ із завданнями
по передачі частини своїх повноважень до ОСНАД є загрозливими для
розвитку вітчизняного інституту аудиту;
– по-п’яте, АПУ за чинним законодавством здійснює професійне
самоврядування аудиторської діяльності. Органами управління АПУ є:
1. З'їзд аудиторів України;
2. Рада АПУ.
Проте стратегії і концепція АПУ не містить напрямів розвитку цих
органів управління. Вони не містять орієнтирів і щодо взаємодії АПУ з
професійними організаціями і об'єднаннями аудиторів. І у цілому ці
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документи не упорядковують, а ще більше ускладнюють розподіл
повноважень

в

середовищі

організаційно-інституційної

складової

вітчизняного інституту аудиту.
Наступний кроком до формування науково-концептуальних основ
розвитку аудиту (в т. ч. та аудиторського забезпечення сталого розвитку
України в цілому та її сільських територій) є підходи до формування в
програмних документах таких її структурних елементів, як:
– очікувані

результати

від

запровадження

стратегій,

концепції

(ефективність);
– потреби на запровадження відповідних програм (кадрові, матеріальні,
фінансові та інші).
Якщо оцінювати стратегії і концепцію АПУ щодо цих структурних
елементів, то лише Концепція діяльності АПУ на 2016-2017 рр. містить
подібні розділи з текстом з чотирьох рядочків. Як то: «виконання даної
концепції створить сприятливі умови для поступового переходу з діючої
системи регулювання аудиторської діяльності в Україні до нової системи
регулювання, що відповідає вимогам європейського законодавства у сфері
аудиторської діяльності» [72, С. 3].
Отже, приступаючи до формування концептуальних основ розвитку
інституту аудиту (в т. ч. аудиторського забезпечення сталого розвитку
сільських територій України) ми використовуємо:
– теоретико-методологічний

базис,

що

ґрунтується

на

основах

інституціональної теорії аудиту, доктринах і концепціях сталого розвитку,
поведінковій та просторовій економіці (розглянуто у перших двох розділах
цього дослідження);
– нормативно-методичне забезпечення щодо проєктів концепцій,
стратегій цільових програм;
– досвід

оформлення

і

прийняття

Урядом

України

Стратегії

застосування в Україні МСФЗ [82] та досвід прийняття концепції розвитку
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (затверджена
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рішенням колегії Мінагрополітики від 03.02.2009 р.) та інших подібних
документів, що знайшли визнання та затвердження на урядовому рівні;
– зміст стратегій і концепції щодо діяльності й розвитку АПУ
(оцінених у цьому підрозділі вище);
– наукові першоджерела щодо формування концептуальних основ,
засад чи підходів з розвитку аудиту в Україні.
Серед досліджень і публікацій науковців варто виділити набуття
подальшого розвитку концепції визначення «розриву в очікуваннях» в
аудиті, що мало місце в роботах Н.С. Шалімової [109] і В.В. Рядської [91] та
концептуальних підходів до формування багаторівневої моделі якості
аудиторських послуг та забезпечення дотримання професійної незалежності
[91]. У 2020 р. у дисертаційному дослідження С.В. Шульги «сформульовано
концепцію розвитку аудиту в умовах застосування неоінституціональної
теорії та глобалізації економічних відносин» [111, С. 4]. Разом з тим,
зустрічаються і публікації, які по змісту не відповідають заявленим у назвах
концептуальним аспектам розвитку вітчизняного аудиту [85].
Враховуючи сформований у перших розділах цього дослідження
теоретико-методологічний каркас розуміння явища й структурної побудови
інституту аудиту та визначені чинними вимогами до програми її концепції,
пропонується удосконалений підхід до визначення концептуальних основ
аудиторського забезпечення сталого розвитку. В основі запропонованого
підходу є розкриття змісту структурного елементу концепції за складовими
інституту аудиту.
Для концептуальних основ (а не для повноцінної концепції)
необов'язковим є розкриття кінцевого структурного елементу стратегічних
документів, а саме «потреба у фінансуванні заходів на реалізацію концепції».
Усі інші структурні елементи мають бути розкриті. Першим структурним
елементом будь-якої концепції є «визначення проблеми». В табл. 3.7
наведено проблеми, які є відносяться до тих чи інших складових інституту
аудиту.
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Таблиця 3.7
Ідентифікація структурного елементу «Визначення проблем» за
складовими інституту аудиту при формуванні концептуальних основ
аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських територій*
№
з/п

Складові інституту
аудиту

Визначення проблеми

А

1

2

1.

Формальні інститути
(офіційні правила
гри)

 узгодження нормативно-правових актів з аудиту з
конституційною вимогою Європейського вибору України;
 відсутність складової аудиторського забезпечення у
державних стратегіях, програмах розвитку, законах, в тому
числі і щодо децентралізації та розвитку сільських
територій;
 існування в регуляторній політиці можливостей
монополізації ринку аудиторських послуг та занепаду
малого і середнього аудиторського підприємництва;
 потреба в проєктах аудиторського забезпечення сталого
розвитку сільських територій на основі державноприватного партнерства тощо

2.

Організаційноінституційна
складова, в т.ч.:

2.1

регуляторноконтролюючі
інституції:
- Мінфін;
- ОСНАД;
- Рада АПУ.

2.2

наукові та освітні
інституції

2.3

аудиторські компанії

2.4

професійні
громадські
об'єднання аудиторів

3.

Неформальні
інститути

 дисбаланс повноважень ОСНАД і АПУ;
 надмірна «ревізійність» в роботі організацій з контролю
якості аудиторських послуг;
 збільшення фінансового навантаження на аудиторів;
 камеральна замкнутість політики АПУ та регіональних
відділень АПУ щодо сталого розвитку, державних регіонів,
сільських територій тощо.
 відсутність національної програми сертифікації
аудиторів;
 відсутність фінансування науково-методичного
забезпечення, неузгодженість програм науково-дослідних
робіт, недосконалість системи підвищення кваліфікації (в
т.ч. з регіональним і галузевим поглибленням) тощо.
 скорочення чисельності суб'єктів аудиторської
діяльності;
 відсутність аудиторських компаній в сільській
місцевості;
 монополізація ринку великими аудиторськими
компаніями тощо.
 перетягування повноважень з громадських організацій
аудиторів до АПУ;
 слабке представництво громадських організацій при
Громадських Радах міністерств і відомств України,
Громадських Радах регіональної влади тощо.
 відірваність «аудиторської еліти» від «простих»
аудиторів;
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Продовження табл. 3.7
А

1

2

 проблемність дотримання Кодексу етики (наявність
аудиторів причетних до олігархічних груп,
високопосадовців тощо);
 суспільне невизнання значимості інституту аудиту для
забезпечення сталого розвитку країни, регіону тощо.

Як видно з табл. 3.7, означення проблем вітчизняного інституту аудиту
до його складових дозволяє бачити їх у поглибленому розрізі. При цьому
застосовується новий методологічний прийом пізнання: взаємозв'язок
складової інституту та характерних для неї. «Визначення проблем» чи інших
структурних елементів типової концепції.
Звісно, виявлені проблеми характерні для всього вітчизняного
інституту аудиту в цілому, але фактом є те, що вони глибше розкриваються
саме у прив'язці до тієї чи іншої складової цього інституту. Остання важлива
при аналізі й розумінні причин їх існування чи виникнення та можливості їх
розв'язання

програмним методом. Тут акцентується

увага саме

на

програмному методи розв'язання проблем, так як цей метод є найбільш
ефективним при його застосуванні в розрізі складових інституту.
Дійсно, і в теоретичному, і в практичному вимірі концептуальні
документи втілюються через розробку та контроль дотримання відповідних
планів їх реалізації, яким передують доручення до конкретних державних
установ, відомств, їх підрозділів та до інших зацікавлених державних
інституцій. Останні оформляються рішенням Уряду, рішеннями колегій
міністерств, відомств, рішенням зборів громадських об'єднань, в тому числі
АПУ чи З’їзду аудиторів.
На рис. 3.1 зображено механізм роботи програмного методу розв'язання
проблем для будь-якого соціально-економічного інституту чи інституції, в
тому числі і для інститут аудиту.
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Крок 1: Визначення проблем, в тому числі по
складових інституту:
Концепція розвитку
інституту аудиту

формальна

організаційна

неформальна

Крок 2
Крок 3

Крок 1: Протокольні рішення в міністерствах,
департаментах тощо
Рішення органу, що
приймають концепцію

Програма дій щодо
реалізації Концепції
для інституцій і
персоналій

в рамках складових
формальна

 Мінфін
 МінАПП
 Міносвіти
 та інші

організаційна

неформальна

 ОСНАД
 АПУ
 ГО аудиторів
 ОДА
 ОТГ

 АПУ
 ГО аудиторів
 Громадські
ради при
міністерствах
та ОДА

Рис. 3.1. Механізм дії програмного методу розв’язання проблем в
інституті аудиту
Як видно з рис. 3.1, ефективність програмного методу залежить від
чіткої ідентифікації проблем у розрізі складових інституту з тим, щоб чітко
довести розв'язання цих проблем до конкретних виконавців.
Таким чином концептуальні основи, в тому числі і аудиторського
забезпечення сталого розвитку сільських територій України акцентують
увагу та формують механізм взаємопов’язаності як двох структурних
елементів

концептуальних

документів

(«Визначення

проблем»

та

Застосування програмного методу їх розв'язання), так і складових інституту
(формальна, організаційна, неформальна). Повторимось, що така взаємодія
(взаємозв’язка) є основою концептуальних документів щодо усіх соціальноекономічних інститутів, в тому числі інституту аудиту.
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Далі формулювання мети в концептуальних документах. Окрім чіткого
і стислого викладення вона формується з урахуванням напрямків соціальноекономічного розвитку держави в цілому та конкретного інституту зокрема.
У випадку формулювання мети для концепції аудиторського забезпечення
сталого розвитку сільських територій такими є націленість України на сталий
розвиток, що вже має відображення у нормативно-правовому полі, та на
формування інституту аудиту, який здатний забезпечити такий розвиток в
рамках своїх специфічних можливостей.
Таким чином, стисло для Концептуальних основ мета – це аудиторське
забезпечення

сталого

розвитку

сільських

територій.

Зрозуміло,

що

ця мета має (включає) і підмет (що для системи аудиту є і окремою метою),
а саме: зростання вітчизняної системи аудиту до рівня соціальноекономічного інституту. Саме так, бо як зазначалось вище зрілість і визнання
системи чи інституту аудиту визначається її визнаною корисністю для
суспільства

(держави).

Отже,

концептуальні

основи

аудиторського

забезпечення сталого розвитку базуються на трансформації системи аудиту в
інститут аудиту.
Наступним

кроком

(структурним

елементом)

формування

концептуальних основ є визначення оптимального варіанта розв'язання
проблем. В теорії і практиці цей вибір частіше пов'язаний з вибором
існуючого (в іншій країні чи в іншій сфері діяльності) ефективного аналогу
розв’язання

проблеми

(як

орієнтиру).

Безперечним

є

факт

того,

що у Європейському Союзі і чинне законодавство, і практична робота з
реалізації політики сталого розвитку та її аудиторського забезпечення є
найкращою в світі. Отже, орієнтація програмних документів з розвитку
вітчизняного аудиту на нормативно-правовий, регуляторний, організаційнометодичний досвід ЄС є не лише конституційною вимогою, але й найкращим
з можливих варіантів. Так, з теоретичної точки зору до такого висновку слід
приходити лише на основі порівняльного аналізу усіх можливих варіантів.
Незайвим був би і розгляд ефективності системи аудиту в пострадянських
96

країнах (Молдова, Грузія, Білорусь, РФ), які мають подібне до України
інституційне середовище. Проте в цьому дослідженні ми обмежились
порівняннями стратегій і концепції розвитку АПУ з 2012 по 2023 рр. щодо
ЄС і МФБ.
Аналоговою концептуальною основою аудиторського забезпечення
сталого розвитку сільських територій України є «європейський досвід».
Вагомим структурним елементом концептуальних документів є
визначення шляхів і способів розв'язання проблем через чітке виділення
завдань і заходів. Щодо формування концептуальних основ, то важливим є
означення основних заходів за ключовими напрямами. У такому випадку
допустимим є групування складових інституту аудиту, що мають споріднені
напрями (заходи) розв'язання проблем. Звідси виділяється:
– законодавчо-регуляторна складова (включає формальний інститут
«правила гри» та регуляторні інституції – Мінфін, ОСНАД, АПУ);
– науково-методична складова (включає наукові, освітні, відомчі
інституції);
– громадсько-професійна складова (включає аудиторські компанії,
професійні об'єднання аудиторів).
На рис. 3.2 представлено головні параметри концептуальних основ
аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських територій. Їх метою
є аудиторське забезпечення досягнення цілей сталого розвитку, що базується
на потребі трансформації системи аудиту в інститут аудиту через реалізацію
комплексу заходів.
На рис. 3.2 демонструється частина таких заходів більше стосовно
аудиторського

забезпечення

сталого

розвитку

сільських

територій.

Відповідно, наводяться і параметри очікуваних результатів від реалізації
такого програмного документу.
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Базис: Трансформація системи аудиту в інститут аудиту
Місія (мета):

аудиторське забезпечення досягнення цілей сталого
розвитку

Ключові проблеми:

 синхронізація розвитку у взаємозв’язку з державною
політикою щодо ЄС;
 монополізація вітчизняного ринку аудиту, експансія
компаній;
 скорочення суб’єктів аудиторської діяльності, особливо
в сільській місцевості;
 відсутність складової аудиторського забезпечення в
державних стратегіях розвитку, в т. ч. сталого розвитку;
 слабкий теоретико-правовий та нормативноорганізаційний базис інституту аудиту й ін.

(методи аналізу й
оцінки)

Основні заходи реалізації Концепції:
(програмний метод розв’язання за згрупованими складовими)

Законодавчо-регуляторні: • забезпечення участі інституту аудиту в нормативноправових актах сталого розвитку (СР), зокрема сільських
територій;
• синхронізація розвитку державного і незалежного
аудиту, адаптування структури незалежного аудиту до
потреб СР та ін.
Науково-методологічні: • наукове забезпечення розвитку інституту аудиту в
національних інтересах;
• методолого-методичний супровід аудиторського
забезпечення СР сільських територій та ін.
Громадсько-професійні: • формалізація кваліфікації й етичних вимог до аудиту
суб’єктів сільських територій та ін.
Очікувані результати:
• досягнення цілей СР сільських територій;
• просторовий розвиток інституту аудиту та збільшення ємності його ринку
Суспільне і державне утвердження корисності аудиту

Рис. 3.2. Концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого
розвитку сільських територій
Таким чином, розроблено концептуальні основи аудиторського
забезпечення сталого розвитку сільських територій, в основу яких покладено
трансформацію системи аудиту в інститут аудиту, застосування програмного
методу, механізму взаємопов’язаності структурних елементів концепції та
складових інституту аудиту, з виділенням ключових проблем, мети, місії, яка
покладається на інститут аудиту, завдань по забезпеченню ним цілей сталого
розвитку й інших завдань, основних заходів з їх реалізації, а також
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очікуваних

результатів.

Концептуальні

основи

формують

науково-

організаційні засади включення сукупного потенціалу інституту аудиту до
змісту

державних,

галузевих,

регіональних

програмних

документів,

синхронізують розвиток аудиторської діяльності з політикою сталого
розвитку, в т. ч. сільських територій.

3.2. Аудиторське

забезпеченння

сталого

розвитку

в

проєктах державно-приватного партнерства
Практика державно-приватного партнерства в Україні до цих пір немає
аудиторської складової. Поки що не відомі і випадки залучення сільських
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) до реалізації на їх території
проєктів

державно-приватного

партнерства.

Разом

з

тим

реалізація

можливостей державно-приватного партнерства (ДПП), безумовно, каталізує
процеси сталого розвитку сільських територій.
Робочою гіпотезою цього етапу дослідження є теоретико-прикладна
можливість задіяння інститут аудиту до реалізації цілей сталого розвитку
сільських територій через механізм державно-приватного партнерства. У
цьому дослідженні цей механізм набуває ознак громадсько-аудиторського
партнерства, оскільки сільські ОТГ базуються не на державній, а на
комунальній власності громади. Це по-перше. таке партнерство є більш
важливим

для

громади,

ніж

для

виконавчих

органів

місцевого

самоврядування. А по-друге, мова йде про специфічний проєкт державноприватного партнерства, саме про партнерство об’єднаних територіальних
громад і аудиторських компаній. Звідси, метою цього підрозділу є
визначення

концептуальних

підходів

до

запровадження

громадсько-

аудиторського партнерства на сільських територіях.
Державно-приватне партнерство у даному аспекті має дві сторони –
сільські і селищні ради (ОТГ) та аудиторські компанії. Дослідженню підлягає
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зміст такого проєкту ДПП та готовність кожної зі сторін до нього. Розпочати
доцільно з аудиту.
У червні 2020 р. на черговому з’їзді аудиторів України планувалося до
затвердження Положення про регіональні відділення (РВ) Аудиторської
палати України [77]. Відповідно до нього «РВ АПУ є об’єднанням аудиторів
на території регіонів України (області, Автономної республіки Крим,
м. Києва, м. Севастополя)» для здійснення діяльності, спрямованої на
розвиток і підвищення професійного рівня аудиторів та аудиторської
діяльності в Україні. «В одному регіоні може бути створено тільки одне РВ
АПУ… РВ АПУ створюється за рішенням з’їзду аудиторів України за
ініціативою аудиторів відповідного регіону» [77].
Отже, за загальними положеннями у цьому документі не ідеться про
партнерство з органами місцевої влади, бізнесом на державній чи
комунальній власності. Більш глибше проаналізуємо положення про РВ АПУ
та

їх

сприяння

державно-приватному

партнерству

(громадсько-

аудиторському партнерству) далі. Для початку з’ясуємо, що собою являє
явище державно-приватного партнерства в Україні та розвинутих країнах.
В Україні є два базові закони, що так чи інакше регулюють питання
державно-приватного партнерства. Це:
– Закон України «Про державно-приватне партнерство» [69];
– Закон України «Про концесію» [73].
Проте це лише базові закони, бо це питання так чи інакше регулюється
і законодавством щодо наукових парків, спеціальних економічних зон,
науково-технічну діяльність та іншого.
У науково-прикладному аспекті державно-приватне партнерство є
поєднанням зусиль і можливостей державних установ (землі, майна,
підприємств тощо) та приватного бізнесу для вирішення тих чи інших
соціально-економічних проблем. Місія і мета запуску цього механізму, як
правило, спочатку виписується у відповідних програмах, постановах,
рішеннях Уряду, міністерств, відомств, регіональних органів влади тощо.
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Для реалізації цього механізму розробляються і втілюються відповідні
програми дій. Саме так цей механізм виглядає у розвинених країнах, де він
найчастіше має назву публічно-приватного партнерства і регулюється не
окремими законами, а діє у рамках чинних норм та так би мовити
фокусується на вирішенні певних питань. Наприклад, той же розвиток
сільських територій, депресивних міст, занепадаючих галузей економіки
тощо.
В Україні Закон «Про державно-приватне партнерство» приймався під
Чемпіонат Європи з футболу 2012 року (УЄФА Євро-2012), а отже, його
головними ознаками стали – врегулювання майнових, земельних, фінансових
відносин при будівництві футбольної інфраструктури, готелів, доріг за участі
державного і приватних інвесторів. Закон України «Про наукові парки» [75]
розширює предмет державно-приватних відносин на сферу інтелектуальної
власності й інноваційної продукції. Інші закони теж поширюється на
механізм державно-приватного партнерства і розширюють його об’єктнопредметно базу своїми ініціативами. Розглянемо останній з таких прикладів –
зміни до Закону України «Про концесію», яким, з одного боку, розширено
сферу застосування державно-приватного партнерства, а з іншого –
конкретизовано механізм конкретних проєктів національного значення. Про
аудит як складову державно-приватного партнерства не йдеться, хоча його
участь і не відкидається.
Щодо наукового забезпечення, то в основі досліджених публікації з
державно-приватного партнерства вітчизняних вчених здебільшого закладені
гіпотези, ідеї, алгоритми, механізми й розгляд аналогів, що базується на
матеріалах, підготовлених проєктами Європейського Союзу та країн-членів
Європейського

Союзу

«Державно-приватне

партнерство

як

механізм

реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні
аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проєктів» [21]. Серед
розглянутих у цьому документі проєктів державно-приватного партнерства
для сільських територій України важливими могли би бути:
101

– будівництво інфраструктури, особливо соціальної;
– управління твердими побутовими відходами;
– водопостачання та водовідведення (для сіл і селищ);
– вуличне освітлення (освітлення сіл);
– біопаливне опалення (з побічної продукції, отриманої в ході
сільськогосподарського виробництва).
Отже, провівши узагальнену оцінку чинного законодавства та наукових
робіт з питань державно-приватного партнерства, можна зробити такі
важливі висновки:
– по-перше, вітчизняне чинне законодавство з цих питань хоча і має
звужену об’єктно-предметно сферу дії механізму державно-приватного
партнерства

(в

основному

земельно-майновими,

фінансовими,

інтелектуальними аспектами) все ж формує науково-прикладну основу
можливого розширення його застосування і для питань взаємодії приватного
консалтингового бізнесу та об’єднаних територіальних громад на сільських
територіях;
– по-друге, враховуючи більш глибокий зміст такого партнерства у
розвинутих країнах, що навіть проявляється за назвою – «публічно-приватне
партнерство», виявляється можливість говорити також про громадськоаудиторське партнерство в Україні. Тобто про партнерство об’єднаних
територіальних громад і аудиторської спільноти цього регіону.
Важливо відмітити, що в Україні створено правову колізію навіть у
дефініції (назві) місцевих органів самоврядування. Так, у Законі України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» [70] передбачалося
поняття ОТГ – об’єднана територіальна громада, тоді як Розпорядженням
Кабінету Міністрів України про утворення нових громад про ОТГ не йдеться.
В ній йдеться про об’єднання і створення сільських, селищних і міських
громад [65]. Водночас у медійному просторі і навіть у наказах окремих
Міністерств і відомств України абревіатура ОТГ широко застосовується.
Оскільки питання назви органів місцевого самоврядування на сільських
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територій не впливає на зміст і напрям участі системи аудиту в державноприватному партнерстві, у цьому дослідженні рівною мірою застосовується
поняття і скорочення ОТГ – об’єднані територіальні громади, та сільські чи
селищні ради, органи місцевого самоврядування.
Отже, чинне на сьогодні законодавство щодо децентралізації [71, 80] та
функціонування об’єднаних територіальних громад [66, 70, 74, 78] немає
статей чи розділів ні щодо державно-приватного, ні тим більше громадськоаудиторського партнерства. Проте у цілому науково-правова основа
потенціалу такого партнерства в Україні має місце. Тому розгляд питання
визначення

концептуальних

підходів

до

запровадження

громадсько-

аудиторську партнерства на сільських територіях є доцільним.
Перш за все важливим є з’ясування місця громадсько-аудиторського
партнерства на сільських територіях в системі світового публічно-приватного
партнерства та державно-приватного партнерства в Україні. На рис. 3.3
відображено така ідентифікація громадсько-аудиторського партнерства,
виходячи з рівнів і масштабів його застосування. З’ясовано, що громадськоаудиторське партнерство (тим більше на сільських територіях) – це
мінімальний, базовий рівень державно-приватного партнерства на території
певної об’єднаної територіальної громади, що реалізується в рамах окремого,
індивідуального проєкту.
Очевидно, що без врахування у базових нормах попередніх рівнів
державно-приватного партнерства можливостей реалізації і проєктів ГАП,
запуск і функціонування останніх неможливі. Звідси, найпершим і базовим
концептуальним

підходом

запровадження

громадсько-аудиторського

партнерства є ініціювання нових нормативно-правових актів або внесення
змін і доповнень до уже чинних в Україні. Цьому має передувати розробка
відповідної Концепції (у співпраці Міністерства розвитку громад і територій
України, нового Міністерства аграрної політики та сільського розвитку
України, Аудиторської палати України та академічної науки).
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Рівні

Проєкт
громадсько-аудиторського
партнерства в ОТГ

ОТГ

Регіональний

Державно-приватне партнерство
в регіоні, в т.ч. громадськоаудиторське партнерство

Всеукраїнський

Державно-приватне партнерство
в Україні

Світовий

Публічно-приватне партнерство
розвинутого світу
Масштаб застосування

Рис. 3.3. Місце громадсько-аудиторського партнерства
в публічно-приватному партнерстві
У цьому дослідженні доцільно розглянути ключові питання таких
концептуальних положень. Розробка останніх має базуватися на означенні
проблем, на вирішення яких і має бути спрямоване громадсько-аудиторське
партнерство (ГАП) на сільських територіях. Серед них:
– низька обізнаність і активність селян у розвитку своїх об’єднаних
територіальних громад;
– слабкість

просторового

розвитку

ОТГ,

особливо

в

частині

комунікаційної інфраструктури;
– масштабність сільських об’єднаних територіальних громад, що
включають десятки сіл;
– розпорошеність природних й інших активів ОТГ;
– відсутність

механізмів

контролю

за

соціально-екологічною

відповідальністю бізнесу;
– поєднання в об’єднаних територіальних громадах бюджетного і
госпрозрахункового обліку та звітності тощо.
На рис. 3.4 зображено теоретико-прикладний концепт запровадження
ГАП на сільських територіях, який включає: блок визначення інституційної
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необхідності ГАП на сільських територіях та блоки, що розкривають цілі
ГАП й напрями правового і організаційно-методичного забезпечення такого
партнерства.
Громадсько-аудиторське партнерство

Інституційна необхідність
ГАП:
 слабкість
просторового розвитку;
 масштабне об’єднання
сіл в одне ОТГ (від 3 до
100);
 розпорошеність
природних і інших
активів ОТГ;
 низька економічна
обізнаність селян;
 відсутність контролю
за соціальною та
екологічною
відповідальністю бізнесу
та ін.

Місія ГАП
/місія аудиту й
аудиторського
обслуговування ОТГ/:
 контроль
використання бюджетів;
 підтримка селян до
самоврядування та
контролю органів влади;
 ідентифікація й
капіталізація активів
ОТГ;
 профілактика
корупції;
 розширення
публічності й
змістовності звітності та
ін.

Напрями правового й
організаційно-методичне
забезпечення:
 запровадження
громадськоаудиторського
партнерства;
 узгодження
законодавства з аудиту з
політикою
децентралізації тощо;
 розробка й прийняття
методичних
рекомендацій з ГАП та
аудиту сільських ОТГ;
 доповнення програм
підвищення кваліфікації
аудиторів та бухгалтерів
та ін.

Сталий розвиток сільських територій

Рис. 3.4. Теоретико-прикладний концепт запровадження громадськоаудиторського партнерства на сільських територіях
Такий концепт базується на «Наукові основи і стратегічні пріоритети
сталого розвитку сільських територій України», що були підготовлені НААН
у 2019 році [47]. В ній описуються і пропонуються механізми вирішення ряду
проблем:
– надмірної концентрації сіл в ОТГ (стан на 31.12.2020 р. ця проблема
ще більше загострюються);
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– руйнування малого і середнього підприємництва через концентрацію
земельних

масиві

по

ОТГ

у

користуванні

великого

бізнесу

(теж

загострюються);
– відсторонення

громад

від

їх

основного

ресурсу

–

земель

сільськогосподарського призначення і т.д.
Відповідно до інституціональної теорії впоратися з укоріненими
інституційними викликами можливо лише через формування нових
(альтернативних) організаційних формувань. Безперечно, що такими є
проєкти

громадсько-аудиторського

партнерства.

Концепт

дозволяє

сформувати цілі громадсько-аудиторського партнерства та окреслити
напрями його правового і організаційно-методичного забезпечення.
Державно-приватне

партнерство

і

його

складова

громадсько-

аудиторське партнерство – це засноване на договірній основі довгострокове
співробітництво між державою (у випадку ГАП – органами місцевого
самоврядування) та приватними компаніями (у вказаному випадку –
аудиторськими), спрямоване на фінансування, проєктування, впровадження
та управління публічними об’єктами та публічними послугами, які
традиційно забезпечуються державою (органами місцевого самоврядування).
Законодавство України визначає певні сфери реалізації державноприватного партнерства (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державно-приватне
партнерство»). У цьому переліку немає ні поняття громадсько-аудиторське
партнерство, ні інших відповідних сфер консалтингової реалізації державноприватного партнерства. Проте зазначається, що перелік визначених сфер
державно-приватного партнерства не є вичерпним.
Так, у вищеназваному законі передбачена, зокрема, можливість
прийняття рішення державним партнером щодо доцільності державноприватного

партнерства

також

за

іншими

напрямами.

При

цьому

наголошується, що винятком для цього є господарська діяльність, здійснення
якою дозволене тільки державним установам чи місцевим органам влади.
Серед сфер реалізації державно-приватного партнерства:
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– пошук, розвідка, видобування корисних копалин;
– будівництво інфраструктури й інше будівництво;
– збір, очищення і розподіл води, зрошування;
– охорона здоров’я;
– послуги культури, спорту, туризму;
– управління соціальними установами;
– надання освітніх послуг тощо.
Відсутність аудиторських послуг чи аудиторського забезпечення у
визначених законом сферах ДПП засвідчує не їх невідповідність ідеології
державно-приватного партнерства, а слабкість вітчизняного інституту аудиту
у позиціонуванні своєї соціально-економічної корисності при підготовці
таких законопроєктів. Вище неодноразово доводилася камеральна вузькість
національної системи аудиту, її замкнутість та концентрація на внутрішніх
проблемах, стратегічна обмеженість аудиторської еліти в епоху сталого
розвитку та цифрових технологій [137].
На

рис.

партнерства.

Це

3.5

узагальнено

спільна

сутність

діяльність

у

громадсько-аудиторського

рамках

державно-приватного

партнерства, місцевих органів самоврядування (рад та виконавчих комітетів
ОТГ) та аудиторських компаній з метою аудиторського забезпечення сталого
розвитку сільських територій.
На рівні рад ОТГ затверджуються договори на спільну діяльність,
визначаються напрями, сфери (завдання) залучення аудиторських компаній,
цілі для досягнення і інше. З виконавчими органами ОТГ аудиторські
компанії співпрацюють з реалізації різноманітних завдань, в тому числі і з
залученням

до

цього

третіх

осіб,

що

господарюють

на

території

територіальної громади.
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Державно-приватне партнерство
Спільна діяльність ОТГ і АК

Сільські громади
(ОТГ):
 Рада
 Виконавчі
органи

Аудиторські
компанії (АК):
 оцінка
 аудит
 консалтинг

Громадсько-аудиторське партнерство в рамках
ДПП
Аудиторське забезпечення сталого розвитку
сільських ОТГ

Рис. 3.5. Сутність громадсько-аудиторського партнерства на сільських
територіях
Важливо зрозуміти, що може запропонувати інститут аудиту для ОТГ у
рамках державно-приватного партнерства, у яких напрямах мають бути ці
пропозиції. Чи є в системі аудиту теоретико-прикладна основа для
забезпечення реалізації аудитом такої місії.
По-перше, слід розуміти, що лише трансформація системи аудиту у
соціально-економічний інститут забезпечує теоретичний фундамент для його
участі

в

державно-приватному

партнерстві.

По-друге,

важливими

орієнтирами пошуку місця аудиту в державно-приватному партнерстві є
аудиторське забезпечення політики сталого розвитку та децентралізації
управління.
Виходячи
компоненту

з

цих

базових

державно-приватного

постулатів,
партнерства

сферами
з

аудиторського

розвитку

сільських

територій можуть бути:
– супровід формування майнових комплексів новоутворених органів
місцевого самоврядування;
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– інвентаризація природних ресурсів, іншого потенціалу сільських
територій, супроводження їх оцінки та взяття на баланс;
– аудиторське забезпечення формування і розвитку підприємництва на
територіях ОТГ (фермерство, іншого малого і середнього бізнесу,
кооперативів тощо);
– забезпечення контролю дотримання умов соціальної й екологічної
відповідальності бізнесу, дотримання ним інших договірних умов сталого
господарювання на території ОТГ;
– розробка стратегії, планів і програм розвитку ОТГ;
– проведення аудиту інтегрованої звітності суб’єктів господарювання
на території ОТГ (в рамках ДТП, а саме громадсько-аудиторського
партнерства та партнерства з відповідними бізнес-структурами);
– проведення аудиту фінансової звітності виконавчих органів ОТГ;
– формування аудиторської мережі на сільських територіях;
– аудиторське супроводження інвестиційної діяльності;
– надання аудиторсько-дорадницьких послуг тощо.
Наведений вище (далеко неповний) перелік сфер довгострокового
співробітництва між аудиторськими компаніями (фірмами) та ОТГ (органами
місцевого самоврядування) є вкрай потрібним як для сталого розвитку
сільських територій, так і для інституціонального самоутвердження аудиту.
Місцеве самоврядування (ОТГ) отримують механізм компетентного
(професійного) вирішення проблем:
– формування майнових і земельних комплексів ОТГ;
– залучення в економічний обіг максимально наявних на їхній території
ресурсів;
– контролю

дотримання

усіма

суб’єктами

господарювання

встановленої політики (планів) сталого розвитку ОТГ;
– підвищення підприємницької активності та залучення інвестицій на
території ОТГ.
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Інститут аудиту від державно-приватного партнерства (громадськоаудиторського партнерства) отримує не стільки розширення ринку своїх
послуг (що важливо), скільки суспільне визнання своєї корисності,
утвердження в статусі важливого соціально-економічного інституту.
Формуючи

концептуальні

положення

громадсько-аудиторського

партнерства на сільських територіях, важливим є питання щодо форми
такого партнерства. Зазвичай, державно-приватне партнерство оформляється
з врахуванням особливості кожного окремого проєкту:
– договір концесії;
– змішаний договір;
– договір про спільну діяльність тощо.
Правова сутність таких договорів не є предметом цього дослідження.
Для нас важливо, що застосований у таких випадках договір про спільну
діяльність

цілком

задовольнить

громадсько-аудиторське

партнерство.

Предметом такого договору можуть бути вищезазначені сфери реалізації
громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях як в цілому,
так і за конкретними завданнями.
З іншого боку, розглядаючи концептуальні положення громадськоаудиторського партнерства на сільських територіях з позиції фінансування
таких проєктів, доцільним було би і їх оформлення змішаними договорами. У
таких випадках фінансування проєктів за аудиторськими сферами державноприватного

партнерства

відбуватиметься

як

органами

місцевого

самоврядування, так і бізнесом, що господарює на сільських територіях.
Таким чином, проєкти громадсько-аудиторського партнерства на
сільських територіях є цілком реальним як за умов чинного законодавства з
державно-приватного

партнерства,

так

і

за

розповсюдженими

організаційними формами таких проєктів. Звісно, аудиторській спільноті в
особах її еліт з ОСНАД та АПУ потрібно ініціювати через Міністерство
фінансів України чи профільний Комітет Верховної Ради України внесення
змін
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та

доповнень

до

Законів

України

(«Про

державно-приватне

партнерство», «Про концесії», «Про аудит фінансової звітності і аудиторську
діяльність» та інші) щодо чіткого визначення у них аудиторських сфер
державно-приватного партнерства. Проте і чинних законодавчих норм щодо
державно-приватного партнерства цілком достатньо, щоб запроваджувати
проєкти громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях уже
тепер. Важливим кроком на цьому шляху має стати співпраця ОСНАД, АПУ,
професійних об’єднань аудиторів і аудиторських фірм з обласними і
районними радами та органами місцевого самоврядування.
Визначаючи

концептуальні

положення

громадсько-аудиторського

партнерства на сільських територіях, важливо розглянути алгоритми дій із
налагодження співпраці аудиторів (аудиторських компаній) із органами
місцевого самоврядування. Спираючись на вищезазначені результати
дослідження, в основу такого алгоритму має бути закладено щонайменше три
постулати:
1) якісно новий розвиток регіональних відділень АПУ та професійних
об’єднань аудиторів;
2) входження

представників

регіональних

відділень

АПУ

чи

професійних об’єднань аудиторів до громадських рад при обласних і
районних депутатських радах;
3) процедура

відбору

органами

місцевого

самоврядування

аудиторських компаній за проєктами громадсько-аудиторського партнерства.
Для інституту аудиту, який потребує визнання своєї суспільної
корисності, важливо проявити у питаннях ДПП (ГАП) ініціативу. Разом з тим
така ініціатива має базуватися на відповідному науковому забезпеченні:
– визначеності у місії і планах роботи регіональних відділень АПУ
(професійних об’єднань аудиторів) щодо державно-приватного партнерства
загалом та громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях
зокрема;
– забезпечення розвитку аудиторської мережі на сільських територіях;
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– методологічне

забезпечення

аудиторських

фірм

з

організації

громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях та інше.
Проєктом рішення до питання № 6 Проєкту порядку денного чергового
з’їзду аудиторів України від 12.06.2020 р. (Додаток № 3 до рішення Ради
Аудиторської палати України від 30.01.2020 р. № 29/1) передбачається
затвердження Положення про регіональні відділення Аудиторської палати
України [77]. Головним акцентом цього документу є спрямування діяльності
РВ АПУ на розвиток та підвищення професійного рівня аудиторів та
аудиторської діяльності в конкретному регіоні (на обласному рівні). Звідси –
перелік функцій та повноважень РВ АПУ:
– організація виконання статутних завдань АПУ, крім делегованих, на
території відповідного регіону, в межах яких діє РВ АПУ;
– координація взаємодії членів АПУ на території відповідних регіонів,
у межах яких діє РВ АПУ;
– забезпечення організаційної єдності членів РВ АПУ відповідного
регіону;
– забезпечення, за дорученням Ради АПУ, виконання рішень з’їзду
аудиторів України, Ради АПУ на території відповідного регіону;
– забезпечення координації дій та взаємодію з Радою АПУ;
– своєчасне та в повному обсязі інформування членів РВ АПУ
відповідного регіону про рішення з’їзду аудиторів України, Ради АПУ, а
також про роботу інших органів АПУ та заходи, які проводяться від імені
АПУ [77].
Як і у Стратегії та Концепції розвитку АПУ, що розглядалися у
підрозділів 3.1 цього дослідження, у Проєкті Положення про РВ АПУ не
йдеться про суспільну корисність регіональних складових вітчизняної
системи аудиту. Так звана ідеологія камеральності, зосередженості на собі
переноситься і на регіональні відділення АПУ. Водночас у цьому документі
виділено ряд повноважень зборів аудиторів регіону, що є важливим як для
інституту аудиту, так і для його участі в ДПП (ГАП). Зокрема:
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– розгляд питань щодо професійної діяльності, властивих регіону;
– делегування представників до регіональних консультативних та
дорадчих

органів,

комітетів

та

комісій

при

органах

місцевого

самоврядування.
Відтак важливим компонентом концептуальних положень державноприватного партнерства загалом та громадсько-аудиторського партнерства на
сільських територій зокрема є внесення відповідних змін як до Стратегії
діяльності АПУ (нової Концепції розвитку інститут аудиту), так і до проєкту
Положення про РВ АПУ. Доповнення концептуальних засад розвитку
інституту аудиту розглянуто у підрозділів 3.1. Щодо Положення про РВ
АПУ, то ці доповнення мають містити розширення їх функцій і повноважень
у частині:
– формування місії з аудиторського забезпечення сталого розвитку
регіонів;
– зростання чисельності аудиторів та аудиторських компаній в
сільських регіонах;
– сприяння аудиторської спільноти у формуванні та реалізації планів
сталого розвитку регіонів, ОТГ;
– розширення представництва аудиторів при громадських радах,
регіональних відділень державних та самоврядних органів, комітетів та
комісії при ОТГ;
– інформаційно-методичне

забезпечення

роботи

аудиторських

компаній при реалізації проєктів державно-приватного партнерства, проєктів
громадсько-аудиторського партнерства на сільських територій;
– проведення публічно-інформаційних заходів із підвищення іміджу,
донесення до суспільства соціально-екологічної корисності інституту аудиту
загалом та на конкретних прикладах в регіоні зокрема;
– розробка стратегії, планів і програм аудиторського забезпечення
сталого розвитку регіонів;

113

– забезпечення активної присутності регіонального інституту аудиту у
стратегіях, програмних документах з розвитку регіонів, ОТГ тощо.
Присутність інститут аудиту, його регіональних відділень у соціальноекономічному житті регіонів є базовим концептуальним положенням
реалізації громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях. З
цього

рівня

відкривається

можливість

формування

та

реалізації

різноманітних проєктів аудиторського державно-приватного партнерства, в
тому числі проєктів громадсько-аудиторського партнерства на сільських
територіях.
Іншим

базовим

концептуальним

положенням

громадсько-

аудиторського партнерства є забезпечення розвитку аудиторської мережі на
сільських територія. Проблемність наявності, а точніше її відсутності
описувалася вище. На цьому етапі дослідження важливо означити
концептуальні

положення

громадсько-аудиторського

партнерства

на

сільських територіях.
Уже зазначалося, що реалізація проєктів громадсько-аудиторського
партнерства призводить до розширення ємності ринку аудиторських послуг і,
що більш важливо, до зростання іміджу професії в суспільстві. Найкраще цей
ефект реалізується на місцевому рівні, коли аудитор, аудиторська фірма
функціонують на цій же території, приймають участь у реалізації спільних
проєктів, забезпечують довіру і порозуміння між органами влади та місцевою
громадою.
Звісно, вітчизняна система аудиту не готова до таких викликів, її
сьогоднішня стратегія протилежна до процесів децентралізації. Головною
причиною цього є зосередженість національні аудиторської еліти на
проблемах якості аудиторських послуг, що є важливим на цьому етапі
розвитку. Проте ця зосередженість немає відкидати роботу з трансформації
системи аудиту в інститут аудиту. Слід шукати можливості зосереджуватись
і на інших проблемах. Однією з таких є забезпечення розвитку аудиторської
мережі на сільських територій та її активне залучення до реалізації політики
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сталого розвитку, в тому числі і через державно-приватне партнерство
(громадсько-аудиторське партнерство).
ОСНАД (відповідно до прогнозів) лише на початок 2021 року планує
організовувати роботу з формування національної системи підвищення
кваліфікації та сертифікації аудиторів. На сайтах ОСНАД, АПУ і ряду
громадських об’єднань аудиторів наводяться різноманітні свідчення про
низький рівень професійності аудиторів.
У відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності

та

аудиторську

діяльність»

[63]

відбулося

ранжування

спроможності аудиторських компаній і сотні аудиторів та аудиторський фірм
були відсторонені від обов’язково аудиту. Стан вітчизняної економіки
2019 р. значно звузив ринок аудиторських послуг. Аудиторська професія
почала стрімко втрачати аудиторів, особливо в регіонах, зокрема аграрних
(додаток А та Б).
Кадрові проблеми аудиту загалом і особливо в аграрних регіонах мали
місце

і

на

зорі

становлення

вітчизняного

аудиту.

Тоді

вченими

ННЦ «Інститут аграрної економіки» була розроблена Концепція створення та
розвитку аудиту по обслуговуванню агропромислового комплексу України
[32]. Концепція була запропонована до розгляду Аудиторській палаті
України (на чолі з І.С. Пилипенком) та Міністерству аграрної політики
України (відповідний підрозділ Міністерства на той час очолював
М.С. Ігнатенко). У результаті державницької позиції на реалізацію положень
цієї Концепції у 1995 році було сформовано (з представників аграрних
регіонів усіх областей України) групу фахівців для відповідно навчання та
наступної сертифікації. Згодом сертифіковані за цим партнерством аудитори
сформували аудиторські компанії та плідно співпрацювали з обласними
управліннями АПК при обласних державних адміністрацій з питань
аудиторського забезпечення аграрного виробництва.
Використання такого досвіду можливе і необхідне в сьогоднішніх
умовах, застосовуючи в тому числі і механізм державно-приватного
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партнерства. Головні компоненти механізму аудиторського державноприватного партнерства на сільських територій зображено на рис. 3.6.
Наукове забезпечення розвитку аудиту:
Концепція розвитку вітчизняного інституту аудиту;
Концепція аудиторського ДПП зі сталого розвитку сільських територій
…
ОСНАД/АПУ,
РВ АПУ

МінАПП
Мінрегіон

Обласні ради,
ОТГ

Державно-приватне партнерство:
 підготовка аудиторських кадрів, розвиток аудиторської мережі в регіонах;
 участь аудиторів у регіональних Громадських радах, комітетах, комісіях;
 відображення аудиторського компоненту в стратегіях і програмах регіонального
розвитку;
 формування проєктів аудиторського ДПП;
 реалізація в регіонах і ОТГ проєктів громадсько-аудиторського партнерства.
…
Головні очікувані результати ДПП:
 аудиторське забезпечення сталого розвитку регіонів, ОТГ;
 зростання суспільної корисності вітчизняного інституту аудиту;
 розширення ринку аудиторських послуг.

Рис. 3.6. Головні компоненти механізму аудиторського ДПП
на сільських територіях
Серед них важливими є:
– наукове забезпечення (критична оцінка стану, бачення проблем та
шляхів їх вирішення, адаптація під потреби зарубіжного та вітчизняного
досвіду, орієнтація на суспільну корисність. Це та інше і є місією академічної
науки у формуванні вітчизняного інституту аудиту);
– координація зусиль державних органів (ОСНАД, Міністерства,
обласних і районних рад, виконавчих комітетів, органів самоврядування
ОТГ, що об’єднані ідею аудиторського забезпечення сталого розвитку
регіонів, ОТГ, країни);
– компонент державно-приватного
(включає
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кадрове

забезпечення,

партнерства розвитку регіону

формування

аудиторської

мережі,

аудиторської причетності до громадського управління та реалізації проєктів
громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях);
– компонент націленості на результат (суспільний і бізнесовий, що
відповідає політиці та цілям сталого розвитку).Серед факторів забезпечення
розвитку аудиторської мережі на сільських територіях мають бути також
преференції щодо участі місцевих аудиторських компаній в проєктах
державно-приватного партнерства (громадсько-аудиторського партнерства).
Такі преференції реалізуються через відповідні рішення місцевих органів
самоврядування

у

вигляді

формування

певних

переліків

суб’єктів

аудиторської діяльності чи відповідних рекомендації у їх постановах
(рішеннях). При цьому такий начебто не ринковий підхід узгоджується
спільною політикою з ОСНАД, АПУ, які виписують подібні норми у своїх
стратегічних документах, а краще – в Концепції розвитку національного
інституту аудиту, що затверджується відповідним розпорядженням Уряду.
Урядові і регуляторні рішення щодо розвитку аудиторської мережі в
сільських регіонах України базуються як на теоретичних доктринах
просторової економіки, поведінкової економіки, так і на концепції та цілях
сталого

розвитку,

що

є

рівноцінним

до

принципів

ринковості

і

конкурентності. Забезпечення принципів ринковості і конкурентності
аудиторських послуг на сільських територій є завданням регіональних
відділів АПУ поряд із завданням формування такої мережі в регіоні, що на
сьогодні в Україні неможливо без преференцій.
Концептуальне бачення забезпечення компетентності аудиторської
мережі сільських територій може базуватися на двох підходах:
– перший: освоєння нових знань в рамках чинної системи підвищення
кваліфікації аудиторів, де ОСНАД і АПУ забезпечують ці компетенції
відповідними курсами;
– другий: запровадження додаткової сертифікації аудиторів під вимоги
державно-приватного партнерства (громадсько-аудиторського партнерства
на сільських територіях).
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У будь-якому виборі вітчизняна система аудиту потребує спеціального
науково-методичного забезпечення реалізації аудиторського компоненту
державно-приватного партнерства. Основою такого забезпечення можуть
бути напрацювання наукових установ системи НААН. Так, в Національному
науковому центрі «Інститут аграрної економіки» розроблено Методичні
рекомендації

з

інвентаризації

активів

та

ресурсного

потенціалу

територіальних громад [45]. А в Інституті обліку фінансів розроблена базова
програма сертифікації бухгалтерів АПК САРА «Сертифікації професійних
бухгалтерів агробізнесу». Аналіз компонентів цієї програми засвідчує
доцільність її удосконалення під потреби підвищення компетентності
аудиторів для здійснення

проєктів державно-приватного партнерства

(громадсько-аудиторського партнерства) на сільських територіях.
У табл. 3.8 наведено існуючі і рекомендовані для аудиторів курси
відповідних навчань.
Таблиця 3.8
Удосконалення існуючих і доповнення курсів програми сертифікації
аудиторів САРА для реалізації проєктів ДПП (ГАП) на сільських
територіях
№
з/п

Компоненти

Кількість
годин

1

2

3

ОБОВ’ЯЗКОВІ КУРСИ
1**
2
3
4***
5***
6***

Система податкових платежів та спеціальні режими оподаткування
агробізнесу та ОТГ
Облік майна та сільськогосподарської діяльності за МСБО
41 «Сільське господарство» та П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Специфіка ринку землі та земельні відносини
Державно-приватне партнерство: основи та участь аудиторів
Цілі сталого розвитку й проєкти ДПП між об’єднаними
територіальними громадами й аудиторськими компаніями
Інвентаризація, оцінка та облік потенціалу об’єднаної територіальної
громади

20
20
24
14
14
20

ДВА КУРСИ НА ВИБІР
7**
8
9

118

Інтегрована звітність агробізнесу й об’єднаної територіальної громади
Облік і звітність в кооперативах
Облікова політика: підвищена капіталізація, інвестиційна

14
20
24

Продовження табл. 3.8
1
***

10

2

3

привабливість та безпеки бізнесу
Бюджетний облік в ОТГ

20

** Доповнено курс компонентом ОТГ
*** Запропоновані автором нові курси

Так, до трьох обов’язкових курсів програми сертифікації САРА
«Cертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» пропонується додати
ще три курси:
– з основ державно-приватного партнерства та участі у цьому
аудиторів;
–з

розгляду

проєктів

державно-приватного

партнерства

між

об’єднаною територіальною громадою і аудиторською фірмою на реалізацію
цілей сталого розвитку;
– набуття навиків із забезпечення інвентаризації, оцінки і організації
обліку

потенціалу

об’єднаної

територіальної

громади

(ресурсного,

людського, туристичного і інших).
Окрім того у курсах на вибір (обов’язково два з чотирьох за програмою
САРА) пропонується для аудиторів новий курс «Бухгалтерський облік у
ОТГ» та удосконалений «Інтегрована звітність агробізнесу і ОТГ».
Слід зазначити, що програма сертифікації бухгалтерів агробізнесу
визнана на рівні Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів та аудиторів,
яка входить до регіональних груп Міжнародної федерації бухгалтерів,
ліцензована Міністерством освіти і науки України та розкриває аграрну
спеціалізацію бухгалтерського обліку.
Отже, академічною наукою в особі Інституту аграрної економіки,
Інституту обліку фінансів та громадсько-професійним бухгалтерським рухом
в особі Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
напрацьовано певний базис знань і компетенцій для підготовки аудиторів під
проєкти державно-приватного партнерства на сільських територіях. Цей
базис доцільно удосконалити і наповнити новими курсами (табл. 3.8) та
рішеннями ОСНАД і АПУ прийняти до чинної системи підвищення
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кваліфікації аудиторів або запровадити додаткову їх сертифікації для
реалізації проєктів ДПП (ГАП) на сільських територіях.
Таким чином, національна система аудиту може і має бути залучена до
системи

ДПП

(громадсько-аудиторського

партнерства)

на

сільських

територіях. Така участь аудиту є вкрай необхідною для зростання його
суспільної

корисності,

утвердження

у

статусі

важливо

соціально-

економічного інституту та розширення ринку аудиторських послуг. Разом з
тим ця участь потребує від вітчизняного інституту аудиту відповідного
теоретико-нормативного,

методичного

й

організаційного

зростання

і

забезпечення. Останнє базово визначається і націлюється концептуальними
положеннями (рис. 3.7).
На рис. 3.7 наведено основні компоненти концептуальних положень
громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях. Вони
включають орієнтацію наукової і практичної аудиторської спільноти на:
підготовку

теоретико-нормативного

компоненту

державно-приватного

партнерства (ГАП); формування концептуального забезпечення ДПП (ГАП)
на сільських територіях; забезпечення організації спільної діяльності між
органами місцевого самоврядування і аудиторськими компаніями; розробку
цільового компоненту.
Підготовка

теоретико-нормативного

компоненту

ДПП

(ГАП)

передбачає формування наукового напряму, підготовку доповідних записок
уряду, міністерствам, громадським об’єднань, об’єднань ОТГ, АПУ, ОСНАД
і ін. Підготовка проєктів змін і доповнень до законодавчо-нормативних
документів із ДПП, сталого розвитку, розвитку сільських територій і ін.
Робота з Комітетом ВРУ, відомчими комісіями та ін. Звісно, така робота
базується на відповідному науковому забезпеченні, фундаментальною
основою якою є інституціональної теорії аудиту.
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Громадсько-аудиторське партнерство на сільських територіях
Теоретико-нормативний компонент:
 інституціональна теорія аудиту, теорія поведінкової та просторової економіки й ін.;
 удосконалення нормативних актів з ДПП, сталого розвитку (СР), аудиту
відповідно до ГАП, ін.;
Концептуальне забезпечення ГАП на сільських територіях:
 розвиток аудиторської мережі та компетентності аудиторів;
 означення місії і завдання інститут аудиту у державних нормативних актах зі СР,
ДПП, а також програмах і проєктах розвитку регіонів;
 розширення сфери (завдань) прикладання аудиту до сталого розвитку ОТГ та ін.
Організаційний компонент спільної діяльності ОТГ і АК:
Публічне представлення оцінених аудитором фактів і планів розвитку ОТГ

Сільське ОТГ
Оцінка

Рада ОТГ:
плани розвитку;
капіталізація,
вимоги до бізнесу

Специфічні методичні і
професійні компоненти

Аудиторська
компанія-партнер
сільських ОТГ

Виконавчі органи ОТГ:
бюджет;
публічні закупівлі
Аудит

Специфічні методичні і
професійні компоненти

Суб’єкти господарювання на
території ОТГ
Публічне представлення підтвердженої аудитором звітності
Компонент результативної націленості:
 Аудиторське забезпечення досягнення цілей СР на сільських територіях
 Зростання суспільної корисності інституту аудиту, розширення ринку
аудиторських послуг

Рис. 3.7. Концептуальні положення (компоненти)
громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях
Формування

концептуального

забезпечення

державно-приватного

партнерства (громадсько-аудиторську партнерства) на сільських територіях
охоплює означення нових сфер аудиторської діяльності; виявлення і
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доведення до суспільства, владних інституцій потреби і можливостей
прикладення

інституту

аудиту

до

забезпечення

сталого

розвитку,

формулювання відповідних завдань; питання внесення до нормативноправових

актів

із

політики

сталого

розвитку,

державно-приватного

партнерства аудиторського функціоналу; питання розвитку на сільських
територіях аудиторської мережі та компетентності аудиторів вирішувати нові
завдання; інші базові положення присутності інститут аудиту в соціальноекономічному житті регіонів та ОТГ.
Забезпечення організації спільної діяльності між органами місцевого
самоврядування і аудиторськими компаніями передбачає формування
інформаційно-методичного

забезпечення;

напрацювання

алгоритмів

співпраці та змістовності договірних стосунків; заходи із запобігання
корупції, недобросовісної конкуренції при виборі аудиторської компанії та
інше. Розробка цільового компоненту включає визначення параметрів
ефективності аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських
територій; суспільне визнання місця і ролі аудиту розвитку місцевого
самоврядування та інше.
Отже,

за

результатами

дослідження

визначено

концептуальні

положення державно-приватного партнерства між органами місцевого
самоврядування й аудиторськими компанія в частині формування його
теоретико-нормативного компоненту (відповідні зміни і доповнення до
законодавства,

наукове

забезпечення),

розширення

сфер

і

завдань

прикладання аудиту до реалізації цілей сталого розвитку як у державних, так
і регіональних програмах та проєктах, розвитку на сільських територіях
аудиторської

мережі

та

компетентності

аудиторів,

організаційних

і

методичних компонентів забезпечення спільної діяльності між громадами та
аудиторськими компаніями. Це дозволяє розширити ринок аудиторських
послуг, забезпечити зростання суспільної корисності інституту аудиту від
його участі в досягненні цілей сталого розвитку та значно посилити
спроможність сталого розвитку на сільських територіях.
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3.3. Вимірювання

ефективність

залучення

аудиту

до

забезпечення сталого розвитку сільських територій
Орієнтуючись на сталий розвиток, сучасний світ знаходиться у
постійному пошуку індикаторів щодо його реалізації. Інститут аудиту
залучається до реалізації цілей сталого розвитку, а отже, також має мати
відповідні орієнтири і розрахунки. Завданням цього підрозділу дослідження є
визначення підходів до виміру ефективності залучення інституту аудиту до
розвитку сільських територій.
На

першому

етапі

цього

дослідження

важливо

з’ясувати

співвідношення цілей сталого розвитку й можливостей інституту аудиту в їх
реалізації. За основу беруться як Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року
[108], так і цілі сталого розвитку України, що визначені у Національній
доповіді «Цілі сталого розвитку України» [48] та Указі Президента України
«Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» [83]. З іншої
сторони розглядаються можливості інститут аудиту в забезпеченні реалізації
цих цілей. Такі можливості означені в дослідженні вище. У табл. 3.9
наведено оцінку такого співвідношення за цілями, в яких залучення
інституту аудиту є очевидним натепер і можливе у перспективі.
Таблиця 3.9
Участь інституту аудиту в реалізації цілей сталого розвитку*
Цілі сталого розвитку України
на період до 2030 року

Сфера аудиторського забезпечення цілей сталого
розвитку

1

2

Ціль № 1 «Подолання бідності»

Забезпечення економічної грамотності населення, їх
підприємницької активності;
Ціль № 10 «Скорочення
Розвиток мережі аудиторських компаній на сільських
нерівності»
територіях
Ціль № 2 «Подолання голоду… і
Забезпечення розвитку аграрного підприємництва
сприяння сталому розвитку
його конкурентоспроможності й інвестиційної
сільського господарства»
привабливості
Розвиток компетентності аудиторів, в тому числі у
Ціль № 4 «Забезпечення … якісної
сфері державно-приватного партнерства
освіти та заохочення можливостей
Підвищення економічної грамотності сільського
навчання протягом усього життя»
населення
Ціль № 8 «Сприяння …
Забезпечення довіри до публічної звітності суб’єктів
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Продовження табл. 3.9
1

економічному зростанню»,
Ціль № 11 «Забезпечення
відкритості…»
Ціль № 9 «Створення стійкої
інфраструктури … сприяння
сталій індустріалізації та
інноваціям»
Ціль № 7 «Зміцнення … й
активізація роботи в рамках
глобального партнерства в
інтересах сталого розвитку»

2

господарювання місцевих органів влади
Підвищення ефективності обліку, контролю та інших
сфер управління
Консультативно-інформаційне забезпечення
Задіяння інституту аудиту в нормативно-правових
актах, програмах державно-приватного партнерства,
спільних проєктах зі сталого розвитку, в тому числі
ОТГ

Як видно з табл. 3.9, по половині визначених в Україні цілей сталого
розвитку (8 із 17) можливо і доцільно залучати аудит до їх реалізації. Цілі
сталого розвитку України до 2030 року є орієнтирами для розроблення
проєктів, прогнозів і програмних документів, проєктів нормативно-правових
актів. Отже, у цих документах має бути відображена і складова відповідного
аудиторського забезпечення. Натепер у таких документах ця складова
відсутня, що зменшує статусність і корисність вітчизняну інститут аудиту. З
іншого боку, ця відсутність послаблює можливість збалансованості
економічного, соціального та екологічно вимірів сталого розвитку України.
Серед компонентів такого послаблення – проблеми відкритості і прозорості,
задіяння нових інтелектуальних ресурсів і можливостей, спільне розв’язання
проблем тощо.
У двох попередніх підрозділах третього розділу цього дослідження
розглянуто концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого
розвитку та їх реалізація на сільських територіях на базі державноприватного партнерства (громадсько-аудиторського партнерства) між ОТГ та
аудиторськими компаніями. Серед очікуваних результатів поряд із іншими
виділено:
– кількісне й якісне забезпечення досягнення цілей сталого розвитку
ОТГ;
– капіталізація активів (потенціалу) сільського підприємництва та
сільських територій;
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– збільшення

активності

сільського

населення

в

місцевому

самоврядуванні;
– розширення

кількості

як

суб’єктів

підприємництва,

так

і

аудиторських компаній на сільських територіях;
– розширення ринку аудиторських послуг.
Проте натепер органи місцевого самоврядування формують плани
розвитку своїх ОТГ, дбають про збільшення місцевих бюджетів без співпраці
з аудиторськими компаніями. Лише у поодиноких випадках проводиться
ініціативний аудит фінансової звітності комунальних підприємств ОТГ.
Виникає запитання, чим пояснюється така обмежена участь інституту
аудиту у забезпеченні розвитку ОТГ?
У попередніх підрозділах цього дослідження було з’ясовано причини і
наслідки

пасивності,

камеральності

вітчизняної

системи

аудиту

в

забезпеченні сталого розвитку України. До того ж вітчизняна система аудиту
фактично немає свого представництва (аудиторських фірм) в аграрних
регіонах, немає для аудиторського забезпечення і відповідного методичного
забезпечення, інститут аудиту не бере участі в проєктах державноприватного партнерства та інше.
Проте і зі сторони органів місцевого самоврядування попит на
аудиторські

послуги

обмежується

поодиноким ініціативним

аудитом

фінансової звітності комунальних підприємств. Розуміння ефективності
співпраці органів місцевого самоврядування й системи аудиту немає і на
державному рівні.
Вище з’ясована необхідність ініціатив аудиторської еліти щодо
суб’єктного узаконення участі інституту аудиту в забезпеченні сталого
розвитку (або хоча б узаконення можливої чи рекомендованої участі).
Йдеться «про участь» у нормативно-правових актах як однієї зі складових
забезпечення політики сталого розвитку в Україні, політики державноприватного партнерства, участь у програмах розвитку регіонів тощо.
Концептуально така причетність аудиту до реалізації цілей сталого розвитку
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з’ясовано у підрозділах 3.1 та 3.2. Проте більшу переконливість завжди
дають конкретні цифри.
У рамках цього дослідження важливо з’ясувати, яка сфера і який
економічний ефект участі аудиту в розвитку сільських ОТГ. Адже саме сільські
ОТГ є так би мовити первинною ланкою реалізації цілей сталого розвитку.
У табл. 3.10 наведено цілі із забезпечення сталого розвитку на території
ОТГ

(з

авторського

опитування

голів

ОТГ)

та

відповідні

сфери

аудиторського супроводу її досягнення.
Таблиця 3.10
Сфери аудиторського супроводження цілей забезпечення сталого
розвитку сільських ОТГ*
№
з/п

Реалізація цілей сталого розвитку сільських
ОТГ

Сфера аудиторського
супроводження

А

1

2

ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УМОВ («ПЕРВИННА КАПІТАЛІЗАЦІЯ» ОТГ)
(оптимальний термін – 5 років)
Поточні цілі (2020–2022 рр.)
Аудиторське забезпечення
Приймання земельно-майнових комплексів
1.
оформлення прав, оцінки,
об’єднаних сільських і селищних рад
постановки на баланс
Аудит використання коштів
Ефективне використання бюджетних коштів
2.
ДФРР
Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР)
Аудиторське консультування
Оптимізація бюджетів та управління об’єднаними
3.
Аудит системи управління
сільськими радами та їх комунальних підприємств
Перспективні цілі (з 2021 р.)
Інвентаризація потенціалу територій об’єднаних
Участь в інвентаризації,
4. сільських рад та постановка виявлених активів на
методичне забезпечення,
баланс
оцінка, балансове узагальнення
Формування стратегій та планів розвитку сільських
5.
Аудиторський консалтинг
об’єднаних громад
Контроль виконання угод соціально-екологічної
6. відповідальності бізнесу, що господарює на
Аудит інтегрованої звітності
територій сільських рад
Підвищення економічної грамотності,
Освітнє й інформаційно7.
стимулювання підприємницької активності селян
консультативне забезпечення
Розвиток малих форм підприємництва
Аудиторське обслуговування,
8.
(фермерство, кооперація, зелений туризм тощо)
аутсорсинг
Капіталізація активів й потенціалу сільських
Ідентифікація, оцінка, публічне
9.
територій
представлення активів
Підвищення інвестиційної привабливості
Консалтинг інтегрованої
10.
сільського бізнесу
звітності
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Продовження табл. 3.10
А

1

2
Довгострокові угоди на
здійснення державноЗапровадження державно-приватного партнерства приватного-партнерства з
11.
на території ОТГ
аудиторською компанією.
Консалтинг державноприватного партнерства
НАРОЩУВАННЯ КАПІТАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ (ПОСТІЙНО)
Аудит фінансової звітності
Випуск громадами муніципальних облігацій
1.
Аудит стратегій і планів
та інше
розвитку ОТГ

Як видно з табл. 3.10, на усі поточні і перспективні цілі забезпечення
органами місцевого самоврядування сталого розвитку своїх територій у
системі аудиту є не просто можливості участі (залучення), а й у деяких
випадках без аудиту їх реалізація неможлива.
У ході опитування голів місцевих органів самоврядування (сільських і
селищних рад), анкетування бухгалтерів (зміст анкети наведено в додатку В)
з’ясовано наявність в Україні у питанні аудиторського забезпечення сталого
розвитку сільських територій «порочного інституційного кола»1. Відомий
ефект, коли усі складові інституціонального середовища взаємопов’язані на
застій, деградацію.
В

контексті

цього

дослідження

«порочне

інституційне

коло»

візуалізується на рис. 3.8. З нього витікає, що:
1) у чинному законодавстві відсутні будь-які згадки про участь системи
аудиту у забезпеченні сталого розвитку. Відповідно таке не прослідковується
і у відповідних програмних та регіональних проєктах;
2) немає практики залучення аудиту до питань реалізації політики
сталого розвитку, немає відповідних угод державно-приватного партнерства,
немає співпраці РВ АПУ та місцевих органів влади;
3) немає усвідомленості у керівництва ОТГ, як за допомогою аудиту
прискорити (забезпечити) сталий розвиток їх території;
Поняття запозичено з дослідження Дарона Аджемоґлу та Джеймсона Робінсона
«Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності» [1].
1
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4) одна інституційна складова зачіпає іншу (і не важливо, яка перша),
тому поодинокі випадки ефективної участі аудиторських фірм у забезпеченні
сталого розвитку сільських ОТГ і можуть бути, але у цілому є інституційне
унеможливлення масштабного сталого розвитку ОТГ.
1

Проблеми
формального інституту
Відсутність аудиторського
компоненту в законодавстві,
програмах, проєктах сталого
розвитку

2 Організаційно-інституційні
проблеми
Відсутність ДПП, практики
залучення аудиту, спільної
роботи РВ АПУ та
регіональної влади

4
Інституційне унеможливлення
масштабного
сталого
розвитку ОТГ

Проблема неформального
інституту/ «в головах»
3
Відсутність усвідомленості
керівників ОТГ залучення
інституту аудиту до реалізації
сталого розвитку ОТГ

Рис. 3.8. «Порочне інституційне коло» сталого розвитку сільських
територій загалом та залучення до цього аудиторської складової зокрема
Вихід лише у розриві цього «порочного інституційного кола».
Переконливість зусиль на такий розрив дають розрахунки і цифри.
Розмовляючи з керівниками органів місцевого самоврядування,
спочатку у більшості випадків зустрічаєш не тільки нерозуміння дотичності
сфер залучення аудиту, а й розуміння ними масштабності завдань, що стоять
перед об’єднаними територіальними громадами із забезпечення сталого
розвитку. Пізніше в ході розмови найперший інтерес до аудиту проявляється
у допомозі з вирішення проблем:
– формування земельно-майнових комплексів ОТГ (реорганізація,
укрупнення районів, об’єднання сільських рад – все це супроводжується
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передачею з балансу на баланс ОТГ земельних ділянок, нерухомості,
комунальних закладів і т.п., що часто немає за собою адекватного правого і
бухгалтерського підтвердження);
– оптимізації управління (у більшості випадків голови ОТГ не
наважуються брати на себе відповідальність за оптимізацію кадрів, бюджетів
і т.п., тоді як на висновки стороннього аудитора їм зручно послатися тощо);
– контролю

угод

за

соціальною

відповідальністю

бізнесу,

що

господарює на території ОТГ (особливо це «місцевий дискомфорт» щодо
великого бізнесу (з монопольним по ОТГ банком землі), який «провів» до
рад своїх депутатів) і інше.
При подальшій розмові голови ОТГ погоджуються з необхідністю
залучення аудиту до реалізації і інших цілей сталого розвитку ОТГ. І майже
усі зауважують: «Чому про це ніхто не говорить, чому немає відповідних
пілотних проєктів, і на кінець – чому аудиторська складова не згадується ні у
відповідному чинному законодавстві, ні у їх інформаційному забезпеченні?».
Це і є «порочне інституційне коло», яке неминуче гальмує та зводить
нанівець сталий розвиток ОТГ.
Це ж явище отримало підтвердження і в анкетуванні бухгалтерів ОТГ
(додаток В). Результати анкетування відображено в табл. 3.11.
Таблиця 3.11
Пріоритетність для бухгалтерів виконкомів сільських рад сфер
залучення аудиторів до питань реалізації сталого розвитку ОТГ*
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Сфера співпраці аудиту та ОТГ
Аудиторські послуги в оформленні документації, оцінці
приймання на баланс ОТГ землі, майна, інших активів
Аудиторські послуги з інвентаризації (виявлення нових),
оцінки і постановці на баланс необліковуваних активів на
території ОТГ
Аудит системи управління ОТГ (кадрова оптимізація)
Аудиторський консалтинг розробки стратегій і планів розвитку
ОТГ (формування цифрових даних зі стану і перспективи)

Результат
анкетування, %
100
82
65
65
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Продовження табл. 3.11
5.
6.
7.
8.
9.

Контроль виконання угод між ОТГ і бізнесом по соціальних та
інших зобов’язаннях на роботу на території ОТГ
Забезпечення економічної грамотності членів товарних
селянських господарств та їх реорганізація у фермерське
господарство, об’єднання в кооперативи
Супровід запровадження державно-приватного партнерства на
території ОТГ
Консалтинг з підвищення інвестиційної привабливості
сільського бізнесу та потенціалу ОТГ
Аудит інтегрованої звітності ОТГ і суб’єктів господарювання
на території ОТГ

40
23
27
15
8

* Розроблено за результатами анкетування

Як видно з табл. 3.11, бухгалтери сільських і селищних рад
сконцентровані на отриманні аудиторської допомоги у їх проблемних
поточних справах. Через відсутність інформації питання аудиторського
забезпечення сталого розвитку сільських громад є для них другорядними.
Концентрація усвідомленості бухгалтерів на собі, на своїх проблемах є таким
же інституційним чинником, як і камеральність системи аудиту, що
доводилося вище. Такий інституційний базис і системи аудиту, і системи
виконавчих органів ОТГ гальмує сталий розвиток сільських територій. Таке
«порочне інституційне коло» необхідно розривати.
Розроблені і висвітленні у попередніх підрозділах Концептуальні
основи аудиторського забезпечення сталого розвитку і Концептуальні
положення громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях
вирішують значну частину вищеозначених проблем і також направлені саме
на розірвання цього порочного кола.
Таким чином, і за інституціональною теорією (робота з «порочним
інституційним колом»), і за результативністю деяких пілотних проєктів із
розвитку сільських ОТГ (де наявне ґрунтовне консалтингове забезпечення за
кошти грантів), варто очікувати значну ефективність від запровадження в
Україні

державно-приватного

партнерства

самоврядування і системою аудиту.
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між

органами

місцевого

Звідси, перша, і головна очікувана ефективність від задіяння інституту
аудиту до розвитку сільських територій є його дієва заявка і участь у
розірванні «порочного інституційного кола», що заважає формуванню
комплексного і ефективного управління сталим розвитком. Сформоване
усвідомлення, розроблені підходи, інструментарій і механізми залучення до
цього процесу інституту аудиту, що каталізує роботу із забезпечення сталого
розвитку.
Безумовно, запровадження громадсько-аудиторського партнерства на
сільських територіях має гуртуватися і на вимірі економічного і соціального
ефекту. Звісно і методологічно, і методично складно провести цифровий
розрахунок очікуваної ефективності залучення інститут аудиту до розвитку
сільських територій.
Загалом закордонні

науковці

вважають

визначення

ефективності

функціонування систем аудиту (внутрішнього, незалежного, державного)
трудомістким і часто відмовляються від розрахунків, параметрів і точних норм,
а навпаки, орієнтуються на описове обґрунтування («низький», «високий»,
«середній», «задовільний», «не задовільний», «позитивний», «негативний» і
т.д.). Так, є міжнародна практика, яка показує використання двох рівнів оцінки
системи аудиту: узагальнюючий і розширений, які ґрунтуються на вузькому і
більш ширшому дослідженні анкет і описів респондентів. Аудитори
Великобританії вдосконалили форму анкети, поєднавши програму перевірки з
оцінкою системи внутрішнього контролю [25].
Дослідження досвіду розрахунку ефективності аудиторської діяльності
в Китаї є дещо протилежним до країн Західної Європи. Відмінністю є
наявність і використання складних моделей, формул, матриць. В їх основі
лежить математичне сумування усіх зовнішніх і внутрішніх впливів на
результативність аудиту з врахуванням ризиків невиявлення. Однак, не
зважаючи на трудомісткість і точність розрахунків, отриманий показник
ефективності аудиторської діяльності оцінюють за шкалою від 0 до 1: якщо
показник наближається до нуля - система аудиту не ефективна, або аудит не
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проводився; якщо показник наближається до 1 – ефективність досягнута
[118]. Таке спрощення й узагальнення диференціації показника не дає
можливості зробити адекватні висновки про ефективність аудиту і цілком
нівелює цінність трудомісткості процесу розрахунків даних показників.
Практика

аудиторської

діяльності

в

Японії,

теж,

підтверджує

складність виміру ефекту аудиторської роботи в грошовому вираженні.
Дослідники вважають, що раціональніше бачити ефективність аудиту в
оптимізації

ділових

організаційних

операцій,

складових

підвищенні

[122].

Тобто

прозорості,

конкретизація

покращенні
величини

не

розглядається як необхідний елемент вибору ефективності аудиторської
діяльності.
Вітчизняні

вчені

теж

не

приділяють

увагу

питанням

виміру

ефективності заходів за участю системи аудиту. Це можна пояснити не
тільки складнощами такої оцінки, але й присутністю при цьому певних
множин інших факторів. Так у випадку цього дослідження аудит є лише
однією із складових забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Перш за все доцільно з’ясувати частку сільських ОТГ в загальній
кількості

громад

в

Україні.

Таким

чином

з’являється

можливість

інтерпретувати різноманітні узагальнені по країні дані статистики, відомості
міністерств і відомств, що так чи інакше причетні до децентралізації і
розвитку громад, саме на сільських територіях.
У табл. 3.12 сільські та селищні громади визначені за базовий рівень
адміністративно-територіального устрою (АТУ) України. Визнання саме
громад як місцевого самоврядування, як базового рівня АТУ, відповідає
чинному законодавству України. Проте в табл. 3.12 акцентується увага саме
на сільських і селищних громадах, які охоплюють не лише левову частину
території України, частини населених пунктів (більше 27 тис.), а й складають
72,2 % від усіх наявних громад України. Таким чином, для подальших
розрахунків ефективності залучення інституту аудиту до забезпечення
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сталого розвитку сільських територій береться коефіцієнт 0,7 (від 72,2 %).
Умовно назвемо його коефіцієнтом частки сільських громад (Кчсг).
Таблиця 3.12
Базовий рівень адміністративно-територіального устрою України:
сільські і селищні громади*
Базовий рівень
Громади, всього (в т.ч. м. Київ)
з них сільські і селищні
Населені пункти, які входять до громад:
селища
села

Кількість
1469
1060
1960
26261

* Узагальнено за даними [22]

Спираючись

на

теоретичну

основу

алгоритму

дії

«порочного

інституційного кола» в питанні участі інституту аудиту у забезпеченні
сталого розвитку сільських громад, насамперед слід розглянути проблему в
неформальних інститутах («в головах» керівників і бухгалтерів) ОТГ. Тобто
здійснюється спроба цифрової інтерпретації проблем, з якими вони
зіштовхуються та до вирішення яких доцільно залучити систему аудиту.
Найперше, що їх хвилює (і що має стати поштовхом до залучення
інституту аудиту) є проблеми приймання від реформованих районних рад,
сільських, селищних рад комунального майна, земельних ділянок на свої
баланси. У табл. 3.13 на цифрах демонструється масштабність проблеми
такої роботи.
Таблиця 3.13
Проблеми передачі майна до комунальної власності громад станом на
31.12.2020 р.*
№
з/п
1.

2.

Передача майна
(інвентарні об’єкти)
По Україні
 має бути передано
 фактично передано
в т.ч. по Вінницькій обл.
по Сумській
по Чернігівській обл.

Показник
К-сть
%
22 757
1 063
177
2
0

100
4,7
16,7
0,2
0

* Узагальнено за даними [22]
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За результатами цього дослідження та інших експертних напрацювань
проблемою є не тільки бухгалтерське документальне оформлення оцінки і
постановки на баланс цих інвентарних об’єктів, а й відсутність в ОТГ
(загалом на сільських територіях) фахівців, які здатні оформити такі
документи під час роботи відповідних комісій. Як видно з табл. 3.13, на
початок 2021 року з 22,8 тис. таких об’єктів поставлено на баланс ОТГ лише
1063 або 4,7 %. В аграрних районах (за єдиним винятком Вінницької області)
стан у цьому питанні ще гірший.
На перший погляд дещо кращою здається ситуація з передачі до
сільських ОТГ земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(табл. 3.14).
Таблиця 3.14
Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення з
державної у комунальну власність громад станом на 31.12.2020 р.*
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показник
кількість
тис. га
громад
1251
2003

Регіон
Україна, всього
в т.ч.
Вінницька обл.
Закарпатська обл.
Луганська обл.
Чернівецька обл.

48
44
25
47

73
49
53
8

* Розраховано за даними [22]

На кінець 2020 року сільським ОТГ передано 1251 таких ділянок
загальною площею майже 2 млн га. Проте за публічними заявами
керівництва

Держгеокадастру

України

близько

10

млн

га

сільськогосподарських угідь знаходяться поза системою обліку. Про
необхідність їх виявлення в процесі суцільної і спільної з Держгеокадастром і
органами

місцевого

самоврядування

інвентаризації

усіх

земель

сільськогосподарського призначення по території громад мова ведеться не
один рік. Так у науковій доповіді «Обіг земель сільськогосподарського
призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України» [27],
134

(яка ще у 2017 році не просто схвалена З’їздом Асоціації фермерів і
приватних землевласників України та Радою Аграрного союзу України
(середні сільськогосподарські підприємства), а й взята ними як стратегія
діяльності) вченими розписано алгоритм такої інвентаризації, оцінки та
постановки на баланс громад тіньової землі.
Таким чином, оскільки станом на 31.12.2020 р. до сільських громад
передано лише близько 20 % земель сільськогосподарського призначення
(2 млн га з 10 млн га), то передача ще 8 млн га є предметом співпраці ОТГ і
аудиторських компаній.
Про яку вартість майна та земельних ділянок, які мають ще бути
передані сільським громадам, може йти мова?
Для розрахунку вартості земельних ділянок доцільним є прийняття
методології і методик, розроблених вченими ННЦ «Інститут аграрної
економіки». Алгоритми таких розрахунків вчені запропонували у науковій
доповіді «Капіталізація національного багатства України: вартість земель
сільськогосподарського призначення» [29]. За ним станом на 01.01.2019 р.
справедлива

(ринкова)

вартість 1

га

земель

сільськогосподарського

призначення в Україні складала лише 1078 дол. США. Вчені зазначають, що
такий мінімум ціни у порівнянні з країнами Європейського Союзу
обумовлений станом економіки України та проблемами її інституційного
середовища. За період з 2018 р. по кінець 2020 р. з цим в Україні нічого не
змінилося. Тож можна стверджувати про питання постановки на баланс
сільських громад земельних активів сільськогосподарського призначення на
суму щонайменше 8,6 млрд дол. США (8 млн * 1078) або близько
240,8 млрд грн.
Звісно, щодо майнових комплексів, які передаються до громад,
розрахунки їх вартості є досить умовними. Бо на відміну від земельної
ділянки сільськогосподарського призначення, яка в інвентарній і вартісній
основі є більш-менш однотипною по Україні, йдеться про різноманіття видів
такого майна (будівлі, споруди, обладнання тощо), їх стану, фізичного і
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морального зносу тощо. Тому умовно приймається вартість такого
інвентарного об’єкта за 3 млн грн. Звісно, це умовна оцінка лише для цілей
розрахунку цього підрозділу. Безперечно, конкретний будинок культури,
школа, лікарня чи інший об’єкт може мати різну справедливо оцінку – від
0,5 до 100 млн грн. Але з урахуванням фізичного і морального стану таких
об’єктів та попиту на них на сільських територіях доцільно зупинитися на
відмітці 3 млн грн.
Отож відповідно до даних табл. 3.13 йдеться про приймання на баланс
сільських ОТГ майна на суму близько 46 млрд грн. Ця сума вираховується,
виходячи з того, що такого майна по Україні має бути передано в кількості
21 694 шт (22757 – 1063). Виходячи з умовної оцінки об’єкту – 3 млн грн, та з
врахуванням Кчсг 0,7 це – 45,56 млрд грн (21694*0,7*3 млн грн).
Отже, загалом ідеться про прийняття на баланс сільських і селищних
громад об’єктів нерухомості (з обладнанням) на суму що найменше 287 млрд
грн, де, звісно, земля сільськогосподарського призначення натепер є
головним ресурсом і активом. І як з’ясовано вище, у такій роботі керівники
та бухгалтери громад мають значні труднощі і потребують співпраці з
аудиторськими компаніями.
Наступною

«аудиторською»

допомогою

у

вирішенні

проблем

місцевого самоврядування є складнощі в ОТГ при оформленні використання
бюджетних коштів Державного фонду регіонального розвитку. За даними
[22] в усіх доходах громад України за 2020 рік ці кошти складають 32 %
(табл. 3.15). Якщо аналізувати бюджети громад по сільських районах, то це
уже половина їх доходів. У табл. 3.15 наведені дані чотирьох таких регіонів.
За даними рахункової палати України (табл. 3.16) під час перевірок
законності та ефективності використання коштів ДФРР найбільші проблеми є
саме в сільських регіони (Кіровоградська, Херсонська, Черкаська і інші
області). Табл. 3.16 демонструє саме таку закономірність по перевірених
регіонах.

136

Таблиця 3.15
Доходи громад у 2020 році: всього та частка трансфертів із державного
бюджету*
Всього
надходжень
425,9

№
Регіон
з/п
1. Україна, всього
в т.ч.
2. Волинська обл.
3. Закарпатська обл.
4. Луганська обл.
5. Чернівецька обл.

Трансфери
млн грн
%
135,9
32

10,2
11,9
6,6
8,1

4,9
6,6
2,9
4,5

48
55
44
56

* Узагальнено за даними [22]

Таблиця 3.16
Зведені відомості щодо законності та ефективності використання коштів
ДФРР за перевіреними Рахунковою палатою України, 2017-2018 рр.*
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Використано
коштів з
порушенням
законодавства
196,5

Регіон
Регіони, де проводився аудит,
всього
в т.ч.
Кіровоградська обл.
Одеська обл.
Хмельницька обл.
Херсонська обл.
Черкаська обл.

Неефективне використання
котів
в т.ч.
всього
неекономне
158,4
90,5

25,8
15,3
10,4
62,3
36,8

789
44,4
1,2
0,3
12,1

71,8
0,3
5,8

* Узагальнено за даними [22]

Рахункова палата України за прийнятною нею методикою [36]
вираховує ризики неефективного використання коштів ДФРР. Натепер вони
складають 16,5 %.

Ойм = Взк *

(

Онз*Кпп*Онф*Кнф
Врк*Кзп

)

,

(3.1)

де Ойм – ймовірний загальний обсяг коштів Фонду, використаних неефективно,
Взк – загальні касові видатки за коштами Фонду за 2017–2018 роки,
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Онз

–

обсяг

коштів

Фонду,

використаних

з

порушеннями

бюджетного

законодавства, встановлених в 11 регіонах,
Кпп – кількість проєктів, стосовно яких встановлено використання бюджетних
коштів з порушеннями бюджетного законодавства,
Онф – обсяг коштів Фонду, використаних неефективно(неекономно, непродуктивно,
нерезультативно),
Кнф – кількість проєктів, стосовно яких встановлено неефективне використання
коштів Фонду,
Врк – перевірені касові видатки за коштами Фонду в 11 регіонах,
Кзп – загальна кількість проєктів, за якими перевірено видатки Фонду.

У бюджеті України на 2021 рік на розвиток сільських територіальних
громад передбачено 1305 млн грн, з яких за методологією Рахункової палати
України

розрахунково

може

бути

неефективно

та

з

порушенням

законодавства використано близько 215 млн грн (1305 * 0,165). До того ж,
враховуючи нижчу професійну кваліфікацію керівників і бухгалтерів
сільських громад (порівняно з міськими), ці ризики можна вирахувати на
рівні 25 %, тобто на 2021 рік у сумі 326,3 млн грн.
Звісно, співпраця сільських громад з інститутом аудиту сприятиме
зниженню таких ризиків. А це означає, що щорічно сотні мільйонів
бюджетних коштів (трансферів) будуть не вилучатися, а освоюватися на
користь сталого розвитку сільських територій.
Наступним проявом участі аудиту у забезпеченні сталого розвитку
сільських територій є оптимізація «руками незалежних аудиторів» бюджетів
із управління громадами, оптимізації кількості й штатів їх комунальних
підприємств. Про важливості і ненадуманість такої співпраці свідчить таке.
За результатами дослідження з’ясовано, що у значній частині сільських
ОТГ заробітна плата їх голів сягає близько 30-35 тис. грн на місяць, старости
села – 25-30 тис. грн. У деяких ОТГ навіть бухгалтери мають службові
автомобілі зі штатними водіями. В той же час «відсутні» кошти для штатних
одиниць сільських фельдшерів, учителів і т.п. Для громади такі «перекоси»
подаються, як державні рішення, а не рішення сільських рад. Звідси
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очевидними є проблеми прозорості та публічності використання коштів
громад і без інституту аудиту їх не вирішити.
Уже мають місце не поодинокі випадки роздачі за рішенням Рад
«своїм» по 2 га землі на ведення особистого селянського господарства, чим
масово розкрадається в громади земельний ресурс, що передається з
Держгеокадастру. Громада не знає про такі дії своїх обранців. І тут без
зовнішнього аудиту й публічного представлення його звіту теж не обійтися.
Мер міста Дніпро Борис Філатов на своїй сторінці Facebook
неодноразово акцентував увагу на скорочені роздутих штатів чиновників
цього міста. Що стосується голів сільських ОТГ, то показати потрібну
«політичну волю» їм набагато складніше в умовах саме сільських родинних
стосунків. Така інституціональна особливість сіл і селищ при оптимізації
витрат на управління потребує «незалежного суддю», чому найкраще
відповідає система аудиту.
До того ж, як видно з табл. 3.17 саме в сільських ОТГ відсоток видатків
на утримання апарату управління у всіх їх доходах є досить великим – від 20
до 30. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду складає
відповідно від 60 до 80 %. Тобто щорічно йдеться про доцільність
використання майже 100 млн грн (425,9 * 0,7 * 0,3), з яких щонайменше
четверта частина використовується не ефективно.
Таблиця 3.17
Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ за 2019 рік*

Рейтинг

Область

З перших
З останніх

Кіровоградська
Донецька
Одеська
Волинська
Херсонська

ОТГ

Мар'янівська
Андрієвська
Новокальчевська
Жидичинська
Костянтинівська

Питома вага
видатків на
утримання апарату
управління у
доходах загального
фонду, %
10,0
25,3
20,6
26,2
28,0

Питома вага
заробітної
плати у
видатках
загального
фонду, %
33,8
60,9
71,7
74,8
78,3

* Узагальнено за даними [22]
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Далі розглянемо перспективні (табл. 3.10) сфери участі аудиту у
забезпеченні цілей сталого розвитку сільських територій.
Найважливішою і за масштабами роботи, і за наслідками для сталого
розвитку сільських територій є інвентаризація потенціалу території ОТГ та
постановка виявлених активів на баланс. Йдеться про різноманіття
природних ресурсів (надр, води, лісів), брендів території, інфраструктурного
й людського потенціалу тощо. Тобто всього того, що існує на території ОТГ,
але не оприбутковано на її баланс. Ця робота натепер характеризується лише
започаткуванням формування відповідного методичного забезпечення. У
2020 р. ННЦ «Інститут аграрної економіки» розроблено Методичні
рекомендації

з

інвентаризації

активів

та

ресурсного

потенціалу

Інститут

економіки

територіальних громад [45].
У

Національній

природокористування

і

академії
сталого

наук

розвитку

визначив

вартість

лише

природничого багатства України у розмірі 1,06 трлн грн [61]. Тобто для
сільських ОТГ йдеться про природничі активи вартістю що найменше у
500 млрд грн, а з врахування іншого потенціалу – до 700 млрд грн.
Звісно, виявлення, оцінка і постановка на баланс ОТГ таких активів є
роботою не одного року. Проте для цього дослідження такі масштаби і
змістова складність засвідчують безумовну потребу ОТГ у співпраці по
цьому питання з інститутом аудиту. Для розрахунку вартості таких
аудиторських послуг приймається умовна сума 20-50 тис. дол. США на одне
ОТГ. Таким чином ідеться про об’єм послуг у 852 млн грн (1060 * 0,82
(мають потребу) * 35 (між 20 і 50) * 28 (курс)).
На допомогу аудиторів (на аудиторський консалтинг) у розробці планів
розвитку сільських ОТГ сподівається майже 2/3 їх керівників та бухгалтерів
(табл. 3.11). Якщо мінімально оцінювати вартість такої послуги (ініціативний
аудит) на рівні 140 тис. грн (5 ти. дол. США), то йдеться про об’єм ринку
щонайменше на суму 96,5 млн грн (1060 сільських ОТГ * 0,65 (мають
потребу) * 0,14 млн грн).
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Важливою участю інститут аудиту в забезпеченні сталого розвитку
сільських територій є контроль за виконанням угод соціально-економічної
відповідальності між ОТГ та бізнесом, який господарює на їх території.
Звісно, зараз такого типу угод не існує. Проте відповідно до чинного
законодавства великі підприємства (по галузі це – агрохолдинги) та середні
підприємства мають оприлюднювати перевірену аудитором звітність. Одним
із компонентів такої є звіт про управління, де за рекомендаціями
Міністерство фінансів України [46] має бути розкрита соціально-економічна
відповідальність бізнесу. Безумовно, сталий розвиток вітчизняних сільських
територій неможливий без запровадження такого контролю. Натепер великі і
середні підприємства монопольно користуються їх основними ресурсами:
землею,

водою,

надрами,

лісами,

виробничою

інфраструктурою.

Додатковими об’єктами аудиту за таких умов мають бути:
– внесення органічних добрив (що життєво необхідно саме для
чорноземів);
– дотримання сівозмін, мінералізації;
– виконання норм внесення хімічних засобів захисту;
– нормативи зайнятості місцевого населення на 1 тис. га землі;
– параметри переходу на виробництво продукції з доданою вартістю
тощо.
Звісно, йдеться про аудиторське підтвердження документів, фактів
соціально-екологічно господарювання та про значний об’єм робіт.
За результатами 2019 року аграрна галузь займала 11,6 % валового
внутрішнього продукту України та близько половини її експорту. За цими
показниками «на сільські території» мало би припадати щонайменше 20 %
ринку аудиторських послуг. Насправді за даними Аудиторської палати
України за 2019 рік на галузь припадало лише 6,8 % аудиторських послуг
[38]. Виходячи із сукупного ринку таких послуг у 2019 році в сумі 2,9 млн
грн, на сільських територіях залишається не охопленими обов’язком аудитом
суб’єкти господарювання на суму майже 380 млн грн. Передусім йдеться про
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середні

підприємства,

у

яких

відповідно

до

Закону

України

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за звітністю
виконується два з трьох критерії:
– вартість активів складає понад 4 млн євро;
– чистий дохід за рік більше 8 млн євро;
– середня чисельність працюючих більше 50 працівників.
За умов дотримання норм цього закону (над чим працює ОСНАД і ДПС
України) ринок аудиту зросте на 380 млн грн. Але на заваді такого аудиту
стоїть депутатський корпус сільських ОТГ (представники великого і
середнього бізнесу). Більш рішуча позиція ОСНАД і ДПС у питанні
обов’язкового аудиту надалі відкриває можливості для вимог ОТГ щодо
дотримання соціальних і екологічних вимог також і іншими суттєвими для
території суб’єктами господарювання. Можна спрогнозувати додатковий
об’єм такого ринку у 2022–2025 рр. в сумі до 100 млн грн. Отже, ідеться про
загальну суму участі аудиту в забезпеченні сталого розвитку сільських
територій (в частині контролю за дотриманням економічних, соціальних і
екологічних умов господарювання) щонайменше щорічно 480 млн грн
(380 + 100).
Сталий розвиток сільських територій (як засвідчує і досвід розвинутих
країн) неможливий без формування значного прошарку малого бізнесу,
середнього класу. Звідси підвищення економічної грамотності населення,
супроводження формування і розвитку малого підприємництва, кооперації є
найважливішим завданням як органів управління місцевого самоврядування,
так і інститут аудиту.
Про

масштабність

і

рутинність

цієї

роботи

свідчать

наукові

дослідження і урядові рішення. Так, лише за період з 2010 року по 2017 рік
на 10 тис. зменшилася кількість фермерських господарств. Тепер їх
чисельність складає близько 46,7 тис2, із них діючих – 33,7 [81]. Наприклад, у
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На початок 2020 року за даними http://www.ukrstat.gov.ua/

сусідній Польщі, інших країнах Європейського Союзу цей показник
перевищує 1 млн одиниць.
У 2017 році розпорядженням Кабінету Міністрів України № 664-р
схвалено

Концепцію

розвитку

фермерських

господарств

та

сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки [81]. Серед основних
очікуваних результатів:
– збільшення кількості фермерське господарство на 10 %;
– збільшення

кількості

сільськогосподарських

обслуговуючих

кооперативів, заснованих фермерським господарством, на 40-50 од. та ін.
Зазначимо, що в Україні з 1098 сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів станом на 01.04.2017 р. реально здійснювали господарську
діяльність лише 590 одиниць [81]. Урядовою Концепцією [81] передбачено
щорічно формувати на основі кооперативів 15 нових об’єктів первинної
переробки сільськогосподарської продукції. Загалом це – надзвичайна
проблема України в реалізації цілей сталого розвитку. Великі і більшість
середніх агропідприємств націлені на виробництво експортоорієнтованих
монокультур. Частка сировини в аграрному експорті України досягає майже
100 %. При цьому внутрішній продовольчий ринок наполовину заповнений
імпортною

продукцією

сумнівної

якості.

У

Європейському

Союзі

сільськогосподарські кооперативи забезпечують 57 % виробництва молочної
продукції та 42 % плодоовочевої продукції. А у таких країнах як Австрія,
Данія, Нідерланди, Швеція (з найвищим у світі індексом щастя) у
фермерських кооперативах виробляється 90 % молочних продуктів та понад
50 % плодоовочевих [81].
Отже, Україна у порівнянні з країнами ЄС має не мільйони
фермерських господарств і тисячі кооперативів, але лише 34 тис. і 0,6 тис.
відповідно. Це величезна загроза сталому розвитку її сільських територій.
Виникає запитання, чи є до чого у цьому питанні залучати інститут
аудиту? Так, є. Незважаючи на кризу фермерства і кооперації, в сільській
місцевості залишається близько 4 млн домогосподарств, що виробляють
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різноманітну сільськогосподарську продукцію. З них за експертними
оцінками близько 0,5 млн є активними виробниками товарної продукції, що
можуть за підтримки вести і фермерський бізнес [47]. У структурі зайнятості
населення у віці 15-70 років у селі роботодавцями (підприємцями) є лише
2 %, самозайнятими – 30 % і працюючими за наймом – 68 %. До того ж вчені
відмічають зміни у рівні диверсифікації виробництва сільськогосподарської
продукції за 2011-2016 рр.: підприємства за цей період втратили 3,9 %, в той
час як господарства населення зросли на 2,2 % [47].
Таким чином, з 4 млн господарств населення та з 30 % самозайнятих на
селі цілком реальними видаються цілі формування на сільських територіях
щонайменше мільйонного прошарку підприємців у найближчу перспективу.
Інститут аудиту як найбільш підготовлена складова забезпечення сталого
розвитку має усі можливості:
– розгорнути на сільських територіях роботу з підвищення економічної
грамотності населення;
– забезпечити формування і супровід роботи сотень тисяч малих форм
господарювання та їх кооперації.
Вартісну оцінку масштабу цієї роботи доцільно прив’язувати до двох
рівнів показників. Перший – зростання ВВП на сільських територіях,
другий – зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів.
У табл. 3.18 демонструється структура доходів місцевих бюджетів (без
трансфертів із державного бюджету). Як видно з наведених даних, саме з
активного підприємництва (виплата зарплати, збільшення об’ємів продажу)
формується понад 2/3 доходів місцевого самоврядування. У 2020 р. це уже
74,9 %. Проте насторожує зменшення частки надходження від єдиного
податку, що свідчить про стагнацію розвитку малого підприємництва на селі:
з 20,6 % у 2017 році до 14,4 % у 2020 році.
За даними ННЦ «Інститут аграрної економіки» сьогодні на сільських
територіях працюють близько 45 тис. юридичних осіб – господарюючих
суб’єктів [47]. З них 34 тис. фермерів та майже 10 тис. господарських
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товариств та приватних підприємств (середні підприємства). Останні не усі є
платниками єдиного податку. За умови майже мільйонного приросту
платників єдиного податку (звісно, у менших розмірах, що випливатиме як із
площі обробітку землі, так і об’ємів виробництва саме товарних
домогосподарств і обслуговуючих кооперативів) обґрунтованим видається
очікування приросту наповнення місцевих бюджетів щонайменше в
половину.
Таблиця 3.18
Структура надходження власних доходів до місцевих бюджетів без
трансфертів із державного бюджету, %*
Рік
№
з/п

Джерело, вид
надходження

2020
2017

З активного сільського підприємництва
1. ПДФО
40,6
2. Єдиний податок
20,6
Разом
61,2
Пасивні доходи
1. Плата за землю
21,0
2. Акцизний податок
11,8
3. Податок на нерухоме майно
1,9
4. Інші
4,2

2018

сільські
ОТГ

Україна

56,9
15,8
72,7

60,5
14,4
74,9

61,3
13,1
74,4

14,8
7,4
1,8
3,7

12,6
6,6
2,1
3,7

10,8
5,4
2,0
7,4

* Узагальнено на основі [22]

За оцінками автора у 2020 році надходження власних доходів до
сільських місцевих бюджетів складають близько 100-200 млрд грн (на жаль,
в Україні такої статистичної інформації немає, тому наведена цифра
сформована на основі того, що такі надходження по усіх громадах близько
800 млрд грн). Таким чином йдеться про причетність інституту аудиту до
щонайменше 150 млрд грн збільшення бюджетів сільський ОТГ.
Підприємницька

активність

сільського

населення,

зростання

чисельності бізнес-структур до 1 млн суб’єктів товарного господарювання (у
порівнянні з 50 тис. натепер) сприятиме зростанню ВВП сільського
господарства. У 2019 році цей показник складав11,6 % ВВП країни і майже
365 млрд грн, з яких близько половини вироблено домогосподарствами.
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Відтак можна очікувати збільшення продуктивності тих із них, що змінять
статус на фермерське господарство, щонайменше удвічі. Виходячи з того, що
з 4 млн домогосподарств 1 млн збільшить удвічі свою продуктивність
(це 25 %) варто очікувати від цього приріст ВВП на суму 45,6 млрд грн
(365*0,5*0,25).
Таким чином, виконуючи важливу соціальну роль у розвитку
сільського підприємництва, інститут аудиту матиме причетність до зростання
економіки сільських територій щонайменшого на 45,6 млрд грн та щорічного
приросту поповнення місцевих бюджетів на суму 150 млрд грн. Однозначно,
що без співпраці ОТГ та аудиторських компаній досягти цих показників
сталого розвитку неможливо.
Питання

капіталізації

потенціалу

сільських

територій

та

їх

інвестиційної привабливості є центральним у становленні сталого розвитку.
Як зазначають у наукові доповіді «Капіталізація національного багатства
України:

варті

земель

сільськогосподарського

призначення»

вчені

ННЦ «Інститут аграрної економіки», сьогодні на національних рахунках
України практично не враховується її природний капітал. Так, із усієї
сукупності земель сільськогосподарського призначення на національних
рахунках України відображено таких активів на суму лише 150 млн дол.
США, тоді як за експертною оцінкою мало би бути щонайменше 25 млрд
дол. США [29]. Але більш важливим є інше. Навіть в оцінці у 25 млрд дол.
США Україна має вкрай низьку капіталізацію цього активу. Вчені
зазначають, що уся теперішня капіталізація земель сільськогосподарського
призначення в Україні складає лише 2,5 % від капіталізації таких компаній,
як Amazon, Microsoft, Apple та інші. Вчені констатують «Для України, при
запуску вільного ринку землі, – це економічний жах неминучого
нееквівалентного обліку. нееквівалентна оцінка і обмін – це жах і для
фундаментальної світової і вітчизняної економічної науки» [29, С. 30].
У масштабах країни питання капіталізації національного багатства – це
питання номер один для Уряду. Але починається ця робота з елементарної
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(насправді досить рутинної) роботи по постановці активів на баланс ОТГ, по
їх періодичній переоцінці, по розширенню перспектив звітності за
міжнародною методологію системи національних рахунків та врахування
національних особливостей. Чи можливо ОТГ проводити таку роботу без
аудиторів? Питання риторичне.
Робота із забезпечення капіталізації активів ОТГ є базою для
підвищення інвестиційної привабливості їх території, можливостей бізнесу,
соціальної інфраструктури. Вона є базовим фактором і для успішного
випуску громадами

муніципальних облігацій. У цьому дослідженні

обчислення масштабі і ефекту від такої роботи не проводяться. Вона для
сільських громад є досить складною і без реалізації попередніх сфер
забезпечення сталого розвитку (так би мовити «первинної капіталізації»)
майже неможливо. Проте як і до попередніх сфер без залучення система
аудиту тут також не обійтися.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє щонайменше з двох
позицій розглянути очікувану ефективність залучення інститут аудиту до
розвитку сільських територій. По-перше, без такого залучення реалізація
більшості як поточних цілей, так і перспективних цілей сталого розвитку
сільських ОТГ є неможливою ні за якісними, ні за кількісними параметрами
роботи. По-друге, це можливість розрахунку інтегрального показника
очікувано ефекту прикладання зусиль інститут аудиту до реалізації цілей
сталого розвитку сільських територій. Проведене дослідження дозволяє
розрахувати його за формулою:

Ое =

Оопк
Вра

* Кав,

(3.2)

де Ое – очікувана ефективність від залучення аудиту до забезпечення сталого
розвитку сільських територій,
Оопк – очікуваний об’єм «первинної капіталізації» сільських територій,
Вра – вартість ринку аудиту на сільських територіях,
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Кав – коефіцієнт аудиторського внеску до об’єму «первинної капіталізації»
сільських територій (умовно приймається на рівні 0,1).

Розрахунок очікуваного об’єму «первинної капіталізації» сільських
територій (це досягнення усіх трьох поточних цілей сталого розвитку та з 1
по 5 перспективних (табл. 3.10)) здійснюється за формулою:
Оопк = (Вм*Кчсг) + Вз + Еур + Еву + Впа + Пввп + Пдсг,

(3.3)

де Оопк – очікуваний об’єм «первинної капіталізації» сільських територій,
Вм – вартість прийняття на баланс майнових комплексів,
Кчсг – коефіцієнт частки сільських громад,
Вз – вартість прийняття на баланс земельних ділянок,
Еур – ефект від уникнення ризиків неефективного використання коштів ДФРР,
Еву – вартість ефекту від економії витрат на управління,
Впа – вартість прийняття на баланс природничих і інших активів,
Пввп – приріст валового внутрішнього продукту,
Пдсг – приріст доходів сільських громад.

Таким чином, розрахований масштаб прикладання спільних зусиль
органів

місцевого

самоврядування

й

аудиторських

компаній

для

забезпечення базових умов («первинної капіталізації») цілей сталого
розвитку (з табл. 3.10) сягає 1182 млрд грн: (65 млрд * 0,7) + 240,8 млрд +
0,326 млрд + 0,1 млрд + 700 млрд + 45,6 млрд + 150 млрд.
Для розрахунку вартості ринку аудиту на сільських територіях
обчислюються витрати, які органи місцевого самоврядування і сільський
бізнес понесуть на залучення аудиту для реалізації цілей сталого розвитку:
Вра = Віа + (Воа * К),
де Вра – вартість ринку аудиту на сільських територіях;
Воа – вартість обов’язкового аудиту,
Віа – вартість ініціативного аудиту,
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(3.4)

К – коефіцієнт на рівні 5 (п’ять років – оптимальний термін робіт для реалізації
завдань з «первинної капіталізації»).

3347,6 млн грн = (852+95,6) + (380+100)*5
Таким чином, система вітчизняного аудиту щорічно розширює ринок
своїх послуг щонайменше на 3,35 млрд грн, з них ініціативний аудит
(947,6 млн грн – за консалтингове супроводження планів розвитку ОТГ,
852 млн грн – за консалтингове супроводження виявлення й постановки на
баланс потенціалу сільських територій) та обов’язковий аудит 2400 млрд грн
(суб’єкти середнього підприємництва – 380 млн грн, і окрім того ще 100 млн
грн – перспективний щорічний ринок аудиту з дотримання іншими
суб’єктами господарювання вимог громади щодо соціального й екологічного
господарювання).
Розширення ринку аудиторських послуг за умови, що вони будуть
надаватися

місцевими

аудиторськими

фірмами

в

рамках

державно-

приватного партнерства (ГАП), також слід відносити до очікуваного ефекту
залучення інститут аудиту до розвитку сільських територій. Адже при цьому
у регіонах сформуються робочі місця для висококваліфікованих аудиторів,
що ще й уможливить розвиток на селі іншої підприємницької активності
(через навчання, аутсорсинг бізнесу), додаткових джерел поповнення
місцевих бюджетів. Проте для розрахунку очікуваної ефективності від
залучення аудиту до забезпечення сталого розвитку сільських територій (Ое),
показник Вра розраховується окремо (і його значення береться у сумі
3,35 млрд грн).
Таким чином на 1 грн витрат по залученню інституту аудиту до
реалізації поточних і перспективних цілей забезпечення сталого розвитку
(з табл. 3.10) очікується 35,3 тис грн приросту «первинної капіталізації»
сільських територій.

Ое =

Оопк
Вра

* Кав =

1182
3,35

*0,1 = 35,3
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Отже, очевидною є висока ефективність співпраці органів місцевого
самоврядування з системою аудиту у формуванні базових умов сталого
розвитку сільських територій. Така ефективність є суттєвим аргументом для
розірвання існуючого натепер «порочного інституційного кола» ігнорування
громадсько-аудиторського партнерства у забезпеченні сталого розвитку.
Разом з тим, задіяння механізму ДПП (у цьому випадку – громадськоаудиторського партнерства) потребує стимулів і управління, що неможливо
без задіяння певної системи контролю й визначення індикаторів стану такої
співпраці.
Модель виміру стану ДПП між ОТГ та аудиторськими фірмами із
забезпечення сталого розвитку має такий вигляд:

n

⅀ Удпп ≥ Кссг,

(3.5)

t-1

де Удпп – кількість угод на ДПП (ГАП) із сільськими і селищними громадами,
Кссг – загальна кількість сільських і селищних громад.

Розрахунок індикаторів пропонується проводити за формулою:
n

⅀ Удпп
І=

,

t-1

(3.6)

Кссг

Запропоновані рівні ідентифікаторів визначаються по регіонах та
Україні в цілому. Щодо системи аудиту – вони слугують для прийняття
рішень АПУ, ОСНАД та РВ АПУ. Щодо регіональної політики, політики
сталого розвитку – вони є орієнтиром для рішень відповідних Міністерств і
відомств, обласних і районних рад. Межі індикаторів пропонуються такі:
1) до 0,25 – незадовільний рівень;
2) 0,25-0,5 – задовільний;
3) 0,5-1 – добрий;
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4) понад 1 – відмінний.
Звісно, натепер і по Україні, і по регіонах такий індикатор має
незадовільний рівень, виходячи із даних [22].
Проведене дослідження дозволяють пропонувати також інші показники
виміру рівня аудиторського залучення до питань забезпечення сталого
розвитку сільських територій. Такі розрахунки можуть базуватися на вимірі
аудиторської участі у забезпеченні як поточний, та перспективних базовий
цілей для досягнення сталого розвитку з табл. 3.10. Наприклад, для поточних
цілей:
n

3

⅀ Каз ≥ ⅀ Каз ÷ (Афмк + Акдфрр + Аоу)
-1

(3.7)

1

де Каз – кількість аудиторських завдань за договором ГАП,
Афмк – аудит формування земельно-майнових комплексів громад,
Акдфрр – аудит ефективності використання коштів ДФРР,
Аоу – аудит системи управління.

Звісно, вимір стану і управління з аудиторського забезпечення сталого
розвитку сільських територій потребує запровадження відповідної звітності
від

органів

місцевого

самоврядування

та

аудиторських

компаній.

Масштабність, а головне ефективність аудиторської складової у реалізації
цілей сталого розвитку виправдовує таку звітність. Проте це тема подальших
досліджень.
Отже,

у

дослідженні

запропоновані

нові

підходи

до

виміру

ефективності залучення інститут аудиту до формування в ОТГ базових умов
забезпечення сталого розвитку сільських територій через розрахунок
сумарного ефекту від такого партнерства та окупності витрат на аудиторські
послуги. Встановлення сумарного ефекту від прийняття на баланс ОТГ
земельно-майнових комплексів, природних і інших активів сільських
територій, зниження ризиків неефективного використання коштів ДФРР,
оптимізації витрат на управління, приріст доходів сільських громад та
приріст ВВП визначено в сумі 1182 млрд грн, п’ятирічний ринок (об’єм)
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громадсько-аудиторського партнерства на сільських територіях – в сумі
3,35 млрд грн, окупність витрат на 1 грн аудиторських послуг – 35,3 тис. грн,
дозволяє розірвати «порочне інституційне коло» ігнорування залучення
системи аудиту до забезпечення сталого розвитку та значно прискорити
формування базових умов («первинної капіталізації») сталого розвитку
сільських територій.
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ВИСНОВКИ
Наукова складова аудиту сьогодні проходить стадію формування своєї
теорії. Більшість досліджень концентруються на уточненні предмета
діяльності, як-то: природи визначення достовірності фінансової звітності,
об’єктів, методів, методології, інструментарію й іншого. Теоретичні
збагачення розвиваються в «мейнстримі» теорії бухгалтерського обліку та у
своєму гіршому прояві тяжіють до «техніки» і методів контролю
достовірності відображення господарських процесів у фінансовій звітності.
Вчені схильні до того, що головні теорії (концепції) аудиту
(адекватності,

контролінгу,

консалтингу)

при

певному

взаємозв’язку

суперечать одна одній за цільовим призначення. Такий підхід не відповідає
природі теоретичного компоненту будь-якого виду діяльності, оскільки він
має формувати комплекс не суперечливих, а системних поглядів, уявлень,
ідей, спрямованих на пояснення того чи іншого явища. Теорія аудиту не
може бути винятком із цього правила та потребує визначеності з основою
еволюції. Нею є «класичне ядро теорії аудиту», першоосновою якого є теорія
бухгалтерського обліку та теорія адекватності.
Формування «класичного ядра теорії аудиту» завершилося синтезом
класичних теорій аудиту (адекватності, контролінгу, консалтингу) та теорій
необхідності виникнення і розвитку аудиту (агентів, мотивації, потреб
інвесторів, процедур, підтвердження, ризиків тощо). Розкрита філософія
формування «класичного ядра теорії аудиту» дозволяє зрозуміти природу
збагачення змісту теорії аудиту в цілому за рахунок привнесень із нових
теорій (ризик-непередбачуваної, мережевої та ін.), у тому числі із суміжних
до аудиту наук. За такого філософського концепту вирішується наукова
проблема «хаосу» в аудиторській науці з приводу різних (зокрема за назвами)
теорій. Теорія аудиту одна, а усі доробки до неї мають претендувати на
початок її назви: консалтингова теорія аудиту, агентська теорія аудиту,
квазікритична теорія аудиту тощо.
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Дослідження виявили прикладний і «цеховий» тренд розвитку теорії
аудиту, у той час як до цього виду діяльності зростають суспільні претензії,
часто

пов’язані

з

причетністю

до

фінансово-економічних

криз

на

глобальному та локальних рівня. Запропонована структурована модель
розвитку

аудиторської

науки

та

практики

засвідчила

необхідність

світоглядних загальноекономічних і облікових привнесень до теорії аудиту.
Серед них: теорії управління (зокрема інтегральний світоглядний устрій),
концепції цифрової економіки і сталого розвитку та інституціональні
теоретичні доктрини. За такого тренду теоретичних привнесень аудит
розвиватиметься як складова інтегрального управління, сталого розвитку,
цифрового середовища матиме статус вагомого соціально-економічного
інституту, що не тільки виправдає очікування суспільства, а й забезпечить
цій спеціалізації лідерство в економічній науці.
Про аудит як інститут (а не систему) заявляють багато дослідників, що
є очікуваним, виходячи з визнання інституціональних доктрин у сучасних
соціальних і економічних науках. Проте таким позиціям бракує ґрунтовних
досліджень і доказів. Для набуття тим чи іншим видом діяльності статусу
інституту важливою є його оцінка за певним науковим параметрами. Оцінка
явища аудиту на відповідність параметрам соціально-економічного інституту
засвідчила, що з дев’яти таких параметрів аудит відповідає п’яти. Ще за
чотирма відбувається формування. Зокрема: формуються соціально стабільна
практика, чіткість місії і її усвідомлення суспільством, неформальна складова
інституту. Також у теорії аудиту лише започатковується її інституціональна
парадигма. Дослідження класифікації та ієрархії складових інститут аудиту
засвідчило їх відповідність класичним інституціональним уявленням і за
структурою складових, і за їх впливом на інститут. Інститут аудиту має два
полюси впливу: найвищі в ієрархії – неформальні правила з особливістю
консервативного впливу та формальні правила – найнижчі в ієрархії і
найбільш схильні до змін. Між цими полюсами та під їх впливом
формуються інституційно-організаційні складові регуляторного, науковоосвітнього, бізнесового та громадського спрямування. Знання класифікації та
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ієрархії складових генерує наукове забезпечення політики розвитку аудиту як
соціально-економічного інституту.
Різноманітність трактувань предмета аудиту пояснюється слабкою
версією його теорії та застосуванням однотипної методології пізнання у
взаємозв’язку

«предмет-об’єкти».

На

такій

фундаментальній

основі

відбуватиметься постійний перегляд змісту предмета по мірі появи нових
концепцій (теорій) аудиту та розширення його функцій і об’єктів на практиці.
Нестабільність трактувань сутності предмета шкодить іміджу інституту
аудиту як у науковому товаристві, так і у формулюванні його суспільної місії
(корисності). Вирішення проблеми вбачається в удосконаленні методології
пізнання цієї категорії у взаємозв’язку «предмет-функціональність». Під
аудиторською функціональністю слід розуміти системне пізнання як
суспільних очікувань, так і можливостей аудиторської професії, яке пояснює
природу розвитку інструментів, методів, функцій і об’єктів. Трактування
предмета аудиту як вивчення природи аудиторської функціональності, що
направлена на зменшення невизначеності в економічному просторі та
забезпечення сталого розвитку, спирається на загальнонаукові філософські
засади і вбирає в себе як попередній етап пізнання «предмет-об’єкти», так і
вирішує питання суспільного сприйняття корисності аудиту.
Наявні стратегії і концепції розвитку АПУ ні за змістом, ні за
структурою

не

відповідають

законодавчим

вимогам

до

документів

загальнодержавної чи суспільної значимості, що важливо для аудиту як
соціально-економічного інституту. Попереднім науковим розробкам у цьому
напрямі не вистачає фундаментальної і практичної цілісності. Запропоновані
в дослідженні концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого
розвитку сільських територій базуються на застосуванні теоретикоприкладного механізму взаємодії методів аналізу й оцінки проблем та
програмного методу їх розв’язання за усіма складовими інституту аудиту. Це
дає можливість адекватно формувати чіткі завдання, заходи з їх реалізації та
визначати очікувані результати. Концептуальні основи є науковими засадами
нормативно-правового,

методичного

й

організаційного

забезпечення
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розвитку інституту аудиту та включення його потенціалу до змісту
державних, галузевих і регіональних програм зі сталого розвитку.
Масштабність і складність робіт щодо забезпечення сталого розвитку
сільських територій загалом та залучення до цього аудиту зокрема вимагають
не поодиноких рішень, а системного підходу. Найбільш прийнятним
варіантом

спільної

діяльності

органів

місцевого

самоврядування

та

аудиторських компаній є ДПП. Дослідженнями встановлено необхідність
розробки концептуальних положень спільної діяльності на сільських
територіях органів місцевого самоврядування і аудиторських компаній у
формі ГАП як специфічних проєктів ДПП. Розроблено концептуальні
положення ГАП, які включають: теоретико-нормативний компонент;
завдання і заходи концептуального характеру; організаційний компонент
спільної діяльності між ОТГ та аудиторськими компаніями; компонент
результативної націленості. Наявність таких концептуальних положень
слугує орієнтиром для дій і розвитку регіональних органів влади та
регіональних відділі АПУ, органів місцевого самоврядування, аудиторських
компаній та для розробки конкретних проєктів ГАП на сільських територіях.
У науковому і професійному середовищі поширеною є думка про
недоречність виміру економічного ефекту від проведення аудиту. Вчені
переважно обмежуються декларуванням його загальної корисності для
власників та інвесторів. Проте, коли йдеться про доречність залучення
інститут

аудиту

до

вирішення

державних

чи

суспільних

потреб,

декларативності недостатньо. Дослідженням виявлено «порочне інституційне
коло» нерозумінням владою і аудиторської елітою потреби залучення аудиту
до формування базових умов забезпечення сталого розвитку сільських
територій. Розрахунок сумарного ефекту від співпраці місцевих органів
влади й аудиту дозволяє розв’язати проблему як на користь сільських громад,
так і інституту аудиту (через розширення ринку, а головне – визнання своєї
суспільної корисності).
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Додаток А
Розподіл суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності, у розрізі регіонів, 2019 р.

Джерело: [38]
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Додаток Б
Кількість аудиторських фірм у розрізі регіонів
(без даних по м. Києву та Київській обл.)

Джерело: [38]
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Додаток В
Анкета опитування бухгалтерів ОТГ

1. Чи достатньо знань і методичних вказівок для створення при ОТГ комунальних
підприємств?
а) так
б) ні
2. Яким чином краще контролювати роботу своїх комунальних підприємств?
а) самостійно (через ревізійні комісії);
б) через залучення аудиту.
3. Яка допомога Вам потрібна при проведенні повної інвентаризації потенціалу ОТГ?
а) навчання
б) чіткі методичні рекомендації
в) залучення аудиторських компаній
4. Яка допомога Вам потрібна для складання планів перспективного розвитку ОТГ?
а) навчання
б) чіткі методичні рекомендації
в) залучення аудиторських компаній
5. Який варіант контролю соціальної відповідальності бізнесу, що господарює на території
ОТГ, кращий?
а) комісія при ОТГ
б) аудиторською компанією за алгоритмом від ОТГ
6. Чи потрібно оприлюднювати на сайті ОТГ плани роботи і фінансову звітність ОТГ та
фінансову звітність комунальних підприємств?
а) так;
б) ні
7. Хто має підтверджувати достовірність фінансової звітності ОТГ і комунальних
підприємств ОТГ?
а) ревізійна комісія ОТГ актом
б) незалежні аудитори
8. Чи доцільно залучати аудиторів до перевірки достовірності виконання соціальних і
екологічних зобов’язань перед ОТГ приватними великими і середніми підприємствами,
що господарюють на території ОТГ?
а) так
б) ні
9. Позначте, за якими пунктами є потреба залучення аудиторських компаній до вирішення
проблем ОТГ:
а) контроль за достовірним наповненням місцевого бюджету бізнесом
б) контроль за дотриманням бізнесом програми сталого розвитку ОТГ
в) незалежна відповідальна публічна (на сайті ОТГ) оцінка звітності про результати
господарювання комунальних підприємств ОТГ, великого і середнього приватного бізнесу,
використання бюджетів ОТГ
г) організація на території ОТГ курсів (семінарів) з підвищення економічної грамотності
селян
ґ) підготовка проєктів розвитку ОТГ
д) капіталізація потенціалу та покращення інвестиційної привабливості ОТГ
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10. Яка форма оплати аудиту є більш прийнятною?
а) з бюджету ОТГ
б) по трьохсторонніх угодах за рахунок бізнесу
11. Чи потрібна ОТГ довготривала угода про спільну діяльність з аудиторською компанією
(в рамках державно-приватного партнерства)?
а) так
б) ні
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