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Аудиторська діяльність в Україні нині перебуває на новому етапі свого 
розвитку, який можна охарактеризувати як формування належного 
багаторівневого регулювання функціонування аудиторських фірм та 
соціально-орієнтованого надання послуг. Впровадження міжнародного 
досвіду реформування аудиту, зниження конкурентоспроможності 
вітчизняних аудиторських фірм порівняно з міжнародними компаніями, 
пошук дієвих інструментів підвищення прозорості та зрозумілості інформації 
наданої суб’єктом господарювання для зацікавлених осіб, обумовлює 
необхідність зміни концепції розвитку аудиторської діяльності у 
відповідності до впроваджених євроінтеграційних векторів розвитку 
економіки. Формування належного інституцінного середовища в сфері 
аудиту в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від 
реалізації якого безпосередньо залежить інвестиційна привабливість, 
динаміка позитивних змін в національній економіці країни. Тому саме 
питання удосконалення теорії, методології та організації аудиторської 
діяльності в Україні на основі оновленого законодавчого базису, приведеного 
у відповідність із законодавством Європейського Союзу з метою 
забезпечення належної якості аудиторських послуг є актуальним питанням 
сьогодення. Зазначене підтверджує своєчасність дисертаційного дослідження 
Шульги Світлани Володимирівни, його наукову значимість і практичну 
скерованість на створення належного інформаційного підґрунтя для 
прийняття виважених рішень користувачами облікової інформації, що 
сприятиме підвищенню рівня довіри суспільства до представників 
аудиторської професії.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Щисертацiя виконана вiдповiдно до плану науково-дослiдних робiт
Нацiональнфi академii статистики, облiку та аудиту за темою <Облiково-

.l
аналiтичне |забезпечення та контролъ дiяльностi пiдприсмств> (номер

державноi реестрацii 0118U005283). У межах теми автором розроблено
теоретичнi положення та надано комплекснi рекомендацii з

теорii, органiзацii й методологiТ оцiнки стану та

функцiонування суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi в умовах
евроiнтеграцiйних процесiв.

удосконалення

СтупiДь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii, ix достовiрнiсть та наукова
значимlсть.

OcHoBHi HayKoBi положення, висновки та рекомендацii, висунутi у
дисертацiйнiй роботi Шульги С.В. е наJIежно обlрунтованими, логiчними та

достовiрними. .Щисертацiйна робота вiдзначаеться чiткою структурою та
складаеться зi вступу (який мiстить чiтко визначенi об'ект, предмет i мету,
якi логiчно пов'язанi та окреслюють поле дослiдження), п'яти роздiлiв з

пiдроздiлами, висновкiв, додаткiв та списку використаних джерел, що
вiдповiдають зага_гlьнiй концептуальнiй логiцi даного дослiдження та

розкривають пiдхiд до вирiшення дослiджуваноТ проблеми. Щисертацiйне
дослiдження проведено автором вiдповiдно до поставленоТ мети, яка

досягнута за рахунок вирiшення його завдань. Вiдповiдно до задекларованих
завдань за темою дослiдження, у Bcix роздiлах представленоi дисертацiйноi
роботи наведено науково обгрунтованi висновки, пропозицii та рекомендацiТ
практичного характеру.

,.Щисертацiйна робота Шульги С.В. с оригiнальним науковим
напрацюванням, виконаним на нzLлежному теоретичному, методичному,
органiзацiйному i прикладному piBHi, водночас с комплексним i завершеним
науковим дослiдженням. Ступiнь обlрунтованостi та достовiрностi наукових
положень, висновкiв i рекомендацiй, що мiстяться у дисертацiТ, пiдтверджено

апробацiею на 13 мiжнародних, всеукраiнських наукових та практичних
конференцiй, публiкацiями у фахових виданнях Украiни та виданнях, якi
включено доi мiжнародних наукометричних баз.

Таким чином, можна зробити висновок, що результати дослiдження,

розробки й рекомендацii, сформульованi
обгрунтованими i достовiрними.

Iнформацiйною базою дослiдження е HayKoBi джерела (монографii,

ефективностi
iмплементацiТ

у дисертацiйнiй роботi, е

фаховi HayKoBi cTaTTi вiтчизняних i зарубiжних учених iз проблем аудиту та



аудиторськоТ дiяльностi; матерiали науково-практичних конференцiй,
статистичнi данi Аулиторськоi пыIати Украiни, iнформацiйнi матерiали
офiцiйних сайтiв професiйних органiзацiй бухгалтерiв та аулиторiв УкраiЪи
та cBiTy); нормативнi документи УкраiЪи та iнших KpaiH; данi внутрiшнiх

регламентiв аудиторських фiр, УкраIни; довiдково-iнформацiйнi видання й
оприлюдненi фактологiчнi матерiали мirкнародних органiзацiй та
вiтчизняних iMiHicTepcTB i вiдомств, iнтернет-ресурси.

Оцiн ка науковоI новизн и ди сертацiйноi роботи.
У дисертацiйнiй роботi С.В. Шульги сформульовано та обrрунтовано

положення, висновки, пропозицii, якi характеризуються науковою новизною
та мають практичну цiннiсть. Наукова новизна роботи викладена конкретно,
послiдовно та системно. Що основних наукових результатiв, одержаних
автором, доцiльно вiднести:

1. Сформульовану концепцiю розвитку аудиту в умовах застосування
неоiнститучiйноТ теорii та глобалiзацiТ економiчних вiдносин на ocHoBi
визначення cyTHocTi та змiстовного наповнення основних складових
iнституту аудиту, наукового обгрунтування змiни напрямiв розвитку аудиту
пiд впливом евроiнтеграцiйних процесiв (с. З5-57).

2. Проведена оцiнка концентрацii ринку аудиторських послуг у перiод
глобалiзацii на ocHoBi доведення iснування ефекту Матвiя й гiпотези
квазiконкурентностi ринку аудиторських послуг в Украiнi як вагомих
iндикаторiв фiвня конкуренцiТ мiж суб'ектами аудиторськоi дiяльностi (с. 60-

74).

З. Обцрунтовано та наведено типологiзацiю сучасних проблемних
питань теоретичного та практичного спрямування, а також напрямlв розвитку
аулиторсько{ дiяльностi в YKpaiHi у KoHTeKcTi нормативно-правового

реформування й транснацiоналiзацii економiчних вiдносин (с. 79-92).
4. !iстало подullrьший розвиток нормативне забезпечення регулювання

аудиторськоi дiяльностi шляхом розробки пропозицiй iз удосконалення норм
Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторсъку дiяльнiсть>>
на ocнoBi поглибленоi iмплементацiТ свропейських стандартiв регулювання
аудиторськоi дiяльностi та мiжнародного досвiду, що забезпечить

впорядкування та створення належного законодавчого базису

функцiонуваirня суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi (с. 1 10-1 17).

5. Розроблено методичнi положення та нормативно_правове

регулювання процедури цiноутворення в аудитi шляхом систематизацiТ i
врахування чинникiв, що впливають на визначення моделi цiноутворення, а

також на ocHoBi застосування витратного методу визначення цiни на



аудиторськi послуги з одночасним iT коригуванням на параметричнi та
кiлькiснi коефiцiснти (с. 126-142).

6. Науково обцрунтовано iнституцiональнi аспекти та органiзацiйно-
методичнi основи реryлюванIuI аудиторськоТ дiяльностi через удоскон€tпеннrl
iнститучiонального середовища в KoHTeKcTi глобальних трендiв (утворення

КоординацiйноТ ради з питань взаемодii та спiвробiтництва професiйних
органiзацiй аулиторiв та бухгалтерiв УкраiЪи, розробка вiдповiдних

регламентних документiв) (с. 1 55- 1 бЗ).

7. Удоскон€tлено органiзацiйно-методологiчнi положення оцiнки стану i
тенденцiй розвитку аудиторських послуг в YKpaTHi шJuIхом уточнення iх
класифiкацiТ, систематизацii компонентiв аудиторського ризику, що виникають
за результатами наданнrI супутнiх та неаудиторських послуг, розробки
процедури кiлькiсноi й якiсноi оцiнки iдентифiкованих ризикiв та ix
документапьного забезпечення, а також визначення змiсту та напрямiв
застосування вiдповiдного методологiчного iнструментарiю (с. 1 79-21 5).

8. Вперше розроблено теоретико-методологiчнi положення формування
структурно-логiчноТ системи оцiнки ефективностi функцiонування суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi, побудованоТ на ocHoBi обГрунтування напрямiв
використання понять (результативнiсть> та кефективнiстъ> в аудиторськiй
дiяльностi, методичний iнструментарiй та пок€tзники оцiнки ефективностi

функцiонування суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi на макро-, мезо- та

мiкрорiвнях, встановлено прiоритетнi методи та принципи оцiнки ik
ефективностi (с. 222-238).

9. Розроблено органiзацiйнi положення системи контролю якостi
аудиторських послуг шляхом оновлення полiтик, процедур системи
внутрiшнього контролю якостi аудиторських послуг та розробки внутрiшнiх

узагапьнюючих документiв i регламентiв (с. 272-280).
l0. Запропоновано органiзацiйно-методичнi положення оцiнки системи

контролю якостi аудиторських послуг суб'скта аудиторськоТ дiяльностi в

умовах застосування iнформатJi йних техноJIогiй (с. 284-З 0 8).

11. Щослiджено понятiйно-термiнологiчний апарат шляхом уточнення
трактування поняття (професiйна аудиторська дiяльнiсть>> та структурування
системи професiйноi аудиторськоТ дiяльностi як складноТ динамiчноТ системи
(с. З 16-З25).

12. Напрями конвергенцiТ правового статусу та професiйних
компетентностей аудитора в умовах свроiнтеграцiйних процесiв шляхом
внутрiшньофiрмовоi стандартизацiТ та регламентiв, розширення перелiку
професiйнихi компетенцiй аудитора для забезпечення дiевостi оновленоi
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цii та безперервного професiйного навчання аулиторiв

овлено концептуальнi напрями розвитку професiйноi етики в

дiяльностi на ocHoBi наукового обЦрунтування доцiльностi
науково-теоретичного та прикладного пiдходiв до розумiння

ття кпрофесiйна етика аудитора), розробки органiзацiйно-
забезпечення дотримання вимог професiйноi етики на

авному, мiжособистiсному та piBHi суб'екта аудиторсъкоТ

з72-з82).

Пра чне значення результатiв дослiдження.
Роз eHi дисертантом рекомендацii та пропозицii, спрямованi на

теорii, методологiТ та органiзацiТ аулиторськоi дiяльностi в

iнтеграцii. Значимiсть розроблених науково-методичних

позицiй та рекомендацiй пiдтверджусться довiдками про

результатiв дослiдження, зокрема: MiHicTepcTBoM розвитку

ргiвлi та сiльського господарства УкраiЪи використовуеться
оцiнки ефективностi функцiонування суб'ектiв аудиторськоi
MaKpopiBHi, мезорiвнi та MiKpopiBHi (довiдка N9, 2432-021217 вiд

.); в практичну дiяльнiсть ГС <<Палата аудиторiв i бухгалтерiв

роваджено пропозицii з розробки програм та удосконалення
забезпечення безперервного професiйного навчання аулиторiв

348 вiд 07.02.2020 р.); ПП <Аудиторська фiрма <сЯнiна>>>

методику визначеннrI BapTocTi аудиторських посJtуг (довiдка J\b

вiд 15.03.2018 р.); модель оцiнки аудиторського ризику при
видiв аудиторських та неаудиторських послуг, форма единого

робочого документа з оцiнки аудиторського ризику прийнято

ння ТОВ <<Аудиторська фiрма <<Бiзнес-Рiшеннл>>> (довiдка J\Ъ 01-

20.|2.2018 р.); ТОВ <Аудиторська фiрма <Бухгаrrтер)) взято до
ентаJIьне забезпечення контролю якостi аудиторських послуг
t2 вiд 06.02.2019 р.); структура та змiстовне наповнення
ого Кодексу професiйноi етики аудиторськоi фiрми,
iрмовий стандарт суб'екта аудиторськоi дiяльностi <Ключовi
,диту> прийняло до впровадження ТОВ <<Аудиторська компанiя
i стандарти> (ловiдка Jф N4СЛНФlАД/|9-2 вiд 11.0б.2019 р.);
наукових дослiджень використанi у навчzLльному процесi

Т академii статистики, облiку та аудиту пiд час пiдготовки

забезпечення та викJIаданшI дисциплiн <Аудит>, <<Аудит в

ceKTopi економiки> (довiдка Ng |492l| вiд 10. t2.20t9 р.).



Повнота висвiтлення наукових

рекомендацiй в опублiкованих працях.
положень, висновкiв

За темою дисертацiйноТ роботи опублiковано Зб наукових праць

загальним обсягом 44,85 друк. арк. (особисто автора - 42,48 друк. арк.), iз

яких: 1 одноосiбна монографiя, 22 стжтi у наукових фахових виданнях (iз

них - 9 у виданнях Украiни, якi входять до мiжнародних наукометричних
баз, 1 1 - у наукових фахових виданнях УкраТни та 2 - у наукових виданнях
iнших держав) загапьним обсягом 41,94 друк. арк. (особисто автора - З9,82

друк. арк.); 1З тез доповiдей та матерiалiв мiжнародних i всеукраiнських
наукових або науково-практичних конференцiй загальним обсягом 2,91 друк.
арк. (особисто автора - 2,66 друк. арк.).

OcHoBHi результати дослiдження оприлюдненi до захисту дисертацii,
публiкацii розкривають змiст представленоi дисертацii i свiдчать про

самостiйнiсть одержаних результатiв наукового дослiдження.

Вiдповiднiсть
...l

дисертацll l

змiсту автореферату та основних положень

Автореферат дисертацii за структурою i оформленням вiдповiдас

чинним вимогам та повнiстю вiдображае cyTHicTb та ocHoBHi положення

дисертацiйноi роботи. В авторефератi повною мiрою розкрито HayKoBi

результати дослiдження, ступiнь новизни розробок, висновки i практичнi

рекомендацi[i.

,.Щискусiйнi питання та зауваження до змiсry дисертацiТ
У цiлому позитивно оцiнюючи дисертацiйну роботу i вiдзначаючи ii

наукову новизну, теоретичну та практичну чiннiсть, вважасмо за доцiльне
зауважити, що в роботi мають мiсце oKpeMi положення, до яких е зауваження
або якi е дискусiйними та потребують обговорення. Що таких положень
можна вiднести:

1. На с. 78-79 дисертацii автор стверджу€, що подаJтьшим напрямом

удосконалення аудиту в Украiнi вбачае в iнтегрованому поеднаннi ризик-
орiснтованого та соцiально-орiснтованого пiдходу до розвитку аудиту, що
також вiдображено на рис. 1.5. <Еволюцiя пiдходiв до аналiзу розвитку
аудиту> (с. 79). Однак поза увагою з€Lпишилось питання, детального
обгрунтування доцiльностi такого посднання, а також опис того, яким чином
змiняться умови здiйснення аудиторськоi дiялъностi при застосуваннi

запропонованого автором пiдходу до генезису аудиту.
2. В п. 2.З дисертацiТ представленi пропозицii з удосконаJIення

iнституцiональних аспектiв та органiзацiйно-методичних основ реryлювання



аудиторськоi дiяльностi через удосконutленнrl iнститучiон€lльного середовища

на ocнoBi створення КоординацiйноТ ради з питань взасмодii та спiвробiтництва

професiйних органiзацiй аудиторiв та бухгалтерiв УкраiЪи. Враховуючи, що на

сьогоднi в YKpaTHi реryлIовання здiйснення аудиторськоi дiяльностi здiйснюють

Орган суспiльного нагляду за аудиторською дiяльнiстю та Аулиторська п€Lлата

Украiни, доцiльно було б бiльше придiлити уваги розмежуванню функцiй
КоорлинацiйноТ ради з питань взаемодiТ та спiвробiтництва професiйних
органiзацiй аулиторiв та бухгалтерiв Украiни та зазначених регуляторiв.

3.Щисертантом на с. |I2-2|З в табл. 3.13 представлений перелiк
економiко-статистичних та евристичних методiв дослiдження тенденцiй

розвитку аудиторських послуг. Однак автором не наведенi аргументи

доцiльностi та приклади практичного застосування систематизованих
автором методiв. Також недостатньо повно розкрито питання порядку та

умов використання принципiв оцiнки тенденцiй розвитку аудиторських
послуг й функцiонування суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi.

4.На с. 2З4-2З7 дисертацiТ автором запропонованi показники оцiнки
ефективностi функцiонування суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi на

мезорiвнi та MiKpopiBHi. Вважасмо, що пропозицii автора мали б бiльшу
практичну цiннiсть, якби автор HaBiB приклади управлiнських рiшень, якi
можуть бути ухваленi керiвництвом суб'екта аудиторськоi дiяльностi на
ocHoBi результатiв проведеноТ оцiнки ефективностi функцiонування.

5. В п. 4.З дисертацii автором розглянуто особливостi органiзацii
внутрiшньоТ системи контролю якостi аудиторських послуг в умовах
застосування комп'ютерних технологiй. В той же час, недостатньо повно
описано модифiкацiю порядку проведення та змiни методики монiторингу
системи контролю якостi аудиторських послуг в умовах застосування
комп'ютерних технологiй.

Водночас з€вначенi зауваження не знижують загЕLпьноi значущостi та
позитивноi оцiнки дисертацiЙноТ роботи Шульги С.В., що представляе собою
самостiйну, цiлiсну i завершену наукову працю. Зробленi зауваження не
носять принципового характеру.

<Аудиторська дiяльнiсть
методологiя, органiзацiя>,

доктора економiчних наук
аналiз та аудит (за видами
науковим дослiдженням,

Загальна оцiнка дисертацiйноi роботи.
,Щисертацiйна робота Шульги Свiтлани Володимирiвни тему

в УкраiЪi в умовах евроiнтеграцiТ: теорiя,
представлена на здобуття наукового ступеня

за спецiальнiстю 08.00.09 - бухгалтерський облiк,
економiчноi дiяльностi) е самостiйним закiнченим
мас цiлiсний логiчно-послiдовний характер,



виконана на достатньому науковому piBHi, вирiзняеться актуаJIьнiстю та

новизною, мае теоретичну i практичну цiннiсть. Опублiкованi автором працi

та автореферат вiдображаIоть ocHoBHi положення дисертацii.

Щисертацiя <Аудиторська дiяльнiсть в YKpaiHi в умовах евроiнтеграцii:

теорiя, методологiя, органiзацiя> вiдповiдае вимогам MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, викладеним в п. п. 9, |0, |2, 13 та 14 <Порядку присудження

наукових ступенiв>), затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 24 липня 20ТЗ р. JФ 567 (iз змiнами згiдно Постанови Кабiнету MiHicTpiB

Володимирiвна заслуговуе присудження наукового ступеня доктора
економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.09 - бухгалтерський облiк, аналiз та

аудит (за видами економiчноТ дiяльностi).

Офiцiйний опонент:

Щиректор,Щепартаменту науки i
XapKiBcbKoT обласноТ державноi
доктор економiчних наук, п
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