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прямів розвитку аудиторської діяльності в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Для досягнення поставленої мети 
необхідно поетапно дослідити особливості 
ринку аудиторських послуг, розглянути 
структуру ринку аудиторських послуг за об-
сягом наданих послуг та проаналізувати   
тенденції розвитку ринку видів аудитор-
ських послуг. 

Перший етап аналізу ринку аудитор-
ських послуг доцільно присвятити дослід-
женню інформації про аудиторську діяль-
ність за останні п’ять років. Статистичні да-
ні свідчать, що національний аудиторський 
ринок потерпає від змін, які відбуваються в 
країні. У Реєстрі АПУ станом на 
31.12.2015 р. знаходиться 1008 аудитор-
ських фірм і 99 аудиторів-підприємців.  

Так, упродовж 2015 року з Реєстру ау-
диторських фірм та аудиторів було виклю-
чено 249 суб’єктів аудиторської діяльності, 
а включено лише 28 суб’єктів аудиторської 
діяльності. Кількість включених до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності (аудитор-
ських фірм та аудиторів-підприємців) за 
2015 рік зменшилася в цілому по Україні на 
16,5% (кількість аудиторських фірм – на 
13,3%, а кількість аудиторів-підприємців – 
на 39,3%), що повторює тенденцію до змен-
шення у 2014 році, в якому загальна кіль-
кість суб’єктів у порівнянні з попереднім 
роком зменшилась на 10,9% (кількість ауди-
торських фірм – на 7%, а кількість аудито-
рів-підприємців – на 31,2%). Найбільше 
суб’єктів аудиторської діяльності припини-
ли свою діяльність у Луганській (на 50%), 
Херсонській (на 33,3%), Донецькій (на 

Постановка проблеми. Формування 
нових видів економічних відносин між 
суб’єктами господарювання обумовлює роз-
виток вітчизняного аудиту. Аудит сприяє 
здійсненню господарських операцій з до-
триманням вимог законодавства і забезпечує 
раціональне використання ресурсів, знижу-
ючи ризик господарської діяльності і запобі-
гаючи йому. У зв’язку з цим дослідження 
проблем аудиторської діяльності та шляхів їх 
вирішення, набувають важливого значен-ня і 
стають особливо актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам розвитку ринку аудитор-
ських послуг як в Україні, так і в світі при-
свячено ряд праць провідних вчених та прак-
тиків. Великий внесок в розробку теоретич-
них основ і методологічних підходів до 
шляхів удосконалення аудиторських переві-
рок та аудиторського контролю в цілому 
внесли такі вчені-економісти: М. Т. Білуха, Г. 
М. Давидов [2], С. Я. Завгородній, І. І.  
Нестеренко [3], О. А. Петрик [4], К. П. Прос-
кура [5], О. Ю. Редько [6], Р. Р. Кулик [12], В.  
Я. Савченко, Б. Ф. Усач та ін. 

 Зокрема, дослідження Н. І. Дорош [7], 
Я. Ю. Яковенко, А. О. Касич, присвячені 
питанням розвитку аудиторської діяльності в 
Україні та «Дью Дилидженсу» як різновиду 
аудиторських послуг [8, 9].  

Відзначаючи значний внесок даних ав-
торів до теорії аудиту, вважаємо за доцільне 
зосередити увагу на практичних аспектах 
діагностики стану та напрямків розвитку 
ринку аудиту в Україні. 

Формулювання мети статті. Метою 
дослідження є здійснення моніторингу рин-
ку  аудиторських   послуг  та  визначення  на-
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32,4%) та Полтавській (на 30,8%) областях.  
Згідно із Законом України «Про ауди-

торську діяльність», АПУ щороку отримує 
від аудиторських фірм та аудиторів, вклю-
чених до Реєстру аудиторських фірм та ау-
диторів, звіт про надані послуги за формою 
№ 1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми 
(аудитора) про надані послуги». У 2015 році 
склало звіт 1107 суб’єктів. Суб’єкти які не 

подали звіти, як правило – це суб’єкти, які 
фактично припинили свою діяльність. 

Для визначення ступеня розвитку рин-
ку аудиторських послуг порівняємо показ-
ники надані АПУ за 2011–2015 рр. з метою 
проведення аналізу кількості наданих пос-
луг, їх вартості та доходів суб’єктів аудиту 
(табл. 1). 

Таблиця 1   
Динаміка основних показників аудиторської діяльності в Україні 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Темп приросту (+), падіння (-), % 
2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

Кількість аудиторів, осіб 
3129 3139 2993 2787 2675 +0,32 –14,7 –6,88 +4,01

Кількість суб’єктів аудиторської діяльності, включених до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів 

1862 1672 1488 1326 1107 –10,2 –11,0 –10,89 –16,52
Кількість поданих звітів до АПУ, одиниць 

1792 1609 1452 1272 1071 –10,21 –9,75 –12,4 –15,80
Кількість замовлень, одиниць 

53685 50125 44218 35104 35642 –6,63 –11,78 –20,61 +1,53
Фактичний обсяг наданих послуг (без ПДВ), млн. грн. 

1258,3 1266,8 1314,6 1291,8 1761,2 +0,68 +3,77 –1,74 +36,34
Середня вартість одного замовлення, тис. грн. 

23,44 25,30 29,70 36,80 49,40 +7,80 +17,65 +23,78 +34,23
Кількість замовлень на одного суб’єкта аудиту, одиниць 

29,96 31,15 30,5 27,60 33,3 +3,33 –3,22 –6,7 +20,65
Середній доход на одного суб’єкта аудиту, тис. грн. 

702,2 787,3 905,4 1015,6 1644,5 +12,13 +14,99 +12,17 +61,92
Джерело: розраховано за: [10] 

Наведена в табл. 1 інформація про     
кількість аудиторів за останні п’ять років, 
вказує на загальну тенденцію до зменшення 
кількість осіб, які мають сертифікат аудито-
ра. Слід відмітити, що кількість суб’єктів 
аудиторської діяльності за 2011–2015 роки 
зменшилось (у порівнянні з 2011 роком – на 
40,5%), що свідчить про відтік аудиторів з 
професії. Це відбулось в наслідок дії низки 
факторів, у тому числі і кризових явищ в 
суспільстві, зменшення кількості замовників 
обов’язкового аудиту та попиту на аудитор-
ські послуги, посилення вимог до аудитор-
ської професії з боку Аудиторської палати 
України, зміни в податковому законодав-
стві.  

Слід відмітити, що з 2012 по 2014 роки 
відбувався спад складених угод на надання 
послуг аудиторами, хоча у 2015 році темп 
росту замовлень на послуги збільшився на 
1,53%, але пік попиту спостерігався в 2011 
році.  

Також слід підкреслити, що з року в 
рік відсоток вартості фактичного обсягу на-
даних послуг має позитивний темп прирос-
ту, а саме у 2015 р. аудиторські фірми (ау-
дитори) надали послуг у сумі більшою, ніж 
в попередній період на 469,4 млн. грн. 
(36,34%), а у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. 
даний показник мав негативну тенденцію і 
скорочення доходів склало 22,8 млн. грн. 
(1,74%).  
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Разом з тенденцією до зменшення     
кількості суб’єктів аудиторської діяльності 
(на 16,52%), обсяг наданих послуг 
суб’єктами аудиторської діяльності в цілому 
по країні збільшився у порівнянні з 2014 ро-
ком на 36,34%. Приріст середнього доходу 
на одного суб’єкта аудиторської діяльності у 
2015 році порівняно з 2014 роком склав 
61,9%, а порівняно з 2013 – 81,6%. Слід за-
значити, що за оцінками аудиторів середня 
вартість їх послуг протягом п’яти років   
зросла з 23,44 тис. грн. до 49,40 тис. грн. або 

в 2,1 рази. Насамперед, такі зміни відбулися 
не стільки через збільшення складених угод, 
скільки через скорочення кількості суб’єктів 
аудиторської діяльності на 16,52%, або на 
112 професійних аудиторів (4,01%) у порів-
нянні з минулим роком. Дані показники   
свідчать про те, що навантаження на ауди-
тора збільшується.  

Динаміка співвідношення кількості 
замовлень і отриманого середнього доходу 
на одного суб’єкта аудиту за 2011–2015 рр. 
наведена на Рис.1 

Рис. 1. Динаміка співвідношення кількості замовлень і отриманого середнього доходу 
на одного суб’єкта аудиту за 2011–2015 рр. 

За даними Рис. 1, упродовж 2011–2015 
років середній дохід одного суб’єкта аудиту 
за 2015 рік склав 1644,5 тис. грн., що більше 
ніж за період з 2011–2014 роки за рахунок 
збільшення кількості аудиторських переві-
рок та їх вартості та зменшення кількості 
аудиторів за цей період. Отримані доходи у 
2013 та 2014 роках можна пояснити тим, що 
кількість замовлень на проведення аудиту 
зменшилася, але вартість одного замовлення 
підвищилася. 

Отже, для того, щоб аудитори і ауди-
торські фірми почували себе впевнено на 
ринку аудиторських послуг в майбутньому 
вони повинні: збільшити кількість замов-
лень, стабілізувати ціноутворення, підвищу-
вати рівень кваліфікації та якість надання 
послуг, що в свою чергу приведе до збіль-
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шення попиту на послуги. 
На другому етапі для досягнення по-

ставленої мети дослідження проаналізуємо 
кількість і види наданих аудиторами послуг в 
Україні за 2011–2015 рр. 

Ринок аудиторських послуг в Україні 
далеко не одноманітний і за учасниками – 
суб’єктами аудиторських послуг. Протягом 
останніх п’яти років на ринку аудиторських 
послуг спостерігається значне розшарування 
учасників. Так, за офіційними даними АПУ, 
у 2015 р. фірми – лідери ринку, які пред-
ставлені 13 суб’єктами аудиту (1,2% від за-
гальної кількості суб’єктів), отримали дохо-
ди у розмірі 1140485,0 тис. грн. або 64,76%. 
Найбільша частка суб’єктів аудиту так зва-
ний «реальний сектор», на який припадало 
326 суб’єктів аудиту (30,4%), мають доходи 
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від 500 до 10000 тис. грн. на рік (29,1%) від 
загального обсягу послуг в Україні. На 
жаль, 69% суб’єктів аудиту мають доходи 
від 10 до 500 тис. грн. на рік та 6,15% від 
загального обсягу наданих послуг. Саме во-
ни знаходяться на грані виживання.  

Отже, для того, щоб аудитори і ауди-
торські фірми почували себе впевнено на 
ринку аудиторських послуг в майбутньому 
вони повинні заробляти 500 тис. грн. і біль-
ше на рік, так як 23% суб’єктів аудиту у 

2015 р. 
Споживацька компонента впливу на 

функціонування суб’єктів аудиторської ді-
яльності визначається насамперед показни-
ками обсягу спожитих послуг та їх асорти-
ментною структурою. Як видно з рис. 2, у 
2015 році у порівнянні із попередніми рока-
ми майже не змінився розподіл замовлень за 
видами аудиторських послуг, але у порів-
нянні із 2014 роком спостерігається незнач-
не коливання показників. 

  

 
 
Рис. 2. Динаміка доходу отриманого суб’єктами аудиту від замовлень за видами нада-

них послуг у 2011 – 2015 рр. [10]. 
 
Дані рис.2 вказують на те, що за 2011 – 

2015 рр. спостерігається найбільша попу-
лярність на послуги аудитора пов’язані з на-
данням впевненості та інші аудиторські по-
слуги. Найдорожчими послугами аудиторів 
у 2011 – 2015 роках є послуги які відносять-
ся до категорії «Інші професійні послуги», 
але найбільш прибуткові це послуги які на-
лежать до категорії «Завдання з надання 
впевненості». За підсумками 2015 року об-
сяг послуг пов’язаних з надання впевненості 
не зберіг зазначену ще рік тому тенденцію 
до прискорення і зменшився на 601 угоди, 
але доходи за даними послугами збільшили-
ся на 169028,1 тис. грн. проти минулого ро-
ку.  

Супутні послуги, що надали аудитори 
в 2015 році, в загальному обсязі наданих по-
слуг зменшилась на 61, і становить 395 (у 

2014 р. – 456) та принесли доходів менше 
ніж у минулому році на 3230,1 тис. грн. 

У структурі наданих послуг за кількіс-
тю замовлень превалюють інші професійні 
послуги, а саме: ведення бухгалтерського 
обліку; відновлення бухгалтерського обліку; 
консультаційні послуги; консультування з 
питань оподаткування; представлення інте-
ресів замовника з питань обліку, аудиту, 
оподаткування в державних органах, органі-
заціях або в суді; інші види аудиторських 
послуг. Загальний обсяг доходів за категорі-
єю «Інші професійні послуги» характеризу-
ється позитивною динамікою отриманого 
доходу, який зріс із 559701,9 тис. грн. у 2014 
р. до 861244,7 тис. грн. у 2015 р., що стано-
вить 53,87 % приросту доходу при збіль-
шенні кількості замовлень на 48,9% від за-
гального обсягу наданих послуг (у 2014 р. – 
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43,3%). 
За кількістю замовлень стійку тенден-

цію до збільшення мають послуги з органі-
заційного й методичного забезпечення ауди-
ту які принесли доходів суб’єктам аудиту у 
2015 році у сумі 2902,7 тис. грн., що більше 
ніж у минулому році у 2,4 рази.  

Середня вартість замовлення в цілому 
по Україні становить 49,4 тис. грн. (у 2014 р. 
– 36,8 тис. грн.), а середня вартість замов-
лення в м. Києві та Київській обл. значно
більша – 84,1 тис. грн. (у 2014 р. – 61,1 тис.
грн.). Проведений аналіз показав, що серед-
ня вартість замовлення в аудиторських ком-
паніях, обсяг наданих послуг яких переви-
щує 30 млн. грн., становить 382,6 тис. грн.
Це зумовлено тим, що суб’єкти великого
підприємництва, банки, холдинги, страхові
компанії та інші за аудиторськими послуга-
ми звертаються до аудиторських фірм «Ве-
ликої четвірки аудиторських компаній» та
інших компаній-членів міжнародних ауди-
торських мереж, які працюють у м. Києві та
найбільших адміністративних центрах Укра-
їни, де функціонують бізнес-структури і зо-
середжена основна кількість практикуючих
аудиторів [10].

Наведений аналіз ринку аудиторських 
послуг наочно демонструє суттєве коливан-
ня кількості і вартості послуг. Дослідження 
показали, що динаміка кількості та вартості 
замовлень на аудиторські послуги в основ-
ному залежить від платоспроможності 
суб’єктів господарювання в регіонах Украї-
ни, по-перше, по-друге, від концентрації 
промислових підприємств, і, по-третє, від 
платоспроможності самих замовників ауди-
ту та їхнього розуміння вартості та якості 
аудиторських послуг. 

На сьогодні переорієнтація ринку ау-
диторських послуг в Україні викликана змі-
нами, як за видами аудиту, так і за організа-
ційно – правовою формою замовників. І як-
що раніше до аудиторів зверталися в основ-
ному замовники, для яких щорічна перевір-
ка була обов’язковою, за «класичним» ауди-
том фінансової звітності, то зараз користу-
ються попитом інші послуги, або налагод-
ження внутрішнього аудиту. Адже «кла-
сичний» аудит звітності дає переважно від-
повідь на питання, наскільки вона 
об’єктивна і достовірна. Проте керівництву 

компанії, крім цього, необхідно перевірити, 
як працюють її філії, яка ефективність окре-
мих напрямів діяльності або як виконуються   
контракти [12]. В такому разі виникає пот-
реба у специфічних послугах які будуть на-
давати аудитори.  

Серед таких послуг доцільно виокре-
мити послуги «Дью Дилидженс», (надалі 
ДД). Для збирання й аналізу необхідної ін-
формації щодо прийняття обґрунтованих 
рішень використовується спеціальна проце-
дура комплексної перевірки підприємства, 
його фінансового стану, ефективності діяль-
ності, менеджменту, зовнішніх зав’язків, 
контрагентів та партнерів, потенціалу, ди-
наміки й історії розвитку та конкуруючої 
позиції на ринку, підтвердження достовір-
ності ведення обліку та звітності, що отри-
мала в світовій практиці назву «ДД» і є од-
ним із видів супутніх аудиторських послуг. 
Основними замовниками і споживачами 
процедури ДД в Україні є представники ве-
ликого бізнесу, іноземні компанії і обсяг та-
ких послуг визначається рівнем інвестуван-
ня до України [7]. 

ДД розрізняють за видами: фінансо-
вий, податковий, правовий, операційний. 
Крім перелічених вище, виокремлюють ДД 
у сфері IT технологій, націлений на аналіз 
інформаційного забезпечення, та аналіз 
впливу на навколишнє середовище, який 
слугує для визначення ризиків забруднення 
довкілля. Окремо виділяють політичний ДД, 
у ході здійснення якого аналізують політич-
ні ризики функціонування підприємства. В 
Україні ДД прирівнюють до юридичного 
аудиту. Однак поняття юридичного аудиту 
значно вужче та позначає правову експерти-
зу діяльності щодо відповідності законодав-
ству. При цьому фінансовий ДД може про-
водитися одночасно з аудитом [9]. 

Останнім часом аудиторські фірми на-
дають також послуги інвестиційного кон-
салтингу, як способу залучення іноземних 
інвестицій шляхом виведення підприємств 
на світовий ринок з подальшим фінансуван-
ням у формі додаткових емісій їх акцій [7]. 

В свою чергу, аудиторським фірмам, 
щоб бути конкурентоспроможною, крім 
«класичного» аудиту звітності, необхідно 
направляти зусилля на надання широкого 
спектра послуг, починаючи від ведення об-
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ліку та закінчуючи консалтингом, бухгал-
терським аутсорсингом, Дью Дилидженсом, 
автоматизацією, бюджетуванням, питання-
ми бізнес-проектів, розробкою та впровад-
женням програмного забезпечення, автома-
тизацією податкових розрахунків та еколо-
гічних показників та ін. Це пояснюється на-
маганням утримати клієнтів, знаходячи аль-
тернативні джерела доходів. 

Висновки. Аналіз результатів ауди-
торської діяльності та стану ринку аудитор-
ських послуг свідчить, про те, що даний сек-
тор економіки потерпає від змін які відбу-
ваються в країні. Серед позитивних змін на 
ринку аудиторських послуг можемо виділи-
ти: збільшується кількість замовлень; роз-
ширюється спектр послуг, які надають ауди-
торські фірми; зростає професійна кваліфі-
кація працівників аудиторських фірм. Нега-
тивним є те, що, скорочується кількість сер-
тифікованих аудиторів; зростають ціни на 
послуги аудиторів; відсутні методичні ре-
комендацій щодо проведення нових видів 
аудиту та надання послуг, що і потребує по-
дальших наукових досліджень та розробок. 

Таким чином, аналіз статистичних да-
них упродовж 2011–2015 рр. засвідчує про 
скорочення обсягів аудиторської діяльності, 
темпи уповільнення якої в останні роки ма-
ють прогресуючу динаміку. Причини галь-
мування розвитку незалежного професійно-
го аудиту обумовлені як об’єктивними на-
слідками негараздів вітчизняного економіч-
ного середовища, так і пасивною позицією 
аудиторської спільноти [11].  

На жаль, темпи розвитку аудиторської 
діяльності уповільнюються внаслідок, по-
перше, недостатньої затребуваності ауди-
торських послуг бізнес-середовищем,     
оскільки переважна більшість потенційних 
замовників не розуміє основного призна-
чення аудиту як одного з головних інститу-
тів зниження ризиків банкрутства. По-друге, 
ринок аудиторських послуг як за учасника-
ми, так і за видами послуг має недосконалу 
структуру. По-третє, уразливий попит на 
аудиторські послуги призводить до конку-
ренції серед аудиторів та штовхає їх пере-
важно надавати консультаційні послуги, 
щоб ледве залишитися на плаву. По-
четверте, присутність компаній «Великої 
четвірки» на ринку аудиторських послуг 

монополізує його, створюючи нерівні умови 
конкурентної боротьби за споживача.  

Ситуація ускладняються ще й тим, що 
аудитори створюють специфічний продукт 
діяльності – послугу, а у споживачів ауди-
торських послуг виникають питання, щодо 
якісних та кількісних характеристик отри-
маних професійних послу та методики фор-
мування ціни на них. Тому, спрямувати тен-
денцію розвитку аудиту на позитивну дина-
міку можливо лише за активної участі всіх 
учасників ринку аудиторських послуг у 
процесі реформування національної системи 
незалежного аудиту на засадах гармонізації 
до вимог системи аудиту в	Європейському	
економічному	просторі. 
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СОВРЕМЕННІЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 

Н. М. Хоменко, д. э. н., профессор, Кременчугский национальный университет  
имени Михаила Остроградского 

В статье проведен анализ состояния рынка аудиторских услуг в Украине. Раскрыты 
особенности функционирования данного рынка и определенны факторы, которые сдержива-
ют его развитие. Предложены пути повышения конкурентоспособности национальных ауди-
торских фирм. 

Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская фирма, аудиторская услуга, рынок ауди-
торских услуг в Украине. 
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The analysis of market of public accountant services condition in Ukraine is conducted. The 
specifics of functioning of this market are revealed and factors which restrain its development are 
defined. The ways of increasing the competitiveness of national auditing firms are offered. 
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