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Accordingly, a country needs making research 
of institutional and economic conditions for its 
technological breakthroughs i n the areas and sec
tors of the sixth technological structure: bio- and 
nano-technology, aerospace, new materials, opto-
and microelectronics, microsystem mechanics, 
software, molecular electronics and systems man¬
agement. 
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development of nanotechnology in Ukraine in the 
context of the global economy. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ 
СУПУТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

У статті розглядаються питання організації аудиту супутніх послуг в Україні: статутної діяль
ності, аналізу чистих активів підприємства, організації маркетингу, конкурентоспроможності проду
кції та її оновлення, аналізу фінансової політики та перспектив економічного розвитку підприємства. 
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В сучасних умовах розвитку ринкових від
носин в Україні взаємовідносини аудиторсь
ких фірм з підприємствами - клієнтами зазви
чай не обмежуються аудиторськими перевір
ками фінансової звітності, а також оказуються 
і супутні послуги. 

Надання різних видів послуг вимагає від 
аудиторів професійної компетентності і висо¬
кого професійного рівня у сферах; бухгалтер
ського обліку та його підсистемах фінансового 
та податкового обліку; господарського права, 
сучасної системи оподаткування підприємств, 
фінансового та економічного аналізу та інших 

питань. При цьому згідно МСА аудитор при 
надання супутніх послуг також повинен до
тримуватись етичних принципів: професійна 
незалежність, об'єктивність, чесність, профе
сійна компетентність та належна ретельність, 
конфіденційність, професійна поведінка, до¬
тримання технічних стандартів. 

Метою статті є описання етапів перевірки 
(аудиту) окремих видів супутніх послуг аудито
рів, наприклад, стратегії функціонування підп¬
риємств в сучасних умовах господарювання. 

Використання законодавчо-нормативної 
бази організації обліку, оподаткування, право-
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знавства потребує від аудитора, насамперед, 
оцінки тих загальних характеристик, які ви¬
значають стан та стратегічні направлення дія¬
льності акціонерних підприємства у внутріш¬
ньому та зовнішньому середовищі та склада¬
ють концепцію його функціонування. 

Аудит стратегії функціонування підпри¬
ємств у зовнішньому середовищі передбачає 
вивчення наступних питань: статутна діяль¬
ність, аналіз чистих активів підприємства і 
статутного капіталу; організація маркетингу, 
конкурентоспроможність продукції та її онов¬
лення, аналіз фінансової політики підприємст¬
ва, перспективи економічного розвитку підп¬
риємства. 

Аудиторська перевірка статутної діяльнос¬
ті підприємства включає оцінку статуту з боку 
закладених в ньому можливостей розвитку 
рентабельного підприємства в сучасних рин¬
кових умовах функціонування підприємства, 
тобто вкладення засобів в рентабельні галузі, 
залучення вітчизняних і закордонних інвесто¬
рів, розвиток виробництва продукції, послуг. 
Крім того перевіряються види фактичної ді¬
яльності підприємства на предмет їх пого¬
дження зі статутом. 

Актуальним питанням аудиту, наприклад 
акціонерних товариств, являється співвідно¬
шення розміру чистих активів і статутного 
капіталу. Згідно статті 155 п. 2 Цивільного Ко¬
дексу України, якщо після закінчення фінансо¬
вого року вартість чистих активів акціонерно¬
го товариства виявиться меншою від статут¬
ного капіталу, товариство зобов'язане оголо¬
сити про зменшення свого статутного капіта¬
лу та зареєструвати відповідні зміни до стату¬
ту у встановленому порядку. Якщо вартість 
чистих активів товариства стає меншою від 
мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого нормативними документами 
(1250 мінімальних заробітних плат), товарис¬
тво підлягає ліквідації. Наприклад: аналіз да¬
них синтетичного обліку, фінансової звітності 
підприємства за 2012 рік показує наявність; 
необоротних активів - 2560 тис. грн, оборот
них - 870 тис. грн, сформованого статутного 
капіталу - 4960 тис. грн, зобов'язань - 560 тис. 
грн. Таким чином, аудитор повинен в аудитор¬
ському висновку вказати про порушення ста¬
тей Цивільного Кодексу України та рекомен¬
дувати підприємству зменшити статутний 
капітал на суму 2090 тис. грн. 

Контролюючими органами України, на жаль, 
не розроблено механізм примусової зміни ста¬
тутного капіталу акціонерних товариств. Тому 
на практиці спостерігається одноразові випад¬
ки добровільного зменшення капіталу, хоча 
аналіз фінансової звітності показує про необ¬
хідність проведення пильного фінансового 
аналізу статей балансу для виконання вказа¬
них вище вимог нормативних документів. 

Конкурентоспроможність продукції, її об¬
новлення, організація маркетингу - це основні 
питання, які складають перевірку стратегії 
функціонування підприємства. Тому аудитор 
аналізує обсяг виробництва продукції, її зали¬
шки на складі, договірні ціни, дохід від реалі¬
зації продукції, стабільність покупців і замов¬
ників, наявність на підприємстві інформації 
про ринки збуту продукції, якісні і цінові хара¬
ктеристики продукції інших підприємств, со¬
бівартість реалізованої продукції, її ресурсо-
ємкість, своєчасність виготовлення пробних 
зразків продукції та інші показники. 

Оцінка стратегічних направлень пов'язаних 
з функціонуванням підприємства в зовніш¬
ньому середовищі включає: 

- склад постачальників, підрядників з точ
ки зору їх стабільності, своєчасного і пов
ного постачання запасів, транспортних 
послуг, своєчасних розрахунків з ними; 

- аналіз фінансової політики, тобто співвід
ношення власних і залучених засобів, роз
рахунок коефіцієнтів маневреності влас¬
ного капіталу, забезпеченості власними 
оборотними засобами і інші показники. 

При цьому доцільний розрахунок показни¬
ків прогнозного економічного розвитку підп¬
риємства, таких як фондовіддача, фондоозб¬
роєність основних засобів, продуктивності 
праці, виробничої собівартості, собівартості 
реалізованої продукції, чистого прибутку, ді¬
лової активності, платоспроможності, рента¬
бельності підприємства. 

При оцінці аудитором стану системи внут¬
рішнього управління підприємства розгляда¬
ються питання: організаційної структури під¬
приємства, функцій управління та економіч¬
ного механізму управління. 

Аналіз організаційної структури підприєм¬
ства включає: 1) вивчення узгодженості між 
суб'єктом та об'єктом управління і ля досяг¬
нення ефективної взаємодії функцій управлін¬
ня, планування обліку, контролю, постачання, 
збуту тощо; 2) створення умов для чіткого ро-
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змежовування по центрах та місцях відпові
дальності управлінського персоналу. 

Об'єктами аудиторської оцінки функцій 
управління підприємством повинні бути пи¬
тання: 

- раціонального розподілу обов'язків, функ
цій між відділами апарату управління і 
структурних підрозділів; 

- розподіл функцій планування обліку, кон¬
тролю, аналізу апарату управління; 

- ступінь підготовки нормативної, обліко
вої, аналітичної інформації та швидкість її 
обробки; 

- наявність систем стратегічного, поточно
го та оперативного управління на підпри
ємстві; 

- ступінь дублювання управлінських функ¬
цій в структурних підрозділах і в апараті 
управління підприємством. 

Аналіз економічного механізму управління 
включає в себе сукупність економічних мето¬
дів впливу на трудові колективи при наявнос¬
ті методів: 

- планування, доведення до кожного цеху, 
виробничої ділянки планових, норматив¬
них показників; 

- матеріального стимулювання в особистій 
зацікавленості кожного робітника у вико¬
нанні планових завдань, раціонального 
використання ресурсів підприємства; 

- госпрозрахункової відповідальності. 
Всі ці методи оцінює аудитор з точки зору 

цілеспрямованості їх використання, узгодже¬
ності з діючим економічними законами. 

Особливе значення має аудиторська оцінка 
облікової політики підприємства. При дослі¬
дженні облікової політик аудитор з'ясовує на¬
ступні питання: 

- склад та оформлення Наказу про облікову 
політику, наявність на підприємстві необ¬
хідних внутрішніх документі положень, 
графіків документообігу, які вказані в на¬
казі; 

- наявність робочого плану рахунків акти¬
вів, капіталу та зобов'язань на предмет 
повноти їх використання; 

В статье рассматриваются вопросы орга
низации аудита сопутствующих услуг в Украи
не: уставной деятельности, анализа чистых 
активов предприятия, организации маркетин
га, конкурентоспособности продукции и ее об
новления, анализа финансовой политики и пер
спектив экономического развития. 

Ключевые слова: Международные стан¬
дарты аудита, сопутствующие услуги, аудит. 

- технологія обробки облікової інформації; 
- зміст встановлених способів ведення бух¬

галтерського обліку, які здійснюють сут¬
тєвий вилив на оцінку та прийнята рі¬
шень користувачів фінансової, статистич¬
ної звітності; 

- методики оцінки необоротних активів, 
запасів методів нарахування зносу 
(амортизації] основних засобів калькулю¬
вання виробничої собівартості продукції, 
послуг т: інше; 

- порядок проведення інвентаризації акти¬
вів, зобов'язань; 

- ведення податкового обліку згідно з за¬
твердженою системою оподаткування; 

- взаємозв'язок між оперативними та бух¬
галтерськими видами обліку, що дозволяє 
формувати інформацію про стан основних 
показників діяльності в строки, необхідні 
для своєчасного прийняття управлінсь¬
ких рішень. 

Концепція облікової політики підприємст¬
ва оцінюється в основному згідно з діючою 
законодавчо-нормативною базою держави, в 
порівнянні з вітчизняними та світовими ана¬
логами, а також з можливостями, які надають 
практиці наукові розробки по веденню обліку. 
Аудитори можуть запропонувати більш раціо¬
нальну схему обліку і мінімізації податків, ав¬
томатизувати обліковий процес тощо. 

Таким чином, аудит концептуальних на¬
правлень функціонування підприємств на су¬
часному етапі їх розвитку включає оцінку 
стратегії функціонування підприємства у зов¬
нішньому середовищі, стану системи внутріш¬
нього управління, облікової та податкової по¬
літики підприємства. 
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