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Аналіз управління аудитом фінансової звітності у країнах Вишеградської групи
Метою статті є порівняння управління аудитом у країнах Вишеградської групи (Чеська Республіка, Словацька
Республіка, Польща й Угорщина) у таких сферах: законодавство в області аудиту, правовий обов’язок аудиту,
обов’язкова ротація аудиторів у суб’єктах публічного інтересу, вимоги до аудиторів і їх професійна діяльність,
організації з нагляду за аудитом. Також перевірено гіпотезу про зв’язок між розміром облікового підрозділу й
аудиторським висновком.
В основі методології лежить статистичний аналіз даних з використанням критерія хі-квадрат для вибірки з 800 випадково
обраних облікових підрозділів для усіх чотирьох країн Вишеградської групи (200 з кожної країни).
Результати дослідження свідчать про значні відмінності у підходах до управління фінансовою звітністю, особливо у
сфері правового обов’язку аудиту. Крім того, було проведено кількісне дослідження для виявлення зв’язку між розміром
облікового підрозділу й аудиторським висновком. На 5% рівні значущості не було виявлено зв’язку у жодній з чотирьох
країн Вишеградської групи, але на 10% рівні значущості було доведено вищезгаданий зв’язок у Польщі й Угорщині.
Практичне значення отриманих результатів полягає у знаннях про управління стандартами фінансової звітності для
підприємств чотирьох країн Вишеградської групи, а також визначенні правового обов’язку аудиту фінансової звітності.
Ці результати можуть мати важливе практичне значення для керівників, податкових органів, а також аудиторів, які
працюють у країнах ЄС.
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Анализ управления аудитом финансовой отчетности в странах Вышеградской группы
Целью статьи является сравнение управления аудитом в странах Вышеградской группы (Чешская Республика, Словацкая
Республика, Польша и Венгрия) в таких сферах: законодательство в области аудита, правовая обязанность аудита,
обязательная ротация аудиторов в субъектах публичного интереса, требования к аудиторам и их профессиональная
деятельность, организации по надзору за аудитом. Также проверена гипотеза о связи между размером учетного
подразделения и аудиторским заключением.
В основе методологии лежит статистический анализ данных с использованием критерия хи-квадрат для выборки из 800
случайно выбранных учетных подразделений для всех четырех стран Вышеградской группы (200 из каждой страны).
Результаты исследования свидетельствуют о значительных отличиях в подходах к управлению финансовой отчетностью,
особенно в сфере правовой обязанности аудита. Кроме того, было проведено количественное исследование для
выявления связи между размером учетного подразделения и аудиторским заключением. На 5% уровне значимости не
была выявлена связь ни в одной из четырех стран Вышеградской группы, но на 10% уровне значимости была доказана
вышеупомянутая связь в Польше и Венгрии.
Практическое значение полученных результатов заключается в знаниях об управлении стандартами финансовой
отчетности для предприятий четырех стран Вышеградской группы, а также определении правовой обязанности аудита
финансовой отчетности. Данные результаты могут иметь важное практическое значение для руководителей, налоговых
органов, а также аудиторов, работающих в странах ЕС.
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