анализ их соответствия европейскому законодательству, выделены принципиальные
отличия, урегулирование которых является важным фактором повышения качества
аудита, учитывая евроинтеграционный курс Украины.
Legal guarantees of ensuring the audit quality in Ukraine which are provided for by laws and
regulation acts were investigated. The analysis of its compliance with legislation of European
Union was carried out; the principal differences settlement of which is a significant factor of
increasing the audit quality taking into account the euro-integrating course of Ukraine were
singled out.

Аудитори повинні визнавати свою професійну відповідальність перед суспільством в цілому, а держава може і повинна встановлювати певні правові
гарантії, спрямовані на забезпечення якості аудиторських послуг, що підтверджується практикою інших країн, де інститут аудиту має більш давню історію,
зокрема, і законодавством Європейського Союзу (ЄС). Визначаючи напрямки
розвитку аудиту та системи його регулювання треба враховувати євроінтеграційний курс України.
Порівнюючи вимоги стосовно контролю якості аудиту, які передбачені
Директивою 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006
року про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts),
та зміст нормативних документів, розроблених Аудиторською палатою України
(АПУ), можна виділити низку принципових відмінностей, які відрізняються за
своєю важливістю та можливими шляхами вирішення. Так, існують розбіжності
у вимогах до осіб, які можуть бути допущені до проведення обов'язкового аудиту. По-друге, існують відмінності у періодичності проведення перевірок аудиторів та аудиторських фірм, які проводять обов'язковий аудит суб'єктів суспільного інтересу. В Директиві зазначено, що такі перевірки повинні проводитися
принаймні один раз на шість років (ст. 29), але перевірки в цілях забезпечення
якості щодо аудиторів або аудиторських фірм, які проводять обов'язковий аудит
суб'єктів суспільного інтересу – не рідше одного разу на три роки (ця вимога
закріплена в статті 43). Згідно Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до
професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, затвердженому
рішенням Аудиторського палати України від 23 квітня 2009 року №201/4, кожен
суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний проходити перевірку контролю
якості аудиторської діяльності не рідше одного разу на шість років (п.24 Розділу
ІІІ «План зовнішніх перевірок систем контролю якості»).
Ці відмінності, безумовно, важливі з точки зору забезпечення якості аудиту, але є суто технічними і в принципі можуть бути вирішені доволі просто.
На погляд автора, основну увагу слід приділити наступним проблемам системи
регулювання аудиторської діяльності в Україні, які відрізняють її від норм Єв-

ропейського законодавства: відсутність системи суспільного нагляду та достатнього механізму забезпечення прозорості аудиту. При цьому сама система
аудиторської діяльності залишилася поза уваги при розробці Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яка затверджена Законом України від 18 березня 2004 року №1629-ІV. Окремий розділ, присвячений аудиту, в програмі адаптації відсутній. В таких розділах як
Розділ 2 «Законодавство про компанії» та Розділ 3 «Бухгалтерський облік і
податки компаній» жодного згадування про аудит немає, навіть, серед переліку
законодавчих документів України, які потребують адаптації.
Отже, стан забезпечення правових гарантій якості аудиту слід визнати
як незадовільний і саме в напрямку адаптації законодавства з аудиту до вимог
законодавства ЄС повинна йти подальша робота.
І.М.ШЕВЯКОВА, магістрант, НТУ «ХПІ»
ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Проведено аналіз переваг диференційованої системи оподаткування доходів громадян
як один із методів зменшення «податкового тягаря» як на підприємства, так і на
працівників.
Проведен анализ преимуществ дифференцированной системы налогообложения
доходов граждан как один из методов уменьшения «налогового бремени» как на предприятия, так и на работников.
There have been analyzed the advances of the differentiated system of the civil taxing as one
of the ways of decreasing «the tax load» as on enterprises, as well as on employees.

Питання оплати праці є найгострішими в період ринкових трансформацій. Актуальність досліджуваної теми зумовлена податковим навантаженням та
навантаженням на фонд оплати страховими внесками на обов'язкове державне
соціальне страхування та обов'язковими зборами до Пенсійного фонду.
Значним є науковий доробок українських вчених, зокрема Л.К. Воронової, Н.В.Воротіної, Д.А.Бекерської, Г.В. Бех, які виявили наявність прогалин у
законодавстві, що дозволяє несумлінним платникам податків ухилятися від
оподаткування та легального нарахування заробітної плати найманим працівникам [4].
В даній роботі була поставлена задача запровадити в життя моделі зниження податкового тиску на доходи найманих працівників на різних елементах
механізму оподаткування. На основі аналітичного огляду зарубіжного та вітчизняного досвіду з питань оподаткування фізичних осіб до таких моделей віднесено: вибір одиниць оподаткування, коригування оподатковуваного доходу,
перегляд ставок і вибір різних форм оподаткування, зменшення нарахованого

податку, податкову індексацію, раціональний розподіл навантаження у сфері
прямого оподаткування.
Для вирішення поставленої задачі попередньо було досліджено особливості механізму оплати праці на підприємстві ІП «Селена».
Узагальнюючи приведені у роботі результати, можна відмітити, що використання зазначеної моделі забезпечить ефективність політики оподаткування, сприятиме забезпеченню соціальної справедливості, стимулюючи тим самим
вихід з тіньової економіки значної кількості підприємств, що збільшить надходження коштів у бюджет, а також сприятиме виходу трудових ресурсів з тіні та
легальному працевлаштуванню.
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ШЕЙКХА НИСРАТ САБИР, аспирант, ОГЭУ
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ КУРДИСТАНА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Розглядаються питання и перспективи розвитку системи фінансового обліку в туристичному бізнесі Курдистану (Ірак). Зазначені ті розробки українських вчених у сфері
бухгалтерського обліку, які мають інтерес для туристичних підприємств Курдистану
і можуть бути використані для впровадження і подальших наукових досліджень.
Рассматриваются проблемы и перспективы развития системы финансового учета в
туристическом бизнесе Курдистана (Ирак). Отмечены те разработки украинских
ученых в области бухгалтерского учета, которые представляют интерес для туристических предприятий Курдистана и могут быть использованы для внедрения и
дальнейших научных исследований
The problems and perspectives of the financial accounting system development in tourist
sphere of Kurdistan (Iraq) are being investigated in this article. Researches of Ukrainian
scientists in the sphere of accounting which are of great interest for recreational enterprises of
Kurdistan and which may be used for implementation in further researches have been defined
in this article.

Как верно отмечаются в экономической литературе, туризм в ХХІ веке
стал не только социальным, но и политическим явлением, значительно влияющим на мировое устройство и экономику многих стран, а также целых регионов [1, с. 94]. Это в полной мере относится к такому большому региону, как
Курдистан (Ирак).
Туристические зоны в Курдистане играют ключевую и важную роль в
укреплении национальной экономики в целом и самого Курдистана в частности. Красивые горные ландшафты, памятники древней архитектуры, религиозные святыни, обычаи курдского народа привлекают внимание туристов и инвесторов к Курдистану как важному объекту туристического бизнеса, который
долгое время несправедливо игнорировался прежней властью страны.
До перехода развития Ирака на путь демократии предыдущие правительства не были заинтересованы в развитии туристического сектора в Курдистане. Теперь же, после создания Министерства туризма в провинции Курдистан в 2006, первоочередными направлениями является стимулирование и поощрение частного сектора в создании туристических проектов и выделение
земель для создания высококлассных отелей и соответствующей инфраструктуры.
Такое повышенное внимание к развитию туризма связано с тем, что его
развитие играет ключевую роль в восстановлении народного хозяйства и развитии экономики Курдистана и Ирака в целом. В настоящее же время поездки
иностранных туристов в регион ограничены, число туристов составляет 50-60
человек в год, что связано с ограниченным сервисом и отсутствием высококлассных отелей.
Руководство Курдистана настаивает в переговорах с центральным правительством Ирака, с иракским министерством туризма на необходимости резкого увеличения ассигнований из бюджета. Так, министр по вопросам туризма
региона Эрбиль (Erbil) принял участие в ряде международных конференций, а
также совершил несколько визитов, которыми обмениваются власти Эрбиль и
Багдада для активизации отношений, было передано приглашение министру
туризма
в
федеральном
правительстве
посетит
Эрбиль.
Было предложено разработать государственные программы по развитию туризма в регионе, готовить студентов и аспирантов для формирования профессионального менеджмента для туристических предприятий.
Следует отметить, что серьезным препятствием для развития туристического бизнеса в Курдистане является присутствие иностранных войск и ограничений, введенных миротворческими силами ООН, силы, что препятствует
движению мигрантов из других регионов и приезду туристов в Курдистан.

