
 



напрями дослідження, його мету, завдання, теоретико-методологічну, 
організаційну та практичну значимість.

Потреба розвитку теоретичних та прикладних аспектів здійснення 
аудиторської діяльності в умовах трансформації суспільних відносин та 
захисту інтересів різних груп стейкхолдерів обумовлює актуальність і 
своєчасність наукового дослідження Шульги Світлани Володимирівни за 
темою: «Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, 
методологія, організація».

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами 
Дисертація підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національної академії статистики, обліку та аудиту за темою «Обліково- 
аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств» (номер 
державної реєстрації 0118U005283). Зокрема, автором розроблено теоретичні 
положення та надано комплексні рекомендації з удосконалення теорії, 
організації й методології оцінки стану та ефективності функціонування 
суб’єктів аудиторської діяльності в умовах імплементації євроінтеграційних 
процесів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у  дисертації, їх достовірність і новизна

Опрацювання дисертації, автореферату та основних публікацій Шульги 
С.В. доводить, що мета дослідження, яка полягала у науковому 
обґрунтуванні розвитку теоретичних, методологічних й організаційних 
положень аудиторської діяльності в контексті процесів євроінтеграції в 
Україні, загалом досягнута.

У процесі вирішення завдань, що були поставлені в дисертаційній 
роботі, авторка здійснювала опрацювання та комплексний аналіз інформації, 
надавала критичну оцінку практики аудиторської діяльності, виявляла нові 
проблеми та пропонувала шляхи їх вирішення, узагальнювала результати 
дослідження, формулювала науково обґрунтовані висновки та пропозиції.

Інформаційною базою проведеного дослідження стали монографії, 
фахові наукові статті вітчизняних і зарубіжних учених із проблем аудиту та 
аудиторської діяльності; матеріали науково-практичних конференцій, 
статистичні дані Аудиторської палати України, інформаційні матеріали 
офіційних сайтів професійних організацій бухгалтерів та аудиторів України 
та світу; нормативні документи України та інших країн з питань аудиторської 
діяльності; дані внутрішніх регламентів аудиторських фірм України; 
довідково-інформаційні видання й оприлюднені фактологічні матеріали



міжнародних організацій та вітчизняних міністерств і відомств, інтернет- 
ресурси.

Для вирішення поставлених завдань автором застосовувалися 
загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів у системі 
економічних наук. Вивчення сутності та сучасної парадигми розвитку 
інституту аудиту, виявлення основних проблем аудиторської діяльності в 
Україні в умовах євроінтеграції здійснено на основі використання методів 
теоретичного узагальнення, індукції, дедукції, групування та аналогії. 
Методи системного та статистичного аналізу, причинно-наслідкового зв’язку 
застосовані для здійснення критичної оцінки квазіконкурентності ринку 
аудиторських послуг. Для вироблення пропозицій із удосконалення 
нормативного регулювання аудиторської діяльності, розробки методичного 
забезпечення процесу ціноутворення в аудиті застосовано методи 
моделювання, аналогії, логічного узагальнення. Методи бібліометричного 
аналізу, формалізації, економіко-математичні методи застосовані при 
формуванні пропозицій з розвитку методології оцінки стану та ефективності 
функціонування суб’єктів аудиторської діяльності в Україні. Використання 
групування, морфологічного аналізу, графічного методу забезпечило надання 
пропозицій із удосконалення системи контролю якості аудиторських послуг, 
подальшого розвитку аудиту як професійної діяльності.

Загалом варто відзначити логічність та структурованість викладеного 
матеріалу, коректність сформульованих завдань та відповідність їм 
отриманих наукових результатів, що у цілому забезпечило вирішення 
наукової проблеми відповідно до обраної теми дослідження. Наукові 
положення, висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, є 
теоретично обґрунтованими, достовірними та мають належний теоретичний, 
методологічний та практичний рівень.

Новизна наукового дослідження, висновків і рекомендацій
До основних пунктів наукової новизни, на нашу думку, слід віднести

такі:
-  вперше науково обґрунтовано та сформульовано концепцію розвитку 

аудиту в умовах застосування неоінституційної теорії та глобалізації 
економічних відносин на основі визначення сутності та змістовного 
наповнення основних складових інституту аудиту під впливом 
євроінтеграційних процесів та визначення зміни напрямів розвитку аудиту (с. 
36-55);

-  здійснено оцінку концентрації ринку аудиторських послуг у період



глобалізації на основі доведення існування ефекту Матвія й гіпотези 
квазіконкурентності ринку аудиторських послуг в Україні як вагомих 
індикаторів рівня конкуренції між суб’єктами аудиторської діяльності (с. 62- 
74), що доводить необхідність державного втручання та реформування 
аудиторської діяльності в напрямі підтримання вільної конкуренції як 
запоруки його ефективного функціонування;

-  запропоновано обґрунтування та типологізацію сучасних проблемних 
питань теоретичного та практичного спрямування, а також напрямів розвитку 
аудиторської діяльності в Україні у контексті нормативно-правового 
реформування й транснаціоналізації економічних відносин (рис. 1.6, с. 79- 
92); одним із перспективних напрямів удосконалення аудиту в Україні 
визначено інтегроване поєднання ризик-орієнтованого та соціально- 
орієнтованого підходу до розвитку аудиторської діяльності в Україні (рис. 
1.5);

-  удосконалено нормативне забезпечення регулювання аудиторської 
діяльності шляхом розробки пропозицій із уточнення норм Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на основі 
поглибленої імплементації європейських стандартів регулювання 
аудиторської діяльності та міжнародного досвіду (табл. 2.3, с. 111-117).

-  запропоновано методичні положення та напрями удосконалення 
нормативно-правового регулювання процедури ціноутворення в аудиті 
шляхом систематизації і врахування чинників, що впливають на визначення 
моделі ціноутворення та застосування витратного методу визначення ціни на 
аудиторські послуги з одночасним її коригуванням на параметричні та 
кількісні коефіцієнти (с. 128-143);

-  аргументовано важливість впровадження в Україні позитивного 
міжнародного досвіду щодо об’єднання зусиль професійних організацій 
бухгалтерів і аудиторів у сфері удосконалення професійних знань аудиторів 
та обґрунтовано напрями розвитку інституціонального середовища в 
контексті глобальних трендів. Зокрема, запропоновано створити 
Координаційну раду з питань взаємодії та співробітництва професійних 
організацій аудиторів та бухгалтерів України. Для унормування її роботи 
розроблено відповідні регламентаційні документи (рис. 2.5, 2.6, 2.7, с. 156- 
161);

-  обґрунтовано організаційно-методологічні положення оцінки стану і 
тенденцій розвитку аудиторських послуг в Україні. Зокрема, удосконалено 
класифікацію аудиторських послуг (с. 171-178), систематизовано компоненти 
аудиторського ризику, що виникають за результатами надання супутніх та



неаудиторських послуг (с. 179-190). З метою оцінки зазначених видів ризиків 
автором розроблені процедури кількісної та якісної оцінки ідентифікованих 
ризиків та їх документальне забезпечення (с. 189-215);

-  уточнено категорійно-понятійний апарат через авторське трактування 
поняття «професійна аудиторська діяльність» та структурування системи 
професійної аудиторської діяльності як складної динамічної системи (рис. 
5.1, с. 317-326) та обґрунтовано доцільність використання понять 
«результативність» та «ефективність» для оцінки досягнення визначених 
цілей в аудиторській діяльності (с. 217-220). На особливу увагу заслуговує 
вперше запропонований автором методичний інструментарій та показники 
оцінки ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на 
макро-, мезо- та мікрорівнях (с. 222-238), що дозволяє надати комплексну 
оцінку рівня досягнення цільових параметрів суб’єктів аудиторської 
діяльності в умовах євроінтеграції;

-  забезпечення якості аудиторських послуг в Україні з метою 
соціального захисту суспільства в умовах імплементації європейських вимог 
автор виокремлює як одне із ключових питань. У цьому контексті здійснено 
наукову періодизацію етапів розвитку й трансформації інституціонального 
середовища контролю якості аудиторських послуг та доведено необхідність 
суспільного переосмислення значення функціонування суб’єктів 
аудиторської діяльності; задля побудови дієвої системи контролю якості 
аудиторських послуг в умовах євроінтеграції розроблено організаційні 
положення системи контролю якості аудиторських послуг шляхом оновлення 
політик, процедур системи внутрішнього контролю якості аудиторських 
послуг та створення внутрішніх узагальнюючих документів і регламентів 
(рис. 4.2, с. 272-280);

-  удосконалено організаційне забезпечення здійснення оцінки 
внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг в умовах 
застосування інформаційних технологій через побудову інфраструктури 
автоматизованого інформаційного середовища системи контролю якості 
суб’єкта аудиторської діяльності та розроблено документальне забезпечення 
організації, технології, управління та узагальнення результатів моніторингу в 
умовах застосування інформаційних систем і технологій (с. 282-305);

-  обґрунтовано напрями конвергенції правового статусу та 
професійних компетентностей аудитора в умовах євроінтеграційних 
процесів. Важливе теоретичне та прикладне значення мають розроблені 
автором Порядок та Програма проходження стажування на суб’єктах 
аудиторської діяльності, внутрішньофірмовий стандарт «Ключові партнери з



аудиту», а також розширено перелік професійних компетенцій аудитора для 
забезпечення дієвості оновленої концепції атестації та безперервного 
професійного навчання аудиторів відповідно до чинного законодавства та 
європейських норм (с. 335-343, рис. 5.4);

-  викладено авторську позицію щодо концептуальних напрямів 
розвитку професійної етики аудиторів, застосування науково-теоретичного та 
прикладного підходів до розуміння змісту поняття «професійна етика 
аудитора», розроблено організаційно-методичне забезпечення дотримання 
вимог професійної етики на загальнодержавному, міжособистісному та рівні 
суб’єкта аудиторської діяльності (с. 375-382).

Значення результатів для науки і практики
Практичне значення результатів проведеного дослідження 

підтверджено використанням основних його положень та засвідчено 
відповідними довідками:

на загальнодержавному рівні:
-методологія 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.).

-  пропозиції з розробки програм та удосконалення методичного 
забезпечення безперервного професійного навчання аудиторів в частині 
організаційно-методичних засад та документування процесу стажування осіб, 
які мають намір стати аудитором (ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів 
України», довідка № 348 від 07.02.2020 р.);

на рівні окремих суб’єктів господарювання:
-  методика визначення вартості аудиторських послуг (1111 «Аудиторська 

фірма«Яніна»», довідка№ 02/15/03/2018 від 15.03.2018 р.);
-  модель оцінки аудиторського ризику при наданні різних видів 

аудиторських та неаудиторських послуг, а також документування отриманих 
результатів (ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення»», довідка № 01- 
20/12-18 від 20.12.2018 р.);

-документальне забезпечення контролю якості аудиторських послуг 
(ТОВ «Аудиторська фірма «Бухгалтер»», довідка № 12 
від 06.02.2019 р.);

-  структура та змістовне наповнення корпоративного Кодексу 
професійної етики аудиторської фірми, внутрішньофірмовий стандарт 
суб’єкта аудиторської діяльності «Ключові партнери з аудиту» (ТОВ



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

на рівні навчальних закладів:
-  пропозиції з удосконалення структури та змісту навчальних 

дисциплін «Аудит», «Аудит в державному секторі економіки» впроваджені в 
навчальний процес Національної академії статистики, обліку та аудиту 
(довідка №1492/1 від 10.12.2019 р.).

Результати наукових досліджень Шульги С.В. за ступенем своєї 
обґрунтованості та практичної значимості важливі для подальшого їх 
використання широким колом суб’єктів аудиторської діяльності та у 
навчальному процесі.

Повнота висвітлення основних результатів дисертації 
в опублікованих працях

За темою дисертації Шульги С.В. опубліковано 36 наукових праць 
загальним обсягом 44,85 друк. арк. (особисто автора -  42,48 друк, арк.), із 
яких: 1 одноосібна монографія, 22 статті у наукових фахових виданнях (із 
них -  9 у виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних 
баз, 1 1 - у  наукових фахових виданнях України та 2 -  у наукових виданнях 
інших держав) загальним обсягом 41,94 друк. арк. (особисто автора -  39,82 
друк, арк.); 13 тез доповідей та матеріалів міжнародних і всеукраїнських 
наукових або науково-практичних конференцій загальним обсягом 2,91 друк, 
арк. (особисто автора -  2,66 друк, арк.)

За своїм обсягом та кількістю вони відповідають вимогам щодо 
публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук. Зміст публікацій повною мірою відображає основні 
наукові результати дисертаційного дослідження, що винесені на захист. Особистий 
внесок автора у праці, що видані у співавторстві, чітко виокремлено у переліку 
публікацій.

Відповідність змісту автореферату 
основним положенням дисертації

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням і 
висновкам, поданим у дисертації, відображає структуру й логіку викладеного 
в ній матеріалу, є ідентичним з результатами дисертаційної роботи, 
розкриває сутність рекомендацій щодо практичного використання наукових 
розробок.



Дискусійні питання, недоліки та критичні зауваження 
до дисертаційної роботи

Не зважаючи на високий рівень підготовки дисертації і загальну 
позитивну оцінку дисертаційного дослідження, слід звернути увагу на окремі 
зауваження, неточності та дискусійні положення, що можуть стати 
предметом дискусії під час процедури захисту дисертації:

1. У науковій новизні задекларовано, що автором вперше 
сформульовано концепцію розвитку аудиту в умовах застосування 
неоінституційної теорії та глобалізації економічних відносин на основі 
визначення сутності та змістовного наповнення основних складових 
інституту аудиту, наукового обґрунтування зміни напрямів розвитку аудиту 
під впливом євроінтеграційних процесів (с. 22). Разом з тим, у дисертації 
недостатньо повно розкрито змістовне наповнення зазначеної концепції, а 
при визначенні її елементів (рис. 1.1, С.48) автор структуруючи інститут 
аудиту помилково не приймає до уваги важливість таких його складових, як 
Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Аудиторську палату 
України, професійні громадські об’єднання та організації аудиторів, вплив 
яких на розвиток аудиторської професії та інституту аудиту постійно зростає. 
Також більш детального висвітлення потребує позиція автора щодо впливу 
євроінтеграційних процесів на розвиток аудиту в Україні у частині 
подальших перспектив.

2. При систематизації проблемних питань стану та розвитку 
аудиторської діяльності в Україні авторка акцентує увагу на не відповідності 
системи контролю якості надання аудиторських послуг в Україні 
міжнародним вимогам (С. 89-92). На нашу думку, варто було б детально 
узагальнити та описати типові недоліки, які виявляються за результатами 
проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності та здійснити аналіз відповідності чинного Порядку 
проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг міжнародним 
та європейським нормам.

3. Дисертанткою на с. 138-143 запропоновано методичні положення та 
нормативно-правове регулювання процедури ціноутворення в аудиті шляхом 
систематизації і врахування чинників, що впливають на визначення моделі 
ціноутворення, а також на основі застосування витратного методу 
визначення ціни на аудиторські послуги з одночасним її коригуванням на 
параметричні та кількісні коефіцієнти. Однак, у тексті роботи відсутні 
формули та приклади розрахунку коефіцієнта трудомісткості та коефіцієнта



професіоналізму аудиторів, що ставить під сумнів практичну апробацію 
запропонованої моделі ціноутворення.

4. Загалом схвально оцінюючи пропозицію авторки щодо доцільності 
створення Координаційної ради з питань взаємодії та співробітництва 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів України, яка має 
формуватися по одному з представників від кожної професійної організації 
аудиторів та бухгалтерів України з метою об’єднання зусиль і діяльності у 
розбудові професії аудитора (с. 156-160, рис. 2.7) не погоджуємося з тим, що 
така Координаційна рада має підпорядковуватися Раді нагляду за 
аудиторською діяльністю, яка є складовою та найвищим органом управління 
державної установи «ОСНАД». У такому випадку втрачається сенс 
саморегулювання професії та самоврядні засади діяльності професійних 
об’єднань бухгалтерів і аудиторів.

5. Не всі питання розглянуті у підрозділі 3.1 «Методологія оцінки стану 
і тенденцій розвитку аудиторської діяльності в Україні» (с. 165-215) 
відповідають його назві, зокрема класифікація аудиторських послуг (166— 
177), складові аудиторського ризику та його вплив на висловлення аудитором 
думки, методи оцінки аудиторського ризику та її документування (с. 178— 
198).

6. У підрозділі 3.2 «Методологія оцінки ефективності функціонування 
суб’єктів аудиторської діяльності» дисертації авторкою розроблено 
методичний інструментарій та запропоновано показники оцінки 
ефективності функціонування суб’єктів аудиторської діяльності на макро-, 
мезо- та макрорівнях, проте по тексту дисертації та в додатках до дисертації 
відсутні розрахунки за запропонованими аналітичними показниками. 
Надання прикладів відповідних розрахунків значно підвищило б 
обґрунтованість запропонованої методики та доказовість її реального 
застосування суб’єктами аудиторської діяльності. Також не зазначено органи 
та установи, які мають проводити оцінку ефективності функціонування 
суб’єктів аудиторської діяльності на макро- та мезо- рівнях, джерела 
інформації для такої оцінки.

7. При дослідженні етапів формування, розвитку та оцінки системи 
контролю якості в аудиті (табл. 4.1, 4.6), а також рівнів нормативного 
регулювання та забезпечення контролю якості аудиторських послуг в Україні 
(рис. 4.1) і загалом по тексту розділу 4 не враховано положення Порядку 
проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України 29 серпня 2019 року № 362 та 
Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості, затвердженого



Рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи 
«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від ЗО серпня 2019 
року № 5/7/13 аудиторських послуг. Зазначені документи вносять 
принципово нові засади здійснення контролю якості аудиторських послуг в 
Україні, які варто було відобразити у роботі.

8. У підрозділі дисертації 5.3 «Етичні вимоги до професії аудитора та 
проблеми їх реалізації в Україні» доцільно було встановити чіткий перелік 
застережних заходів, які можуть застосувати суб’єкти аудиторської 
діяльності у випадку, якщо аудитор ідентифікує загрози дотриманню 
фундаментальних принципів професійної етики при наданні аудиторських 
послуг, а також надати практичні рекомендації щодо імплементації в Україні 
положень оновленого Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 
2018 року) виданого Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів.

Разом з тим зазначені вище зауваження щодо змісту роботи та 
дискусійні положення не знижують науково-практичної цінності отриманих 
результатів та загальної позитивної оцінки дисертаційного дослідження 
Шульги С.В.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Шульги Світлани Володимирівни «Аудиторська 
діяльність в Україні в умовах євроінте грації: теорія, методологія, 
організація» є самостійним, завершеним науковим дослідженням, виконаним 
на актуальну тему, автором отримано нові науково обґрунтовані результати, 
що в сукупності становлять суттєвий внесок у розвиток сучасної теорії, 
методології, організації та практики аудиторської діяльності в Україні в 
контексті імплементації євроінтеграційних процесів.

Тема дослідження, предмет, об’єкт, його основні положення та 
висновки відповідають паспорту спеціальності 08.00.09 -  Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); поставлені 
завдання -  загалом вирішені, а мета -  досягнута. Дисертаційна робота має 
належну структуру, логіку викладення теоретичних положень, 
обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій, які мають як наукове 
так і практичне значення та узагальнені в наукових публікаціях автора.

Дисертаційна робота Шульги Світлани Володимирівни «Аудиторська 
діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія,



організація» за своїм змістом, завершеністю, достовірністю отриманих 
результатів, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням 
відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 та 14 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2015 р. № 656), що висуваються до докторських 
дисертацій, а її автор -  Шульга Світлана Володимирівна -  заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.09 -  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності).
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