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РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
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У статті здійснено аналіз ринку аудиторських послуг України у вза-
ємозв’язку з нормативно-правовими актами, що регулюють ауди-
торську діяльність в Україні в історичному контексті, що дозволить 
виокремити проблемні питання та надасть можливість визначитись 
з напрямами подальших досліджень. Акцентовано увагу на  зако-
нодавстві України, що регламентує аудиторську діяльність, та порі-
внянні із законодавчими положеннями закордоном. Виявлені від-
мінності дозволили авторам надати пропозиції з удосконалення пи-
тань регулювання аудиторської діяльності в Україні. 
Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, правове регулюван-
ня. 
 

Вступ. За останні 5-7 років український ринок аудиторських по-

слуг зазнав суттєвих змін, у тому числі в частині зміщення акценту 

на послуги, відмінні від завдань з надання впевненості, які надають-

ся аудиторами. Як наслідок, роль аудиторських послуг, наданих ко-

ристувачам, збільшується. Сучасні аудиторські фірми за законодав-

чими, нормативними та практичними можливостями, мають дуже 

великий спектр послуг, які вони пропонують своїм клієнтам, а ринок 

аудиторських послуг розширюється та диференціюється за напря-

мами або інтересами замовників.  

Слід зазначити, що аудиторська діяльність в Україні представ-

лена широким спектром послуг. Це обумовлено інтенсивним розвит-

ком ринкових відносин, а також інтеграцією в систему міжнародних 

економічних відносин. Існує необхідність розгляду основних напря-

мів діяльності аудиторських фірм і аудиторів. Ми вважаємо, що дана 

тематика є актуальною, оскільки стан аудиторських послуг корелює 

з економічною діяльністю країни. 

Метою статті є аналіз ринку аудиторських послуг України у вза-

ємозв’язку з нормативно-правовими актами, що регулюють аудитор-

ську діяльність в Україні в історичному контексті, що дозволить вио-

кремити проблемні питання та надасть можливість визначитись з 

напрямами подальших досліджень. 
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Виклад основного матеріалу. Загальні засади до регламентації 

аудиторської діяльності в Україні визначено Законом України «Про 

аудиторську діяльність» [1], а офіційним регулятором вітчизняної ау-

диторської діяльності є Аудиторська палата України (далі – АПУ), що 

вирішує важливі питання методичного та організаційного управління 

аудитом. Законодавство про аудиторську діяльність включає в себе 

Господарський кодекс України [2], Закон України «Про аудиторську 

діяльність» [1]. Поле нормативно-правового регулювання аудиторсь-

кої діяльності передбачає також «Міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх пос-

луг», що є обов’язковими для дотримання аудиторами (аудиторськи-

ми фірмами) та суб’єктами господарювання у відносинах з ними та 

нормативні акти, які затверджує АПУ. 

Аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка 

включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, 

практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших ау-

диторських послуг. Перелік послуг, які може надавати своїм клієнтам 

аудиторська фірма (аудитор), затверджений рішенням Аудиторської 

палати України від 27.09.2007 р., № 182/5 [3]. На сьогодні норматив-

но передбачено такі послуги:  

- послуги з виконання завдань з надання впевненості (аудит іс-

торичної фінансової інформації, огляд історичної фінансової 

інформації і завдання з надання впевненості, що не є аудитом 

чи оглядом історичної фінансової інформації); 

- супутні послуги; 

- інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів 

(аудиторських фірм); 

- організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність»  АПУ 

щороку отримує від аудиторських фірм та аудиторів, включених до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, звіти про виконані ними ро-

боти, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України уза-

гальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні. 

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні 

особи-підприємці, починаючи з 2000 року, щороку подають до АПУ 

звіт про надані послуги за формою № 1-аудит (річна) «Звіт аудитор-

ської фірми (аудитора) про надані послуги». Станом на 01.01.2016 р. 

Реєстр наліує 1008 аудиторських фірм та 99 аудиторів-підприємців 

[4]. 

Представлена Аудиторською палатою України узагальнена ін-

формація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2015 році  ви-
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світлює якісні та кількісні показники, що характеризують ринок ау-

диторських послуг в Україні та результати діяльності регулятора у 

напрямках регулювання ринку та сприяння його розвитку. Інформа-

ція про кількість суб’єктів підприємницької діяльності, включених до 

Реєстру в розрізі регіонів станом на 31.12.2016 р., свідчить про зме-

ншення кількості суб’єктів аудиторської діяльності упродовж  

2016 року [4]. 

Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку ау-

диторських послуг свідчить, про те, що аудиторський ринок потерпає 

від змін, які відбуваються в країні. Так, упродовж 2016 року з Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів було виключено 136 суб’єктів ауди-

торської діяльності, а включено лише 37 [4]. 

Наведена в табл. 1, 2  інформація про кількість суб’єктів ауди-

торської діяльності за 2012 – 2016 роки вказує на загальну тенден-

цію до їх зменшення (порівняно з 2012 роком – на 39,7%), що свід-

чить про відтік суб’єктів господарювання з професії внаслідок дії ни-

зки факторів, у тому числі і кризових явищ у суспільстві, і посиленні 

вимог до аудиторської професії з боку регуляторів та змін у законо-

давстві. 

Таблиця 1  

Інформація щодо кількості аудиторів у 2011-2015 роках * 

Рік 
Кількість аудиторів 

станом на 31 грудня, осіб 

2011 3129 
2012 3139 
2013 2993 

2014 2787 
2015 2675 

    2016** 2646 
Джерело: 

 * Дані Звіту АПУ за 2015 рік. 

**Дані Звіту АПУ за 2016 рік. 

 

Разом зі значним зменшенням кількості суб’єктів аудиторської 

діяльності в Україні (на 8,9%), обсяг наданих послуг суб’єктами ауди-

торської діяльності в цілому по країні збільшився порівняно з 2015 

роком на 12% або на 211 899,7 тис. грн. Так, обсяг доходу від нада-

них послуг суб’єктами аудиторської діяльності у 2015 році становив 

1 761 202,6 тис. грн, а у 2016 році – 1 973 102,3 тис. грн. Приріст се-

реднього доходу на одного суб’єкта аудиторської діяльності у 2016 

році порівняно з 2015 роком склав 19,7%, а порівняно з 2014 – 93,9%. 
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Таблиця 2 

Кількість суб’єктів аудиторської діяльності у 2012–2016 роках 

Рік 

Кількість 
суб’єктів ауди-
торської діяль-
ності, включе-
них до Реєстру 
аудиторських 

фірм та аудито-
рів станом на  

31 грудня 

Подано звітів до АПУ Кількість 
суб’єктів 

аудиторської 
діяльності, що 

не подали 
звітність Кількість % (*) 

2012 1 672 1 609 96,2 63 

2013 1 488 1 452 97,6 36 

2014 1 326 1 272 95,9 54 

2015 1 107 1 071 96,8 36 

2016 1 008 1 002 99,4 6 

Примітка: 

* Суб’єкти аудиторської діяльності, які не подають звіти, як правило – це 

суб’єкти, які фактично припинили свою діяльність, тому відсутність інформації 

від таких суб’єктів фактично не має суттєвого впливу на аналіз загальних по-

казників ринку аудиторських послуг. 
 

Рис. 1 показує динаміку обсягу послуг, наданих суб’єктами 

аудиторської діяльності у 2012-2016 роках. 

 

Рис. 1. Обсяг послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності у  

2012–2016 роках без ПДВ, тис. грн 

Джерело:  Дані Звіту АПУ за 2016 рік  

 

У табл. 3 наведено дані про розподіл обсягу за видами послуг у 
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2016 році порівняно з 2015 роком.  

Таблиця 3 

Розподіл обсягу за видами послуг у 2016 році порівняно з 2015 роком 

Показник 
тис. грн.  % 

2015 2016 2015 2016 

Всього по Україні 
надано послуг 

1 761 202,6 1 973 102,3 100,0 100,0 

Завдання з 

надання 

впевненості – 

всього 

771 840,1 847 171,1 43,8 42,9 

Супутні послуги – 

всього 
125 215,1 125 031,9 7,1 6,4 

Інші професійні 

послуги – всього 
861 244,7 998 564,4 48,9 50,6 

Організаційне та 

методичне 

забезпечення 

аудиту – всього 

2 902,7 2 334, 9 0,2 0,1 

Джерело: Дані Звіту АПУ за  2015 та 2016 рік 
 

Рис. 2 ілюструє відсоткове співвідношення зазначених в табл. 3 

замовлень за видами аудиторських послуг у 2016 році.  

 
 

Рис. 2. Розподіл замовлень за видами послуг у 2016 році (тис. грн, %) 

Примітка: 42,9% – завдання з надання впевненості; 6,4% – супутні послуги; 

50,6% – інші професійні послуги; 0,1% – організаційне та методичне забез-

печення аудиту 
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Кількість замовлень на аудиторські послуги та їх вартість в ос-
новному залежать від платоспроможності суб’єктів господарювання 
в регіонах України. Як бачимо, середня вартість замовлення в цілому 
по Україні становить 55,5 тис. грн (у 2015 р. – 49,4 тис. грн), а середня 
вартість замовлення в м. Києві та Київській обл. значно більша –  
90,8 тис. грн (у 2015 р. – 84,1 тис. грн). Проведений аналіз показав, 
що середня вартість замовлення в аудиторських компаніях, обсяг 
наданих послуг яких перевищує 30 млн грн, становить 241,8 тис. грн. 
Це зумовлено тим, що суб’єкти великого підприємництва, банки, хо-
лдинги, страхові компанії та інші за аудиторськими послугами звер-
таються до аудиторських фірм «Великої четвірки» та інших компа-
ній-членів міжнародних аудиторських мереж, які працюють у 
м. Києві та найбільших адміністративних центрах України, де функці-
онують бізнес-структури і зосереджена основна кількість практику-
ючих аудиторів. 

Наведено аналіз ринку аудиторських послуг наочно демонструє 
суттєве коливання кількості і вартості послуг у різних регіонах, яке 
залежить в основному від концентрації промислових підприємств, 
платоспроможності самих замовників аудиту та їхнього розуміння 
вартості та якості аудиторських послуг. 

Одночасно АПУ як регулятор професії, реалізуючи упродовж 
2016 року визначені Концепцією цілі, керувалася такими пріорите-
тами: 

- забезпечення безперервного функціонування системи регу-
лювання аудиторської діяльності; 

- укладання фундаменту нової системи регулювання аудитор-
ської діяльності; 

- забезпечення еволюційності переходу з однієї системи регу-
лювання на іншу; 

- мінімізація ризиків можливої некомпетентності нових персо-
налій в системі регулювання, що відповідає вимогам європей-
ського законодавства у сфері аудиторської діяльності. 

Після підписання у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Україна зобов’язалася поступово наблизи-
ти своє законодавство з питань бухгалтерського обліку та аудиту до 
законодавства ЄС, зокрема шляхом впровадження в національне за-
конодавство до 01.11.2017 р. вимог Директиви № 2006/43/ЄС (зі змі-
нами).  

Зазначимо, що питання розвитку нормативної бази проваджен-
ня аудиторської діяльності, стандартизації аудиторських послуг, 
знайшли своє відображення у працях вітчизняних та ряду закордон-
них науковців за останні роки. Серед напрямків наукових дослі-
джень: концентрація аудиторського ринку, нормативна регламента-
ція та стандартизація аудиторських послуг [9; 10], роль неаудиторсь-
ких послуг у структурі аудиторської діяльності та роль компаній «Ве-
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ликої четвірки» [12; 13]. 
 В першу чергу, є потреба дослідити в історичному контексті но-

вітню історію України з регламентації складу аудиторських послуг. 
Закон України «Про аудиторську діяльність», який було прийнято у 
квітні 1993 року, надав легітимного статусу як аудиту, так й іншим 
видам аудиторської діяльності, став імпульсом їх розвитку. За цей 
час було сформовано систему забезпечення супутніх та інших послуг, 
яка продовжує вдосконалюватись. Так, відповідно до Закону України 
«Про аудиторську діяльність» №140-V (чинна редакція) [1] аудитор-
ська діяльність представляє собою підприємницьку діяльність, яка 
включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, 
практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших ау-
диторських послуг. Деталізований перелік послуг затверджено рі-
шенням Аудиторської палати України від 27.09.07 р., № 182/5 [3], яка 
є офіційним регулятивним органом аудиторської діяльності в Україні, 
повноваження якої стосуються сертифікації та стандартизації послуг 
суб’єктів аудиторської діяльності, контролю їх діяльності та підви-
щення якості аудиторських послуг. 

Нормативно-правове забезпечення супутніх та інших аудитор-
ських послуг в Україні протягом останніх років здійснювалося досить 
системно та динамічно, проте вимагає покращення регуляторної дія-
льності у сфері надання аудиторських послуг. Результати розвитку 
аудиторських послуг в Україні охоплюють правову, методичну, орга-
нізаційну бази.   

Імпульсом розвитку видів аудиторської діяльності на легітимній 
основі став Закон України «Про аудиторську діяльність» [1], прийня-
тий у 1993 році, який визначив, що «аудиторська діяльність включає 
в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне 
виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших ауди-
торських послуг». З цього часу в Україні власне і почалась робота з 
організаційного та методичного забезпечення виконання аудиторсь-
ких послуг, яка продовжується в напрямі її вдосконалення. 

Аудиторські послуги, за редакцією вказаного закону 1993 року 
могли надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та 
пов’язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського 
обліку та звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської 
діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підп-
риємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Проте традицій-
но аудиторські фірми та аудитори виконували набагато більший пе-
релік видів діяльності, підстави для їх виконання було надано Зако-
ном «Про аудиторську діяльність» у 1993 році. Незважаючи на про-
фесіоналізм аудиторів, здатність фахово виконувати різні послуги з 
економіко-правового обслуговування клієнтів, вказана ситуація но-
рмативної регламентації призводила до виконання послуг, які на ду-
мку багатьох фахівців з аудиту, не завжди були сумісні з аудитом. 
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Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (редак-
ція 1993 р.) перелік супутніх послуг не було визначено, що і призво-
дило до ситуації широкого спектру діяльності залежно від компетен-
тності та готовності аудитора виконувати завдання. Вираз «економі-
ко-правове забезпечення підприємницької діяльності фізичних та 
юридичних осіб» дозволяв відносити сюди досить широкий спектр 
послуг, а законних важелів обмеження такої діяльності не було. 

У подальших роках мало місце уточнення сутності аудиторської 
діяльності, так, у 2006 році вона була визначена, як 
«…підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне та 
методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських 
перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг». Відповід-
но до Закону України «Про аудиторську діяльність» (редакція від 
14.09.2006 р.), аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші 
аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема 
з ведення та відновлення бухгалтерського обліку, у формі консуль-
тацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експе-
ртизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших ви-
дів економіко-правового забезпечення господарської діяльності 
суб’єктів господарювання.  

Закон України «Про аудиторську діяльність», прийнятий 
22.04.1993 р. зазнавав змін у 1995-1996, 2003-2006 роках, які, у тому 
числі, стосувались складу видів аудиторської діяльності та окрес-
лення правового поля їх здійснення іншими нормативними докумен-
тами. 

Розглянемо тлумачення понять «аудиторська діяльність» в за-
конодавчих джерелах (табл. 4). 

Перші Національні нормативи, прийняті у 1999 році [7], які у по-
дальшому було замінено стандартами аудиту та етики IFAC (прийня-
тими для застосування в Україні 18 квітня 2003 року), у наступних 
роках зазнавали змін, в тому числі щодо складу, класифікації та ок-
ремих методичних питань послуг аудиторської діяльності, відмінних 
від аудиту. 

Подальші зміни вказаного законодавчого документа уточнили 
склад інших аудиторських послуг з формулюванням, яке діяло у 
2014 році, що інші аудиторські послуги «пов’язані з професійною ді-
яльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського об-
ліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської 
діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення госпо-
дарської діяльності суб’єктів господарювання».  

Зміни у нормативній регламентації складу аудиторських послуг 
представлено у табл. 5, порівняльна характеристика діючого Закону 
України «Про аудиторську діяльність» із законодавчим документом з 
регламентації аудиторської діяльності в Польщі наведено у табл. 6. 
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Таблиця  4  

Аналіз терміну «аудиторська діяльність» на рівні нормативної регламентації  України в історичному контексті 
№ 

з/п 
Джерело Поняття Зміст 

1 2 3 4 

1. Господарський кодекс 

України (чинний) [2] 

Аудиторська 

діяльність 

Аудиторською визнається діяльність громадян та організацій, предметом 

якої є здійснення аудиту, організаційне та методичне забезпечення 

аудиту та надання інших аудиторських послуг. 

2. Господарський кодекс 

України (проект) [2] 

Аудиторська 

діяльність 

Аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність, яка включає 

в себе надання аудиторських та інших професійних послуг 

3. Закон України «Про 

аудиторську діяльність» 

(чинний) [1] 

Аудиторська 

діяльність 

Аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе 

організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання 

аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. 

-//- Інші 

аудиторські  

послуги 

Інші аудиторські послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів 

(аудиторських фірм), зокрема з ведення та відновлення  бухгалтерського 

обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської 

діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення 

господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Проект Закону України 

«Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську 

діяльність» (2017 рік) [6] 

Аудиторська 

діяльність. 

 

Аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, що зареєстровані у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг. 

Аудиторські 

послуги  

Аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, 

виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні 

послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 
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продовження табл. 4 
1 2 3 4 

4. Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України з питань 

регулювання 

аудиторської діяльності»  

Аудиторська 

діяльність 

Аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність, яка включає 

в себе надання аудиторських та інших професійних послуг. 

Аудиторські 

послуги 

Аудиторські послуги – це послуги з аудиту та огляду фінансової звітності, 

виконання інших завдань з надання впевненості, а також супутні послуги, 

що надаються відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 

 Інші 

аудиторські  

послуги 

Інші аудиторські послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів 

(аудиторських фірм), зокрема з ведення та відновлення бухгалтерського 

обліку, консультації з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської 

діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення 

господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

5. Закон України «Про 

аудиторську діяльність» 

(перша  редакція 1993 р.)  

[1] 

Аудиторська 

діяльність 

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне 

забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок 

(аудит) та надання інших аудиторських послуг. 
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Таблиця 5 

Нормативна регламентація складу аудиторської діяльності  

України в історичному контексті на рівні національної регламентації 

Склад аудиторських послуг 

Національні нормативи аудиту 

(втратили чинність), (2000 р.) 

Перелік послуг, які можуть 

надавати аудитори (аудиторські 

фірми), (введено  в дію 2007 р., 

чинний) 

1. Аудит 1. Завдання з надання 

впевненості, в тому числі: 

2. Супутні аудиту послуги, у тому 

числі: 

1.1. Аудит 

2.1. Оглядова перевірка 1.2. Огляд історичної фінансової 

інформації 

2.2. Операційна перевірка 1.3. Завдання з надання 

впевненості, що не є аудитом або 

оглядом 

2.3. Компіляція (трансформація 

обліку) 

2. Супутні послуги, в тому числі: 

 2.1. Завдання з виконання 

погоджених процедур 

2.2. Завдання з підготовки 

фінансової інформації 

3. Інші послуги 

4. Організаційне і методичне 

забезпечення аудиту  

 

У законодавчому визначенні аудиторської діяльності ототож-

нюються відразу дві категорії: аудит та аудиторська діяльність та має 

місце розкриття їх змісту, а також вказується на характер відносин, 

які складаються в процесі аудиторської діяльності як з теоретичної, 

так і практичної точок зору. На сьогодні відносини аудитора та його 

клієнта мають підприємницький характер, для яких наявна самос-

тійність, ризик, систематичність діяльності з метою отримання при-

бутку від надання послуг зацікавленим особам. Саме на підприємни-

цький характер відносин вказує законодавець не лише України, але 

й інших країн. Економічний характер аудиторської діяльності має і 

ряд інших особливостей. 
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Таблиця 6  

Порівняльна характеристика законодавства України та Польщі з питань регламентації  

аудиторської діяльності 

Критерій 
порівняння  

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 
22. 04. 1993 р., редакція 26. 11. 2015 р. [1] 

Act on Statutory Auditors of Poland [8] 

Поняття та 

склад 

аудиторської 

діяльності 

Аудиторська діяльність – підприємницька 

діяльність, яка включає в себе організаційне і  

методичне забезпечення аудиту, практичне 

виконання аудиторських перевірок (аудит) та 

надання інших аудиторських послуг 

Під аудиторською діяльністю розуміють 

аудит, огляд фінансової звітності та інших 

послуг з надання впевненості, що 

визначаються окремими положеннями або 

стандартами 

Підхід до 

стандарти-

зації аудиту 

Стандарти аудиту приймаються на основі 

стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів з дотриманням вимог  цього Закону, 

Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», що є виключним    правом 

Аудиторської палати України 

Під стандартами аудиту, які застосовуються 

розуміють Міжнародні стандарти аудиту 

Склад 

законодав-

ства про 

аудиторську 

діяльність 

Господарський Кодекс України, Закон України 

«Про аудиторську діяльність», Міжнародні 

стандарти аудиту, Директиви Європейського 

парламенту,  документи Аудиторської палати 

України, інші документи 

Міжнародні стандарти аудиту, Закон про 

бухгалтерський облік, Директиви 

Європейського парламенту, правила, 

резолюції Європейської комісії, документи 

Національної Палати аудиторів, інші 

документи 
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продовження табл. 6 

Вимоги до 

претендента 

на 

отримання 

сертифіката 

та аудитора 

Право на отримання сертифіката мають фізичні 

особи, які мають вищу економічну або юридичну 

освіту, документ про здобуття якої визнається в 

Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, 

економіки та господарського права, досвід роботи 

не менше трьох років підряд на посадах ревізора, 

бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, 

асистента (помічника) аудитора  

Претендент на отримання сертифіката 

аудитора може бути внесений до Реєстру 

аудиторів за умови: має повну юридичну 

дієздатність, має бездоганну репутацію та 

поведінку, що може гарантувати належну 

професійну практику, не має судимостей за 

корисливі та фінансові злочини, має вищу 

освіту, вільно володіє польською мовою в 

усній та письмовій формі, пройшов 

практику з бухгалтерського обліку один рік 

у державі, що є членом ЄС або два роки 

інтернатури під керівництвом аудитора, що 

спрямована на практичну підготовку, склав 

іспити, має диплом, що підтверджує знання 

про стажування, прийняв присягу перед 

президентом Національної ради аудиторів 

Спеціальні 

вимоги до 

претендента 

на 

отримання 

сертифіката 

аудитора 

Аудитором не може бути особа, яка має не 

погашену або не зняту судимість за вчинення 

злочину або на яку протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за  

вчинення корупційного правопорушення 

Особа користується усіма громадянськими 

правами. Аудитором не може бути особа, 

що має судимості за корисливі та фінансові 

злочини. Особа прийняла присягу (клятву) 

перед президентом Національної ради 

аудиторів 
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продовження табл. 6 

Реєстр 

аудиторських 

фірм та 

аудиторів 

База даних, що містить інформацію про 

аудиторські фірми та аудиторів, які займаються 

аудиторською діяльністю індивідуально як  фізичні 

особи-підприємці у розрізі областей України 

База даних, що містить інформацію про 

аудиторські фірми та аудиторів  

Повноваже-

ння АПУ 

Аудиторська палата України: 

1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір 

займатися аудиторською діяльністю;  

2) затверджує стандарти аудиту;  

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за 

погодженням з Національним банком України про-

грами підготовки аудиторів, які здійснюватимуть 

аудит банків;  

4) веде Реєстр;   

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторсь-

кими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, 

стандартів аудиту, норм професійної етики аудито-

рів;  

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності 

аудиторів при проведенні ними аудиторських пе-

ревірок та організації контролю за  якістю аудитор-

ських послуг;  

 

Завдання Національної ради аудиторів: 

1) проведення іспитів для кандидатів, які 

бажають отримати сертифікат аудитора, 

або диплом експерта; 

2) організація підготовки аудиторів та під-

вищення знань, визнання документів зі 

стажування ( за заявою); 

3) визначення тестових питань, ситуаційних 

завдань для проведення іспитів на отри-

мання сертифіката аудитора, у тому числі 

диплома експерта; 

4) розгляд апеляцій щодо результатів екс-

пертизи; 

5) проведення іспитів для отримання сер-

тифіката аудитора; 

6) ведення реєстру суб’єктів аудиторської 

діяльності; 
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 7) регулює взаємовідносини між аудиторами (ау-

диторськими фірмами) в процесі здійснення ауди-

торської діяльності та у разі необхідності застосо-

вує до них стягнення;  

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим 

Законом та Статутом Аудиторської палати України 

Завдання Національної палати Аудиторів: 

1) представлення інтересів членів і захист 

їх професійних інтересів; 

2) встановлення стандартів аудиту; 

3) контроль належної професійної поведін-

ки та дотримання принципів професійної 

етики; 

4) співробітництво у формуванні принципів 

бухгалтерського обліку і аудиту; 

5) підготовка навчальних матеріалів для 

претендентів на складання кваліфікаційно-

го іспиту; 

6) проведення видавничої та навчальної ді-

яльності 

 

Статус АПУ Незалежний орган (неприбуткова організація) з 

правом затвердження нормативних документів з 

регламентації аудиторської діяльності 

Професійна самоврядна організація 

аудиторів, які мають сертифікат. Членство в 

Національній палаті  аудиторів виникає з 

дати внесення до реєстру аудиторів. 

Національна палата аудиторів має 

регіональні відділення 
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продовження табл. 6 

Обов’язки 

аудиторів та 

аудитор-

ських фірм 

Аудитори і аудиторські фірми зобов’язані:  

1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог 

цього Закону, Закону України «Про засади запобі-

гання і протидії корупції» та інших нормативно-

правових актів, стандартів аудиту, принципів неза-

лежності аудитора та відповідних рішень Аудитор-

ської палати України; 

2) належним чином проводити аудит та надавати 

інші аудиторські послуги;  

3) повідомляти власників, уповноважених ними 

осіб, замовників про виявлені під час проведення 

аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності;  

4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при 

проведенні аудиту та виконанні інших аудиторсь-

ких послуг, не розголошувати відомості, що  стано-

влять предмет комерційної таємниці, і не викорис-

товувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх 

осіб;  

5) відповідати перед замовником за порушення 

умов договору відповідно до договору та закону;  

6) обмежувати свою діяльність наданням аудитор-

ських послуг та іншими видами робіт, які мають 

безпосереднє відношення до надання аудиторських   

Аудитор зобов’язаний: 

1) діяти відповідно до присяги; 

2) постійно підвищувати професійну квалі-

фікацію, у тому числі в безперервному 

обов’язковому навчанні; 

3) дотримуватись стандартів аудиту, прин-

ципів незалежності та професійної етики; 

4) регулярно сплачувати членські внески; 

виконувати резолюції органів Національної 

палати аудиторів в обсягах, що відносяться 

до практикуючих аудиторів 
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 послуг, у формі консультацій, перевірок або експе-

ртиз;  

7) своєчасно подавати до Аудиторської палати Ук-

раїни звіт про свою аудиторську діяльність;  

8) подавати в установленому порядку та у 

випадках, передбачених Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню  

розповсюдження зброї масового знищення», 

інформацію центральному органу виконавчої 

влади 

 

Спеціальні 

вимоги 

Забороняється проведення аудиту:  

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з 

членами органів управління суб’єкта господарю-

вання, що перевіряється;  

2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в 

суб’єкта господарювання, що перевіряється;  

3) аудитором-членом органів управління, заснов-

ником або власником суб’єкта господарювання, що 

перевіряється;  

4) аудитором-працівником суб’єкта господарюван-

ня, що перевіряється; 

Аудиторська діяльність проводиться відпо-

відно до принципів незалежності та 

об’єктивності. Незалежність та 

об’єктивність не можуть бути дотримані, 

якщо аудитор: 

1) володіє акціями або іншими правами 

власності в статуті суб’єкта господарюван-

ня, щодо якого провадиться аудиторська 

діяльність; 

2) є або (протягом останніх 3-х років) закон-

ний представник (довірена особа), член на-

глядових органів, органів управління, член  
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  5) аудитором-працівником, співвласником дочір-

нього підприємства, філії чи представництва 

суб’єкта господарювання, що перевіряється;  

6) якщо розмір винагороди за надання аудиторсь-

ких послуг не враховує необхідного для якісного 

виконання таких послуг часу, належних навичок, 

знань, професійної кваліфікації та ступінь відпові-

дальності аудитора;  

7) аудитором в інших випадках, за яких не 

забезпечуються вимоги щодо його незалежності 

адміністрації або співробітник підрозділу, 

де провадиться аудиторська діяльність; 

3) протягом останніх трьох років брав уч-

асть у веденні обліку або підготовці фінан-

сової звітності підприємства, де проводить-

ся аудит; 

4) отримував принаймні один рік, протягом 

останніх п’яти років винагороду, що стано-

вить 40% від річного доходу від виконання 

послуг з аудиту суб’єктів суспільного інте-

ресу абр юридичній особі, що пов’язана з 

таким підприємством; 

5) є чоловіком, родичем першого та другого 

ступеня споріднення особи або пов’язане з 

особою, що перебуває під вартою, є членом 

адміністративних або контролюючих орга-

нів суб’єкта, де проводиться аудит; 

6) бере участь у прийнятті рішень суб’єктом, 

де аудиторська діяльність здійснюється в 

межах, пов’язаних з послугами, які нада-

ються; 

7) з інших причин що ведуть до загроз 

підготовки необ’єктивної та неналежної 

думки аудитора 
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Цивільно-

правова  та 

інша відпо-

відальність 

аудиторів та 

аудиторсь-

ких фірм  

 

За неналежне виконання своїх зобов’язань ауди-

тор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу  ци-

вільно-правову відповідальність відповідно до до-

говору та закону.  

Розмір майнової відповідальності аудиторів (ауди-

торських фірм) не може перевищувати фактично 

завданих замовнику збитків з їх вини.  

Усі спори стосовно невиконання умов договору, а 

також спори майнового характеру між аудитором 

(аудиторською фірмою) та замовником вирішують-

ся у встановленому законом порядку.  

За неналежне виконання професійних обов’язків 

до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути 

застосовані Аудиторською палатою України  

стягнення у вигляді попередження, зупинення 

чинності сертифіката на строк до одного року або 

анулювання сертифіката, виключення з Реєстру  

Аудитор може бути притягнений до відпові-

дальності відповідальності у разі непрофе-

сійної поведінки, порушення стандартів ау-

диту, принципу незалежності та інших 

принципів професійної етики. Дисциплінар-

ні санкції можуть включати: догану, попе-

редження; грошовий штраф; заборона на 

проведення аудиторської діяльності в пері-

од від одного років до трьох років; виклю-

чення з реєстру аудиторів. 

Особа яка має право проводити аудит фі-

нансової звітності, зобов’язана мати дійс-

ний договір страхування щодо цивільної 

відповідальності . 

Особа, яка проводить аудит фінансової 

звітності несе відповідальність за збитки, 

які виникають в результаті його дій або 

бездіяльності 

Джерело: узагальнено авторами 
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НУВГП

Висновки. Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану 
ринку аудиторських послуг свідчить, про те, що аудиторський ринок 
якісно змінюється внаслідок дії низки факторів, зокрема, кризових 
явищ в суспільстві України, посиленні вимог до аудиторської профе-
сії з боку регуляторів, змін в законодавстві.  

Можна констатувати про наявність значного кола питань, які 
стосуються розвитку аудиторської діяльності України в умовах су-
часних викликів євроінтеграції: 

- відсутність достатнього аналізу складу та змісту супутніх та 
інших послуг та їх регламентації, чинників розвитку  в контексті ау-
диторської діяльності та статусу на рівні нормативної регламентації 
професійними організаціями  в Україні; 

- ідентифікація факторів впливу на розвиток аудиторської дія-
льності в Україні та встановлення причинно-наслідкових зв’язків ро-
збіжностей між теорією та практикою здійснення аудиторської дія-
льності та визначення напрямків їх гармонізації; 

- неузгодженість понятійного апарату щодо окремих видів ау-
диторської діяльності як передумови формування теорії (методології, 
методики та організації їх виконання); 

- уточнення та розширення характеристик професійних ауди-
торських послуг та її складових (супутніх та інших послуг) з метою їх 
поширення та розвитку, забезпечення стандартизації; 

- розробка практичних рекомендацій та пропозиції з удоскона-
лення методичних підходів, що регламентують практику здійснення 
супутніх та інших послуг аудиторської діяльності. 
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DEVELOPMENT OF AUDIT ACTIVITY THROUGH THE 
USE OF LEGISLATION: UKRAINIAN EXPERIENCE 
 

The article analyzes the market of audit services of Ukraine in 
conjunction with the normative and legal acts regulating audit activity 
in Ukraine in the historical context, which will allow to distinguish 
problem issues and provide an opportunity to determine the directions 
of further research. The emphasis is placed on the legislation of 
Ukraine, which regulates audit activity and compares it with 
legislative provisions abroad. The revealed differences allowed the 
authors to submit suggestions on improving the issues of regulation of 
audit activity in Ukraine. 
Keywords: audit, audit activity, legal regulation. 
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РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ УКРАИНЫ 

 
В статье осуществлен анализ рынка аудиторских услуг Украины во 
взаимосвязи с нормативно-правовыми актами, регулирующими 
аудиторскую деятельность в Украине в историческом контексте, 
что позволило выделить проблемные вопросы и предоставило во-
зможность определиться с направлениями дальнейших исследо-
ваний. Акцентировано внимание на законодательстве Украины, ре-
гламентирующем аудиторскую деятельность и проведены сравне-
ния с законодательными положениями за рубежом. Выявленные 
различия позволили авторам представить пути совершенствования 
вопросов по регулированию аудиторской деятельности в Украине. 
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, правовое регу-
лирование. 
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