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Спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01 

 в Національній академії статистики, обліку та аудиту 

Державної  служби статистики України 

 
 

 

ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора економічних наук, доцента 

Антонюк Олени Ростиславівни  

на дисертаційну роботу  Шульги Світлани Володимирівни 

«Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, 

організація», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності) 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасні процеси 

євроінтеграційного розвитку економіки України, вплив зовнішніх чинників на 

умови фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, 

розширення економічного та інформаційного простору підкреслюють 

актуальність достовірної обліково-аналітичної інформації для прийняття 

рішень. Особливого значення набуває  діяльність аудиторів, яка стосуються не 

лише підтвердження достовірності фінансової звітності, а охоплює різні 

аспекти діяльності клієнтів, виступаючи інструментом усунення інформаційної 

асиметрії між різними групами користувачів інформації.  Відтак відкликом на 

характер інформації, що використовується менеджментом є поява нових 

аудиторських послуг,які в останні роки в Україні набувають суттєвої частки у 

структурі видів аудиторської діяльності в Україні за даними Аудиторської 

палати України. Це вимагає нових підходів до організації діяльності 

аудиторів/аудиторських фірм на основі вдосконалення методики та організації 

виконання аудиторських послуг, що стало б підґрунтям для гармонізації теорії 

та практики та оновлення парадигми аудиту. Аналіз стану і тенденцій 
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розвитку аудиторської діяльності в умовах активного впровадження 

європейського досвіду та практики потребує систематизації проблемних 

питань теорії та практики розвитку аудиту та їх вирішення в умовах зміни 

інституційного середовища функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

Важливість вдосконалення теоретичних, методологічних питань 

аудиторської діяльності підкреслюється вимогами Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо атестації аудиторів, 

контролю якості виконання аудиторських послуг, необхідності імплементації 

європейських стандартів регулювання аудиторської діяльності у національну 

правову систему. Це вимагає удосконалених методик у виконанні аудиторських 

послуг, яка відповідатиме критеріям якісної роботи аудиторів та буде 

забезпечувати ефективність функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. 

З огляду на це, дисертаційна робота Шульги С.В., метою якої є розвиток 

теоретичних, методологічних й організаційних положень аудиторської 

діяльності в контексті процесів євроінтеграції в Україні є актуальною та 

відповідає потребам суб’єктів аудиторської діяльності та їх клієнтам в сучасних 

умовах розвитку національної економіки. 

       Зв'язок роботи з науковими  програмами, планами, темами. Подана до 

захисту дисертаційна робота містить наукові положення, що знайшли 

відображення у матеріалах комплексної теми «Обліково-аналітичне забезпечення 

та контроль діяльності підприємств» Національній академії статистики, обліку і 

аудиту Державної служби статистики України (номер державної реєстрації 

0118U005238),  де автором розроблено теоретичні положення та надано комплексні 

рекомендації з удосконалення теоретичних положень оцінки стану та ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. 

 Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота містить 

чітко визначені мету та завдання, обґрунтовані методичні підходи щодо шляхів 
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її досягнення, логічно побудовану структуру, узагальнення теоретичного 

характеру, а також пропозиції з удосконалення теоретичних, методологічних та 

організаційних засад аудиторської діяльності в Україні. 

 Мета роботи, об’єкт, предмет логічно пов’язані та чітко окреслюють поле 

дослідження – аудиторську діяльність. Дослідження та висновки дисертанта 

викладено послідовно, завдяки чому логіка дослідження чітко простежується за 

розділами дисертаційного дослідження. Висновки та рекомендації роботи 

достатньо обґрунтовані та підтверджуються результатам апробації основних 

положень дисертації. Достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій підтверджується використанням широкої інформаційної бази за 

темою дисертаційної роботи (наукових джерел, офіційних документів, даних 

звітності Аудиторської палати України, довідкових та інформаційних видань 

професійних організацій аудиторів України та світу, нормативної бази України 

та інших країн). 

У роботі було використано різноманітні методи наукових досліджень, а 

саме: синтез, аналіз, індукція, дедукція, гносеологічний, методи порівняльного 

аналізу та статистичні з використанням коефіцієнтів. Використання сучасних 

методів наукових досліджень дозволило забезпечити досягнення поставленої 

мети та вирішення завдань дослідження, отримати важливі теоретичні та 

практичні результати. 

Основні теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи 

отримали позитивну оцінку наукової спільноти у процесі апробації та 

опублікування  13 тез доповідей та матеріалів міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференцій. 

Наведене дає підстави стверджувати, що представлені в дисертаційній 

роботі Шульги С.В. висновки, пропозиції та рекомендації є достатньо 

обґрунтованими та достовірними. 
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Наукова новизна результатів дослідження: До найважливіших 

результатів, що одержали обґрунтування у дисертаційній роботі, мають 

теоретичне та практичне значення, можна віднести такі, що стосуються  об’єкту 

дослідження – аудиторської діяльності як інструменту усунення  інформаційної 

асиметрії між різними групами стейкхолдерів в умовах євроінтеграції: 

– запропонована концепцію розвитку аудиту в умовах застосування 

неоінституційної теорії та глобалізації економічних відносин, що дозволяє 

встановити фундаментальні основи подальшої розбудови парадигми аудиту з 

урахуванням інформаційних інтересів та системи відносин стейкхолдерів (с.40-

41, с.43, с.48); 

– автором доведено та обґрунтовано інституціональні аспекти та 

організаційно-методичні основи регулювання аудиторської діяльності що 

сприятиме оптимізації державного регулювання,  поліпшення професійного 

нагляду в умовах саморегулювання аудиторської професії (с.55, с.94); 

– розроблено теоретико-методологічні положення формування структурно-

логічної системи оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської 

діяльності на макро-, мезо- та макрорівнях (с.157-158, с.160,с.207, с. 220-224); 

– здійснено оцінку та пропозиції вдосконалення системи контролю якості 

аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності в умовах застосування 

інформаційних технологій (с.261,с.272-276, с.290-293); 

– уточнено класифікації, систематизації факторів та компонентів 

аудиторського ризику, що виникають за результатами надання супутніх та 

неаудиторських послуг, процедури їх оцінки та  документального оформлення, а 

також визначення змісту та напрямів застосування відповідного методологічного 

інструментарію (с.182-188,с.196); 

– методичні положення та рекомендації нормативно-правового 

регулювання процедури ціноутворення в аудиті  (с. 122-126,с.139, с.141-143); 
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– організаційні положення системи контролю якості аудиторських послуг 

та розробки внутрішньофірмової стандартизації та регламентів (с. 300-306, дод. 

К); 

– обґрунтування та доведення існування ефекту Матвія й гіпотези 

квазіконкурентності ринку аудиторських послуг в Україні як вагомих 

індикаторів рівня конкуренції між суб’єктами аудиторської діяльності (с. 65-

68,с.94); 

– обґрунтування проблемних питань теоретичного та практичного 

спрямування, а також напрямів розвитку аудиторської діяльності в Україні у 

контексті нормативно-правового реформування (с.34, с. 89-92, с.213-214); 

– вдосконалено понятійно-термінологічний апарат шляхом уточнення 

трактування поняття «професійна аудиторська діяльність», «професійна етика 

аудитора», розробки організаційно-методичного забезпечення дотримання 

вимог професійної етики на різних рівнях реалізації в процесі аудиторської 

діяльності (с. 355, с.356, с.377-378). 

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій, 

поданих у дисертації, в опублікованих працях. Основні положення 

дисертаційної роботи, що мають наукову новизну  змістовно та аргументовано 

розкрито в опублікованих працях. За основними результатами дисертаційної 

роботи опубліковано 36 наукових  праць загальним обсягом 44,85 друк. арк., з 

яких: 1 одноосібна монографія; 11 статей – у наукових фахових виданнях 

України; 9 публікацій – у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, 2– у наукових виданнях інших держав. 

             Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

дисертації. Теоретичне значення роботи полягає у вирішенні важливої наукової 

проблеми, що полягає у виявленні закономірностей та формуванні науково 

обґрунтованих методологічних, методичних та організаційних положень 

аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції. 
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         Наукові положення й одержані результати отримали практичне 

застосування, зокрема пропозиції з оцінки ефективності функціонування 

суб’єктів аудиторської діяльності на макрорівні, мезорівні та мікрорівні 

(Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

довідка № 2432-02/217 від 06.02.2020 р.); рекомендації із методичного 

забезпечення безперервного професійного навчання аудиторів (ГС «Палата 

аудиторів і бухгалтерів України», довідка № 348 від 07.02.2020 р.); методичні 

підходи для встановлення вартості аудиторських послуг на основі розрахунку 

відповідних коригувальних коефіцієнтів (ПП «Аудиторська фірма «Яніна»», 

довідка № 02/15/03/2018 від 15.03.2018 р.); оцінювання аудиторського ризику для 

різних видів аудиторських та неаудиторських послуг, формати робочої 

документації та їх змістове наповнення для забезпечення якісного надання 

послуг (ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення»», довідка № 01-20/12-18 

від 20.12.2018 р.); пропозиції теоретичного та практичного забезпечення 

контролю якості аудиторських послуг, що також підтверджено довідками 

суб’єктів аудиторської діяльності  (ТОВ «Аудиторська фірма «Бухгалтер»», 

довідка № 12 від 06.02.2019 р., ТОВ «Аудиторська компанія «Міжнародні 

стандарти», довідка № МС/ІНФ/АД/19-2 від 11.06.2019 р.); 

Результати дисертаційного дослідження використано в освітньому процесі 

Національної академії статистики, обліку і аудиту при викладанні дисциплін 

«Аудит», «Аудит в державному секторі економіки» (довідка № 1492/1 від 

10.12.2019 р.). 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи 

дисертаційну роботу Шульги Світлани Володимирівни, яка виконана на достатньо 

високому  науковому рівні слід висловити деякі зауваження, які відносяться до 

дискусійних та побажань: 

1. На с. 40 на рис. 1.1 «Основні складові та концепція розвитку 

інституту аудиту» автором в переліку складових інститут аудиту виокремлено 

інституціональні моделі аудиту та інституціональні механізми аудиту. Проте 
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вважаємо, що інституціональні механізми аудиту є елементом 

інституціональної моделі аудиту, що свідчить про дискусійність відокремлення 

та розмежування. 

2. В науковій новизні дисертації зазначено, що автором удосконалено 

методичні положення ціноутворення в аудиті. Вважаємо, що доцільно було б 

надати числові приклади визначення ціни, приклади розрахунку коефіцієнтів 

відповідно до запропонованої в дисертації методики визначення вартості різних 

видів аудиторських послуг. 

3. Дискусійним є застосування розробленого автором єдиного 

інтегрованого робочого документа з оцінки аудиторського ризику (с. 196-198), 

оскільки оцінка аудиторського ризику при наданні різного типу аудиторських 

та неаудиторських послуг може переглядатись в процесі виконання завдання. 

Використання такого інтегрованого робочого документа аудитора є 

недоцільним при наданні лише послуги з аудиту та огляду історичної 

фінансової інформації, оскільки оцінка ризику за всіма іншими видами 

аудиторських послуг не здійснюватиметься. Крім того, автором не зазначено 

джерела інформації для заповнення єдиного інтегрованого робочого документа 

з оцінки аудиторського ризику. 

4. Позитивно оцінюючи запропоновані показники ефективності 

функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на макро-, мезо- та 

макрорівнях (с.232-238), доцільно було б більше уваги приділити показникам 

оцінки персоналу та кадрів як важливої складової системи контролю якості 

аудиторських послуг. 

5.  На рис. 5.1 «Компоненти та елементи професійної аудиторської 

діяльності» (с. 316) не розмежована різниця між професійними знаннями, 

професійними уміннями та професійними здібності. При цьому у табл. 5.4 

«Основні вимоги до професійних компетентностей аудитора» наведено 

характеристику професійних знань та професійних умінь, проте залишається не 

зрозумілою позиція автора щодо розуміння змісту професійних здібностей. 




