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сьогодення потребує сучасних підходів до законодавчої бази, яка регламентує нові вимоги до 
професії. Сильним поштовхом активного запровадження такої реформи було прийняття 
Європейським союзом Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту №537/2014 із зазначенням 
нових, жорсткіших вимог до аудиту, які відповідають світовим тенденціям розвитку 
економіки та ринку аудиту, а також мають задовольняти зростаючу зацікавленість 
користувачів фінансової звітності до продукту праці аудиторів - аудиторського звіту. 

2017 рік був результативним щодо змін у законодавстві - Верховна Рада України 
ухвалила новий Закон «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність», 
покликаний реформувати ринок аудиторських послуг в Україні. Цей Закон запрацює з 1 
жовтня 2018 року і тому всім зацікавленим сторонам потрібно почати готуватися до роботи 
за новими правилами. 

Характеризуючи цілі Закону, слід особливо наголосити на можливості виходу 
національних українських аудиторських організацій на європейський ринок за рахунок 
визнання еквівалентності систем, підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності 
вітчизняних компаній, зокрема державних підприємств, забезпечення її прозорості, і як 
наслідок, залучення інвестицій, розширення ринку аудиторської діяльності. 

Відповідно до Закону основна зміна стосується штату суб'єктів аудиторської діяльності, 
яким буде дозволено проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. Для цього в 
організації за основним місцем роботи повинно працювати не менше трьох аудиторів. При 
наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес доведеться набрати штат з 10 кваліфікованих співробітників, з яких: не 
менше п'яти осіб мають бути аудиторами, а щонайменше дві особи повинні бути 
сертифікованими за міжнародними правилами. Однак, основні вимоги ставляться до 
зобов'язань щодо забезпечення належної якості надання аудиторських послуг. Тому 
аудиторська фірма, яка здійснює аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, або 
члени її мережі не мають права прямо чи опосередковано надавати неаудиторські послуги 
такому підприємству або його материнській компанії (резиденту України) та/або дочірнім 
підприємствам (резидентам України). 

Водночас, змінюються не тільки кваліфікаційні вимоги. Закон докорінно перетворює 
правила нагляду за діяльністю аудиторів. Нині передбачається, що виконувати суспільний 
нагляд буде новостворений регулюючий орган, який складається з Ради нагляду за 
аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. 

Документ також законодавчо закріплює використання міжнародних стандартів аудиту. 
Зокрема у ньому йдеться про те, що аудиторські фірми і аудитори у своїй діяльності 
застосовують МСА, оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті АПУ, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у галузі бухгалтерського обліку й 
аудиту, а також розкриває, що аудиторська перевірка підтверджує відповідність фінансової 
звітності не лише стандартам бухгалтерського обліку, а й міжнародним стандартам 
фінансової звітності, якщо її складено за такими стандартами. Закон також містить посилені 
вимоги щодо звіту аудитора підприємств, які становлять суспільний інтерес і розширюють 
розуміння сутності аудиту зацікавленим сторонам. У Законі також пояснюється яким чином 
потрібно реагувати на виявлені значні ризики. Крім того він вимагає від аудиторів 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, розробляти додатковий письмовий звіт для 
аудиторського комітету. 

Нині аудиторська діяльність є підприємницькою діяльністю. Хоча новий Закон виключає 
«підприємницьку» складову і визначає аудиторську діяльність як незалежну професійну 
діяльність аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності. Проте, якщо аудитор здійснює 
аудиторську діяльність самостійно, тобто не в складі аудиторської фірми, він зобов'язаний 
мати статус фізичної особи - підприємця. Аудиторам забороняється безпосередньо 
займатися іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької 
діяльності, що не виключає їхнього права отримувати дивіденди, доходи від інших 
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корпоративних прав, доходи від оренди та відчуження рухомого та нерухомого майна, 
пасивні доходи. Відповідно до законодавства аудитори мають право займатися громадською, 
• >світньою, викладацькою та науковою діяльністю, підготовкою публікацій з отриманням 
іидповідної винагороди. 

У частині Закону щодо атестації аудиторів були виконані вимоги Європейського 
іаконодавства: уточнені механізми зарахування теоретичних знань осіб, що атестуються. 
Зазначається, що аудитором може бути визнана фізична особа з вищою освітою, яка 
підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність, шляхом 
успішного складання відповідних екзаменів, пройшла практичну підготовку із провадження 
аудиторської діяльності. 

Метою нового законодавства й змін стосовно підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, та їх аудиторів є підвищення якості аудиторських послуг і зміцнення 
корпоративного управління для всіх зацікавлених сторін. Посилення вимог до звітування та 
зміцнення нагляду за аудиторською діяльністю, вдосконалення взаємодії з регулюючими 
органами сприятиме більшій прозорості процесу аудиту та впорядкуванню ринку 
аудиторських послуг в Україні, а структурований аудит підприємств допоможе виявити 
більш суттєві системні проблеми. 

Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ "УСТЯ" 

Киш Л.М., к.е.н., доцент, 
Вінницький національний аграрний університет 

В процесі функціонування підприємства матеріальне стимулювання має провідне 
значення. Воно, насамперед, реалізується через зміцнення та розвиток особистісних 
матеріальних стимулів. Основною формою яких є оплата праці [1]. Тому проведемо аналіз 
фонду оплати праці та її продуктивності в ТОВ "УСТЯ" с. Устя Бершадського району 
Вінницької області (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз фонду оплати праці та її продуктивності в ТОВ "УСТЯ" 
Показники Роки Відхилення 

2014 2015 2016 <+/-) 

Фонд оплати праці, тис. грн 2281,0 2677,0 2879,0 598,0 20,8 

Чистий дохід, тис. грн. 22781,0 27155,0 40827,0 18046,0 44,2 

Середньорічна чисельність 
працівників, чол. 

80 88 81 1 1,2 

Середньорічна оплата праці 
1 працівника по підприємству, грн. 

28512,5 30420,5 35543,2 7030,7 19,8 

Сума матеріального стимулювання, , 
тис.грн. 

709 924 1045 336 32,2 

Одержано чистого доходу в 
розрахунку на 1 середньорічного 
працівника, тис. грн. 

284,7 308,6 504,0 219,3 43,5 

Протягом досліджуваного періоду ТОВ "УСТЯ" збільшило фонд заробітної плати на 598 
тис. грн. (20,8 %), і у 2016 році він становив 2879 тис. грн.. За рахунок цього зросла 
середньорічна оплата праці 1 працівника по підприємству на 7030,7 (19,8 %) грн. І у 2016 
році вона становила 35543,2 тис. грн. 

Кількість виробленої валової продукції та чистого доходу в розрахунку на 1 
середньорічного працівника зросли відповідно на 131 тис.грн, або 29,8%, та 219,3тис. грн й 
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43,5%. 
Аналіз середньої заробітної плати і темпів її зростання взаємопов'язаний з аналізом 

темпів приросту продуктивності праці (рисі). 

праці ! 

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 

Рисі. Темпи приросту продуктивності праці та заробітної плати ТОВ "УСТЯ" в 
середньому за 2011-2016 pp. 

На підприємстві неможливо виділити чітку тенденцію співставлення темпів приросту 
заробітної плати та темпів приросту продуктивності праці. Проте у 2012 p.,2015 та 2016 р. 
вона була позивною, що зумовлено зростанням цін на сільськогосподарську продукцію, яку 
реалізує ТОВ "УСТЯ". 

2014 2015 2016 

Рис.2. Питома вага суми матеріального стимулювання в фонді оплати праці ТОВ 
"УСТЯ" за 2014-2016 pp. 

Господарство постійно збільшує обсяги матеріально стимулювання. Так за досліджуваний 
період його сума зросла на 336 тис грн, або на 32 % (табл.1). Також збільшується й питома 
вага обсягів матеріального стимулювання в загальній сумі фонду опати праці - з 31,1% у 
2014 р. до 36,3% у 2016р. (рис.2). 

1 1 % 

прем і ї р і з н о г о р о д у 

бону си 

інші 

Рис.3. Структура суми матеріального стимулювання ТОВ "УСТЯ" в середньому за 
2014-2016 pp. 

Матеріальні стимули праці це не тільки грошові винагороди, але й можливість зміни 
соціального статусу, отримання туристичних та екскурсійних путівок, подарунків тощо [1]. 
Також воно може включати: безкоштовне медичне обслуговування працівників; надання 
засобів мобільного зв'язку; часткова оплата витрат мобільного зв'язку; оплата транспортних 
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митрат (проїзд у громадському транспорті, надання службового транспорту, позики на 
придбання транспорту, оплата витрат на бензин); компенсація витрат на харчування 
протягом робочого дня і т. д [2]. 

Проте, як свідчить структура суми матеріального стимулювання ТОВ "УСТЯ", все-таки 
найбільшу питому вагу займають премії різного роду та бонуси (відповідно 58% та 31%). А 
інші напрямки - всього 11 %. Причому, серед них провідною є компенсація витрат на 
харчування протягом робочого дня. 

Таким, чином, основою матеріального стимулювання праці є заробітна плата, вона 
стимулює працівників до підвищення рівня свої продуктивності, і як наслідок збільшується 
прибуток підприємства. Господарство за період дослідження збільшувало фонд оплати праці. 
Також зростала сума матеріального стимулювання. Отже, збільшувалась заробітна плата, 
сума премій та бонусів. ТОВ "УСТЯ". Проте, не завжди просліджувалась пряма залежність 
продуктивності праці від матеріальних стимулів, оскільки впливали інші чинники, зокрема, 
ціна на продукцію підприємства. 
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Іноземний досвід розвитку кредитного механізму підприємств 
аграрного сектору економіки 

Колотуха С.М., к.е.н., доцент 
Квасюк А.С., магістрант 

Уманський національний університет садівництва 

Створення вітчизняної системи сільськогосподарського кредитування - складне завдання, 
вирішення якого потребує ретельного дослідження процесу виникнення та розвитку 
подібних систем у високо розвинутих країнах. 

До характерних особливостей механізму кредитування розвинених країн слід віднести: 
1) наявність багаторівневої банківської системи, яка складається, як правило, із трьох 

рівнів; 
2) пільгове кредитування (субсидування відсоткової ставки) з боку держави здійснюється 

у двох напрямках: компенсації різниці у відсотках безпосередньо сільськогосподарським 
товаровиробникам, або надання пільгових кредитів; 

3) різноманітність способів погашення кредиту дає можливість аграрним підприємствам 
отримувати кредити з врахуванням їх фінансових можливостей; 

4) банківські і небанківські фінансово-кредитні установи розвинених країн надають 
національному аграрному сектору різноманітний спектр нетрадиційних банківських послуг, 
таких як лізинг, факторинг [1, С. 88]. 

Кредитний рух зародився у Німеччині, де в 1844 році була започаткована "Рочдельська 
споживча кооперація" у вигляді "Товариства приватних рочдельських піонерів". Його 
засновником вважають Германа Шульце, який створив перший кредитовий кооператив. 
Досвід перших кооперативів слугував початком розвитку кредитної кооперації в аграрному 
секторі Європейських держав, а також в Америці. Об'єднання кооперативів започаткували 
створення банків на кооперативних засадах. Згодом кредитні спілки знайшли розвиток у 
Канаді, США, Ірландії та інших країнах[2, С. 199]. 

Об'єднуючись, такі кооперативи започаткували кооперативні банки, які функціонували на 
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