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Аудитор – 
професія майбутнього

За даними Аудиторської Палати України:

 9 Аудиторів в Україні налічується - 2704 осіб;

 9 Аудиторських фірм в Україні – 889;

 9 Аудиторських фірм, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності – 230;

 9 Аудиторських фірм, які мають право проводити 
обов’язковий аудит  фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес - 83.

Цього разу на першу шпальту Вісника кафедри фінансового контролю 
та аудиту вирішено помістити статтю, присвячену спростуванню 
стереотипу та загальної думки про те, що: «Аудитором стати не можливо, 
випускнику вищого навчального закладу без досвіду роботи влаштуватися 
на престижну професію не можливо, зайняти високу планку серед 
кваліфікованих кадрів не можливо, ефективно управляти елементами 
фінансових потоків без багаторічної діяльності не можливо…», тобто дана 
рубрика стосується заперечення словосполучення «не можливо…».

Статистичні дані свідчать про те, що бажання та праця спонукають 
неможливе стати можливим. Так, це правда, що аудитор, як і будь-
який контролер, - це професія відповідальна: вимагає спеціальних 
знань, умінь, а також логічного мислення, ділового спілкування і т.д.  
Аудитор — це фахівець, який «лікує економіку», оскільки допомагає 
налагодити діяльність бізнес-структур, підвищити якість обліку, 
інвестування, управління, тобто створити сприятливі умови для 
інтенсивного розвитку економічного середовища. Чи важко стати 
аудитором? Так само важко як і кваліфікованим економістом, грамотним 
фінансистом, професійним бухгалтером, успішним підприємцем, доброю 
людиною, оскільки основою успіху в усіх випадках є бажання, сумлінність, 
відповідальність і ключове — світогляд. Саме тому науковці кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ й практики обговорювали шляхи 
покращення навчальних планів із освітньо-професійної програми «Аудит 
і аналіз бізнесу». 

У заході взяли участь: начальник Головного управління ДПС у 
Тернопільській області як відокремленого підрозділу Державної податкової 
служби України Михайло Яцина; заступник начальника управління —  
начальник відділу контролю у соціальній галузі та сфері культури Західного 
офісу Держаудитслужби в Тернопільській області — Ганна Шкляр; заступник 

завідувача Тернопільського від-
ділення Київського науково-
дослідного інституту судових 
експертиз Міністерства юстиції 
України — Світлана Згуровська; 
заступник керівника аналітично-
ревізійного відділу ТОВ «Торгова 
група «АРС-КЕРАМІКА» - Володимир 
Шкварок; бухгалтер-експерт АФ 
«Тер Аудит», кращий бухгалтер 
України 2016, к.е.н. — Юрій 
Іванечко; декан факультету фінансів 
та обліку Західноукраїнського 
національного університету — 
к.е.н., доцент Андрій Кізима та  
професорсько- викладацький склад 
кафедри, аспіранти, студенти. 

Михайло Яцина зазначив, що  
чимало випускників Західноукраїн-
ського національного університету 
працює в ГУ ДПС в області, зокре- 
ма, в управлінні аудиту, тож служба  

неабияк зацікавлена в якісній під- 
готовці фахівців даного напряму. 
Час не стоїть на місці, усе рухається 
вперед — і бізнес, і податкова у тому 
числі. Ми стаємо більше сервісною 
службою та контролюючим орга- 
ном, зокрема пропонуємо плат-
никам велику кількість сучасних 
електронних сервісів, якими можна 
скористатися, не виходячи з дому 
чи офісу. Так само має змінюватися 
і вдосконалюватися система освіти. 

Світлана Згуровська вважає, 
що спеціальна освіта за програмою 
«Аудит і аналіз бізнесу» орієнтована 
на отримання базових знань та 
практичних навичок. Програма 
включає напрями в галузі аналізу, 
аудиту, контролю та оподаткування 
діяльності підприємств. Пріорите-
тним у процесі навчання є прак-
тико-орієнтованість та адаптив- 
ність до ринкових реалій. Вод- 
ночас, одна із низки дисциплін, як 
економічна експертиза, судово- 
економічна експертиза, судово-
бухгалтерська експертиза, допомо- 
же студентам освоїти експертні 
методи і принципи збору, опрацю-
вання та аналізу інформації. Отри- 
мані дані щодо діяльності суб’єк-
тів господарювання будуть вико-
ристані для усунення невідпо- 
відностей та внесення коригува-
льних дій. 

На думку Ганни Шкляр, характер 
та особливості освітньої програми 
«Аудит і аналіз бізнесу» потрібно  
реалізувати через організацію 
практичної підготовки. А саме, в  
підрозділах підприємств виробни-
чої сфери, державних органів 
податкової служби України, ауди-
торських установ, організацій, що 
здійснюють контроль діяльності 
господарюючих суб’єктів. Перелік 
дисциплін освітньої програми 



Вісник кафедри фінансового контролю та аудиту ЗУНУ,  випуск 2, червень, 2021

2

Інтерв’ю із очільником 
ГУ ДПС в Тернопільській 
області Михайлом Яциною

Відповіді на питання досягнення успіху, формування молодого фахівця, 
самобутнього професіонала і просто цікавого, затребуваного на ринку 
праці спеціаліста дізнавалися у людини, що пройшла усі щаблі свого 
становлення як особистості та відповідального працівника, а, наразі, 
успішного керівника, Голови Головного управління ДПС у Тернопільській 
області як відокремленого підрозділу Державної податкової служби 
України Яцини Михайла Васильовича.

Інтерв’ю:

Запитання 1. 

Михайле Васильовичу, Ви були 
гостем на презентації освітньо-
професійної програми «Аудит і 
аналіз бізнесу» кафедри фінансового 
контролю та аудиту ЗУНУ. 
Опишіть, будь ласка, враження, 
які у Вас склалися про студентів 
кафедри та їх виступи. 

Михайло Васильович: «Миттєве 
відчуття було таким, що на заході 
присутні цілеспрямовані й 
інтелігентні молоді люди, так би 
мовити — студентська еліта. Їхній 
погляд, міміка, жести, мовлення 
свідчили про поміркованість і 
розважливість, тон розмови та 
висловлені міркування — про 
цілеспрямованість, бажання 
отримати максимальні знання та 
досвід. По завершенню їх розмови 
я переконався, що перше моє 
враження не було помилковим: 
молодь розуміє чому вона 
перебуває у вищому навчальному 
закладі, ставить за мету здобути 
знання, а найбільше за все — 
прагне розгадати ключові фактори 
кар’єрного успіху. Особливо мені 
запам’яталися аргументи студентів 
стосовно дисциплін, які б вони 
хотіли вивчати, та знань, якими  
вони цікавляться. Позитивним є 
те, що молоді люди мають власне 
бачення про професії контролера, 
аудитора, працівника податкової 
й інших державних контрольних 
служб, а також методики створення 
і ведення власного бізнесу. Це свід- 
чить про те, що представники ка- 
федри проводять вагому як нав-
чальну роботу із своїми студента-
ми, так і культурно-виховну. 

Запитання 2. 

На даному етапі розвитку освіти 
пропонується велика кількість 
освітньо-професійних програм 
економічного спрямування. Чи 
затребуваною, на Вашу думку, є 
освітньо-професійна програма 
«Аудит і аналіз бізнесу», які її 
переваги?

Михайло Васильович:  
«Беззаперечно є затребуваною! Є 
затребуваною як для організаторів 
та представників бізнесу, оскільки 
аудитори, контролери, аналітики 
вносять лад у процес розпоряд-
ження фінансово-майновими від- 

має враховувати новітні освітні 
тенденції та запити ринку праці з 
фаху. Вона пропонує доповнити 
освітню програму дисципліною — 
«Професійна етика та комунікації в 
аудиті».

Юрій Іванечко влучно акценту-
вав, що ринок сьогодні не потребує  
звичайного обліковця, а вимагає 

фінансового аналітика, тому 
доцільно звернути увагу на 
аналітичні дисципліни і варто 
доповнити перелік компонент з 
такого блоку дисциплін: «Аналіз 
господарської діяльності», «Фінан- 
совий аналіз», «Звітність 
підприємства», «Аналітичне забез-
печення прийняття управлін-
ських рішень», «Аналіз фінансової 
звітності», «Функціонально-вартіс-
ний аналіз», «Управлінський аналіз і 
прогнозування». 

На думку Маркіяна Щирби, 
к.е.н., доцента кафедри фінансо-
вого контролю та аудиту, сертифі-
кованого аудитора, члена Спілки 
аудиторів України, варто доповнити 
перелік компонент освітньо-
професійної програми «Аудит і ана- 
ліз бізнесу» наступними дисциплі-
нами: «Державний аудит», «Внутріш-
ній аудит», «Аудит спеціального 
призначення».

 Гарант освітньо-професійної 
програми «Аудит і аналіз бізнесу», 
к.е.н, доцент, член-кореспондент 
Міжнародної кадрової Академії —  
Зоряна Литвин, акцентувала 
увагу на мету освітньої програми 
підготовки фахівців, яка полягає 
в умінні розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та прикла-
дні проблеми саме у сфері аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування. 
Кадрове забезпечення освітньо-
професійної програми «Аудит і ана-
ліз бізнесу» кафедри «Фінансового 
контролю та аудиту» відповідає 
профілю освітніх компонент. На  
кафедрі окрім докторів економічних 
наук, професорів, докторів філосо- 
фії, доцентів працюють три серти- 
фікованих аудитора, члени Спілки  
аудиторів. Студенти навчаються 

за дуальною формою освіти, та  
проходять виробничу практику в 
аудиторських фірмах «Тер Аудит»,  
«ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», у Тер- 
нопільському відділенні Київського 
науково-дослідного інституту судо-
вих екс-пертиз Міністерства юстиції 
України.

Андрій Кізима, декан факульте- 
ту фінансів та обліку Західноукраїн-
ського національного університету 
зауважив, що освітня програма 
«Аудит і аналіз бізнесу» є особливо 
актуальною. Великий ринковий 
попит на фінансових аналітиків, 
експертів-економістів та аудиторів 
сприяє високій оплаті праці та 
формує престижний імідж професії. 
Старанні та ініціативні студенти, 
які займають активну життєву 
позицію отримали похвалу від 
декана. Варто зазначити, що такі 
студенти беруть участь у заходах 
кафедри фінансового контролю та 
аудиту. Студенти мають унікальну 
можливість отримати сучасну 
освіту, що поєднує багатогранні 
знання фінансиста та економіста, 
аналітика, ревізора, аудитора, 
наукового працівника. Експертність 
у даних напрямах необхідні 
керівникам компаній, топ-менед-
жерам, підприємцям. 

Свої думки та побажання щодо 
бачення перспективних, актуальних 
дисциплін відповідно до вимог 
сучасної економіки висловлювали і 
студенти.

На завершення дискусійного 
обговорення завідувач кафедри 
фінансового контролю та аудиту, 
доктор економічних наук, про-
фесор, сертифікований аудитор, 
член Спілки аудиторів України, член 
Ради незалежних бухгалтерів та 
аудиторів України, член Федерації 
професійних бухгалтерів та ауди-
торів України — Михайло Лучко, 
підвів підсумки суттєвих змін  
в навчальних планах освітньо-
професійної програми «Аудит і 
аналіз бізнесу». 

носинами економічних структур. 
Також є затребуваною для самих 
органів державного фінансового 
контролю, оскільки саме такі 
працівники (контролери, аудитори,  
ревізори) ставлять власні підписи 
у аудиторському висновку, акті  
перевірки або іншого виду доку- 
ментах, що є засобом оцінки 
фінансової грамотності й ефектив-
ності діяльності підприємств, інших 
економічних структур.

Запитання 3. 

Яке Ваше враження від 
наповнення освітньо-професійної 
програми «Аудит і аналіз бізнесу» 
дисциплінами. Які б дисципліни, 
на Ваш погляд, варто впровадити у 
навчальний процес?

Михайло Васильович:  
«Запропоновані освітньо-профе-
сійною програмою «Аудит і аналіз  
бізнесу» дисципліни мають над-
звичайно серйозну професійну 
спрямованість. Аудит, організація 
і методика аудиту, аудиторська 
експертиза податкових право-
порушень, податкові розрахунки 
і звітність, моделювання та аналіз 
бізнес-процесів — ці та інші  
дисципліни кафедри є інтелек-
туально сильними та такими, 
що формують знання у сфері 

контролю та аналізу. Якщо студент 
опанує матеріал за вказаними 
предметами, знання ефективного 
розпорядження фінансовими, ма- 
теріальними, трудовими й іншого  
виду ресурсами йому гарантовані. 
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Міжнародна 
діяльність і досвід

Студенти кафедри фінансового контролю 
та аудиту мають можливість брати участь у 
стажуваннях за кордоном. Цього разу опишемо 
досвід стажування Мачулянської Діани у м. Бодо 
(Норвегія). 

Дівчина спершу ділиться враженнями про 
структуру університету, у якому проходила 
навчання: він не стандартний у архітектурному 
плані — нелінійні форми, нетипові аудиторії, 
дизайн кожної з яких не повторюється, додаткові 
конструкції, які з першого погляду не мають 
жодного призначення та підстав щодо наявності, 
однак з іншого — є логічно продуманим 
завершенням побудови наукового закладу 
епохи постмодернізму, що надихає на думки, 
мислення та творчість, а ще — самовираження 
та самобутність. 

Стосовно навчання теж Діана відзначає 
відмінності: методика подачі матеріалу 
формується у дистаній формі (у період 
карантинних обмежень), коли на телефон 
приходить сповіщення про заняття (щоб студент 
бува не забув), а після цього й зміст самої лекції 
та завдання до виконання. Сконтактуватися 
із викладачем також можна за одну секунду 
протягом виділеного часу для заняття. 
Навчальний процес побудовано на розумінні 
студентом потреби у засвоєнні матеріалу та 
самонавчанні: а краща саме така ситема чи 
вітчизняна — це уже індивідуальна думка 
кожного із нас.

Віддається перевага груповій роботі, коли 
завдання виконує певна кількість студентів разом. 
Такий собі прототип навчання спілкуватися 
та створювати безбарєрні комунікації, що є 
безцінним умінням для майбутньої професійної 
діяльності. Групова робота також дозволяє 
познайомитися із студентами різних країн світу, 
обмінятися знаннями, традиціями та набути 
нових друзів.

Процес навчання побудований таким чином, 
щоб суміщати роботу (процес пізнання) та 
відпочинок. Тому, згідно з розкладом студентам 
пропонують участь у різноманітних гурках, 
розважальних заходах: ленгвівч кафе, бордінг 
геймс, вечірки, мувінайт тощо. Одним словом, 
міжнарожне стажування для Діани — це спосіб 
руйнування особистих обмежень і фрази «я не 
можу», набуття впевненості у собі, життєвого 
досвіду, формування світогляду та посилення 
бажання «стати кращим».

Однак, окрім існуючих дисциплін, я б запро-
понував врахувати людський фактор у 
професійній діяльності. Оскільки й аудитор, 
контролер, фінансовий аналітик чи економіст —  
це перш за все працівник, який поєднаний 
комунікаціями з іншими працівниками, виконує 
роботу, співпрацюючи з клієнтами, замовниками. 
Тому такі питання, як: ділові комунікації у бізнесі, 
психологія і професійна етика міжособистісних 
стосунків у контрольній діяльності, конфлікти та 
методика їх запобігання повинні бути розглянуті 
у навчальному процесі.

Запитання 4. 

Якими основними характеристиками повинен 
володіти студент для успішного пошуку роботи? 

Михайло Васильович:  «Основними рисами 
молодої людини, яку б я прийняв на роботу, 
повинні бути комунікабельність і впевненість у 
собі. Із працівником потрібно працювати, а коли 
працівник є замкнутим, малоговірким, коли не 
зрозуміло яким чином він вважає за необхідне 
діяти, або ж створює конфліктні ситуації, тоді й 

результат праці є, м’яко кажучи, незадовільним. 
Людина повинна викликати до себе прихильність, 
бути щирою, толерантною, справедливою, 
цікавим співбесідником, а також відповідальною, 
працелюбною. Так, особисті якості я ставлю на 
перший план, оскільки важливий як результат 
праці, так і сам процес праці. Саме особисті 
якості є свідченням кваліфікації працівника. Усе 
знати не можливо. Однак, якщо працівник —  
відповідальний, щирий і працелюбний, він 
знайде спосіб виконати поставлене завдання 
сумлінно й якісно. 

Запитання 5. 

Які Ваші побажання для випускників освітньо-
професійної програми «Аудит і аналіз бізнесу»?

Михайло Васильович: «Щиро бажаю 
студентам ніколи не хворіти, мати життєву 
мету та йти до неї, впевненості у собі та своїх 
силах, професійної реалізації, а головне — бути 
людиною!».

Наукове товариство кафедри 
фінансового контролю та аудиту

Незважаючи на карантинні обмеження, 
пов’язані із поширенням COVID-19, викладачі та 
студенти кафедри продовжують свою наукову 
діяльність. В умовах пандемії впродовж січня-
квітня 2021 року було проведено конференції 
учасників кафедри за участі науковців Республіки 
Польща із використанням платформи Zoom:

 9 «ПОЛЬЩА — УКРАЇНА: аудит, аспекти локальні 
і глобальні»;

 9 «Конкурентоспроможність та інновації — 
сучасні тренди в управлінні підприємством».

 Дані наукові заходи були спрямовані на 
обговорення питань аудиторської діяльності в 
умовах пандемії, адже цей глобальний виклик 
значно вплинув на процес здійснення аудиту: 
зумовив необхідність розробки альтернативних 
методів отримання аудиторських доказів, 
модифікував організацію самого процесу 
здійснення перевірки, створив необхідність для 
аудитора змінити ключові аспекти предмету 
дослідження під час аудиторської перевірки в 
умовах турбулентного зовнішнього середовища, 
спричинив потреби у додаткових аудиторських 
доказах. Також було проведено дискусію з питань 
управління підприємствами в умовах пандемії, 
інновацій та конкурентоспроможності бізнесу в 
складних умовах господарювання.

Заключне засідання наукового товариства 
кафедри фінансового контролю та аудиту 

відбулося 2 травня 2021 року. На ньому були 
присутні студенти, аспіранти та викладачі 
кафедри. Голова наукового товариства, 
студентка четвертого курсу, Оксана Рекис, пере-
дала естафету молодшим колегам. Побажала 
їм успіхів, творчої наснаги і нових цікавих 
досліджень. За результатами пропозицій і 
голосування головою наукового товариства 
був обраний студент другого курсу Віктор 
Вербіцький, а його заступницею і помічницею –  
студентка першого курсу Юлія Зіник.  Амбітні, 
комунікабельні, креативні,  розумні, творчі та 
талановиті, подякували за довіру і пообіцяли 
справитися з цим завданням.

Куратори Людмила Голінач, Марія Шестерняк 
підвели підсумки плідної наукової діяльності, 
відзначили активних і кращих студентів. Завіду-
вач кафедри фінансового контролю та аудиту 
Михайло Лучко, заступниця завідувача кафедри –  
Зоряна Литвин, обговорили з присутніми 
учасниками наукового товариства актуальні 
питання наукових досліджень та перспективи 
проведення наукових заходів у наступному 
навчальному році. Колектив кафедри 
фінансового контролю та аудиту привітав 
«нове керівництво» товариства.  Побажав всім 
гарного відпочинку, набратися сил і з  творчими, 
науковими ідеями,  натхненням, завзяттям  
плідно працювати у наступному навчальному  
році.
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Представниками кафедри фінансового контролю та аудиту розроблено 
освітньо-професійні програми, які враховують як базові економічні 
дисципліни, так і додаткові контрольно-аналітичні предмети з метою 
поглиблення знань у сфері оподаткування, контролю, аналізу й обліку. 
Пропонуємо відгадати, які професії студенти можуть опанувати, обираючи 
освітньо-професійні програми «Аудит і аналіз бізнесу» (для бакалаврів), 
«Аудит і державний фінансовий контроль» (для магістрів).

1. Професіонал у сфері 
управління фінансовими потоками, 
який займається особливо вели-
кими грошовими операціями, спря- 
муванням фінансових ресурсів, фі-
нансуванням проектів, управлінням 
капіталом. 

2. Кваліфікований фахівець 
спеціальної сфери знань, як пра-
вило, друга особа на підприєм-
стві, відповідальна за організацію 
документообігу, ведення та контро-
лю обліку господарської діяльності, 
складання та подання фінансової 
звітності.

3. Спеціаліст із методики та 
порядку нарахування, сплати 
податків і обов’язкових платежів до 
бюджетів різного рівня, заповнення 
і подання податкових декларацій та 
іншої документації.

4. Особа, наділена адміністра-
тивними повноваженнями, від-
повідальна за управління певною 
ділянкою роботи, або усією 
установою, підприємством.

5. Відповідальний за: проведе-
ння моніторингу поточної ситуації і  
прогнозування процесів, які 
відбуватимуться у галузі; вивчення 
різних чинників (наприклад, таких  

Професійні якості, якими 
володіє випускник кафедри 
фінансового контролю та 
аудиту:

 9 аналітичне мислення;

 9 вміння робити висновки з еко-
номічних і політичних подій;

 9 володіння законодавчою ба-
зою;

 9прогнозування ситуації;

 9 комунікабельність, вміння по-
дати себе як фахівця та людину, 
висловити власні думки;

 9 вміння працювати в кома-нді;

 9 вміння розбиратись в дрібни-
цях роботи підприємства;

 9навики аналізу ризиків;

 9 вміння успішно інвестувати 
кошти в різні про-екти, види 
діяльності, біз-нес.
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Професійне 
спрямування

як: рух персоналу, виробіток, 
ресурсомісткість, фондоозброє-
ність тощо), а також оцінка їх 
впливу на ситуацію; визначення 
інвестиційної привабливості про-
ектів і формування цінової політики; 
тактичне і стратегічне планування 
розвитку фірми тощо.

6. Фахівець у сфері економіки 
підприємства, робота якого спря-
мована на підвищення ефектив- 
ності та рентабельності виробни-
цтва, якості продукції та освоєнні 
нових видів, досягнення високих 
кінцевих результатів при оптима-
льному використанні матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів.

7. Особа, яка володіє науко-
вими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями, має право 
на проведення експертизи і якій 
доручено провести дослідження 
об’єктів, явищ і процесів, що містять 
відомості про обставини вчинення 
кримінального правопорушення, 
та дати висновок з питань, які 
виникають під час кримінального 
провадження і стосуються сфери її 
знань.


