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ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АУДИТУ ТА 

СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ  

 

З 2014 року Україна впроваджує значні зміни у сфері фінансової 

звітності та аудиту.  Якщо аналізувати весь історичний розвиток 

аудиту і звітності з 2000 року, то за проміжок 2012-2021 зроблено 

набагато більше, ніж 2000-2014. Ці зміни зумовлено Підписанням 

Угоди про асоціацію з ЄС. Відповідно було змінено вимоги до 

звітності, її оприлюднення, що передбачено Законом України Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, а у 2018 році 

введено в дію Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, що кардинально 

змінило підходи до обов’язкового аудиту фінансово звіту. Це 

стосується не лише підприємств, фінансова звітність яких підлягала 

обов’язковому аудиту, а самих суб’єктів аудиторської діяльності. По 

суті в Україні стали використовуватись  положення Директиви 

2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014, які стосуються реформування 

аудиту. 

 «Для більшості компаній України фінансова звітність разом з 

обов'язковим аудиторським висновком стає надбанням громадськості, 

оскільки з'являється нова вимога щодо оприлюднення звітності для 

низки категорій підприємств. Також тепер разом з фінансовою 

звітністю більшість компаній повинна буде надавати звіт про 

управління, який відображає стан і перспективи розвитку 

підприємства і розкриває основні ризики та фактори невизначеності 

щодо його діяльності» [1].  

Однак вже через три роки після змін ми можемо зробити певні 

узагальнення: 

По-перше, вартість аудиторських послуг стала адекватною 

затратам праці. Якщо раніше багато фірм демпінгували, що дуже 

впливало на якість, то після нововведень 2018-2020 років проводити 

обов’язковий аудит можуть тільки фірми, які забезпечать якість робіт: 
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мають штатних аудиторів, кошти на страхування, проводять контроль 

якості і т.д. По суті більшість малих аудиторських фірм, які і 

проводили демпінг, щоб конкурувати з великими фірмами, втратили 

право проводити обов’язковий аудит 

По-друге, ринок аудиту стає все більш монополізованим і 

професійним. Аудиторські фірми, які проводять обов’язковий аудит, 

втратили право надавати послуги з ведення обліку на цих фірмах, 

надання інших суміжних послуг, що дійсно забезпечує дотримання 

принципів незалежності і об’єктивності (табл. 1). 

По-третє, через значні затрати на складання звітності та аудит 

(складання звітності за МСФЗ для більшості підприємств що 

підлягають обов’язковому аудит у було запроваджено ще з 2014 року) 

кількість публічні акціонерні товариств значно скоротилась. По суті це 

оптимізувало їх управління (табл. 1). Більшість публічних акціонерних 

товариств – це старі підприємства, частина акціонерів яких ніколи не 

отримували дивіденди, так як підприємства просто «тримали на 

плаву» для використання майна.  

Таблиця 1 

Динаміка підприємств та суб’єктів аудиторської діяльності 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

акціонерне товариство, шт 23110 15571 15206 14710 14310 13902 13748 

з них 1,74 1,39 1,28 1,19 1,10 1,03 0,99 

ПАТ, шт. 
 

4149 3122 2186 1727 1418 1280 

 % ПАТ до загальної 

кількості підприємств  
0,37 0,26 0,18 0,13 0,10 0,09 

ПрАТ, шт 
 

3486 4348 5076 5304 5352 5370 

  % ПрАТдо загальної 

кількості підприємств  
0,31 0,37 0,41 0,41 0,40 0,38 

ТзОВ 519607 488205 532401 576554 632231 674437 707403 

  % ТзОВ до загальної 

кількості підприємств 
39,03 43,54 44,93 46,68 48,69 49,94 50,69 

Кількість суб’єктів 

аудиторської діяльності [5] 
1488 1326 1107 1008 959 

  

*За даними Державної служби статистики України  

 

На сьогодні «підприємства, що становлять суспільний інтерес, 

публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на 

загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які 

Державна%20служба%20статистики%20України%20http:/www.ukrstat.gov.ua
Державна%20служба%20статистики%20України%20http:/www.ukrstat.gov.ua
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здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше 

ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати 

річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність 

разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному 

обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. 

 
Рис. 1 – Динаміка % ПрАТ та ПАТ у загальній кількості 

підприємств [6] 

 

Є певні ще суперечності і подальші зловживання щодо аудиту. 

Зокрема демпінгують при проведення аудиту звіту керівництва, 

складання якого передбачено статтею 40-1 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV. «Емітент 

зобов’язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен 

висловити свою думку щодо інформації.., а також перевірити 

інформацію... Така інформація включається до складу звіту про 

корпоративне управління емітента» [5] 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Процес організації бухгалтерського обліку є «унікальним» для 

кожного підприємства. У практичній площині неможливо знайти 

кілька підприємств з ідентично організованою системою 

бухгалтерського обліку. Це пов’язано з тим, що менеджмент 

підприємств встановлює різні інформаційні запити, головні 

бухгалтери користуються власним професійним судженням при виборі 

альтернативних методів оцінки об’єктів обліку, створенні структури 

бухгалтерії. Також, до факторів впливу відносять структурованість 

бізнесу, складність бізнес-процесів, чисельність працівників, 

організаційно-правову форму діяльності, кваліфікацію управлінського 

персоналу тощо. 

Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні свідчать 

про постійний ріст попиту на кваліфікованих бухгалтерів. З аналізу 

ринку праці – пропозицій роботодавців з пошуку бухгалтерів та / або 

головних бухгалтерів, можемо поділити запити на три умовні 

категорії: 

- «бухгалтер-консультант» - зазвичай запит надходить від 

підприємців «єдиноподатників», невеликих підприємств-юридичних 

осіб. Це схема ведення бухгалтерського обліку відома як «бухгалтер 

на аутсорсинг». При такій схемі бухгалтер віддалено веде податковий 

облік та в необхідних межах фінансовий облік. Відповідальність за 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3480-15

