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ринних решток, продуктів життєдіяльності живих
організмів. Кругообіг органіки постійно повертає в
ґрунт майже все, що напрацьовано рослинами за
рік. «Відтворення врожаїв ішло в природі мільйони
років без всякої участі людини» [7, с. 34].

Висновки та перспективи подальших досліa
джень. Визначення особливостей сільськогоспо�
дарського виробництва потребує окремої складо�
вої бухгалтерського обліку біологічної метафори.

З вищевикладеного маємо такі висновки:
1. Сільськогосподарська діяльність — про�

цес управління біологічними перетвореннями за
допомогою енергетичних потоків (природної
(відтворювальної) та антропогенної енергій) в
агроекосистемах з метою отримання сільсько�
господарської продукції та/або додаткових біо�
логічних активів.

2. Енергетичні потоки в агроекосистемах —
це відтворення родючості ґрунту (основного за�
собу виробництва та бази всієї аграрної сфери)
згідно із законами термодинаміки.

3. Функції сільськогосподарської діяльності —
збереження енергії в агроекосистемах (екологізації
сільськогосподарського виробництва).

Особливістю сучасного сільськогосподарсь�
кого виробництва є необхідність формування
оптимального взаємозв’язку екології й економі�
ки, щоб забезпечити стійкий розвиток галузі
відповідно до концепції конференції ООН щодо
навколишнього середовища в Ріо�де�Жанейро.
Тому необхідно розробити систему обліку витрат
щодо відтворення родючості ґрунту.
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Постановка проблеми. В нинішній час україн�
ська економіка переживає наслідки економічної
кризи. За результатами досліджень одного з
лідерів аудиторсько�консалтингових компаній,
вплив кризи вже відчули на собі 80 % українсь�

ких компаній. Серед її 150 респондентів 50 %
заявили про падіння обсягів продажів, скруту
фінансового стану і складнощі, пов’язані з пер�
соналом. У такій ситуації компанії повинні, з
одного боку, задуматися про зниження своїх ви�
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трат, у тому числі за рахунок скорочення витрат
на аудиторські послуги, а з іншого — шукати
шляхів підвищення ефективності діяльності, в
чому якраз можуть допомогти аудитори. Слід заз�
начити, що останнім часом розвитку аудиторсь�
кої діяльності сприяла економічна кон’юнктура.
Зростання економіки, активне прагнення бізне�
су до публічності і приплив іноземних інвестицій
стали основними чинниками високого попиту на
аудиторські послуги. Проте фінансова криза кар�
динально змінила ситуацію. Як відомо, до кризи
успішний стан ряду галузей промисловості був
забезпечений високими цінами на сировину і до�
ступністю зарубіжних кредитів. Економічна криза
загострила раніше не вирішені проблеми, в тому
числі перед аудиторами постала необхідність зміни
стратегії подальшого розвитку [4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
вітчизняній літературі приділяється значна увага
розвитку аудиту в Україні.

Проблемам розвитку ринку аудиторських
послуг присвячено ряд праць вчених�еко�
номістів, аудиторів. М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бути�
нець, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, В. С. Руд�
ницький, І. І. Пилипенко, О. А. Петрик, В. Я. Сав�
ченко присвячують свої дослідження питанням
розвитку та організації. О. Ю. Редько в своїх
працях аналізує показники діяльності на рин�

ку аудиторських послуг в Україні [3]. Ознайо�
мившись з дослідженнями науковців, проведе�
мо власне дослідження розвитку ринку ауди�
торських послуг в Україні.

Метою дослідження є аналіз основних тен�
денцій розвитку аудиторської діяльності та ви�
значення реального стану на національному рин�
ку аудиторських послуг.

Основний матеріал і результати дослідження.
Для досягнення поставленої мети в статті необ�
хідно поетапно дослідити регіональні особливості
ринку аудиторських послуг, розглянути структу�
ру ринку аудиторських послуг за обсягом надан�
ня послуг та проаналізувати тенденції розвитку
ринку видів аудиторських послуг.

Спочатку розглянемо регіональні особливості
ринку аудиторських послуг. Відповідно до Реєст�
ру АПУ на 1.01.2011 р. на обліку знаходиться 2255
суб’єктів аудиту, котрі можуть надавати послуги
по всій території України незалежно від регіону
реєстрації. Більшість із них надають послуги в
регіоні місця проживання. АПУ для аналізу діяль�
ності аудиторів, розподілила всі регіони країни на
три умовні зони: регіони�лідери, регіони реаль�
ного аудиту та регіони�аутсайдери. При цьому
критеріями в такому розподілі було обрано
кількість замовлень та їх середню вартість. По�
рівняємо такі дані за 2008 р. і за 2009 р. (табл. 1).

Таблиця 1
Структура регіонального ринку аудиторських послуг

Джерело: [Аналітична інформація АПУ. — Режим доступу: http://apu.com.ua].

Аналізуючи наведений поділ регіонів бачимо,
що суттєвих змін за 2008–2009 рр. не відбуваєть�
ся, і стабільно лідируючими регіонами виступа�
ють: Київський, Дніпропетровський, Одеський.
Значну частку в розподілі займають регіони «ре�
ального» сектора. До речі, розподіл по окремих
позиціях умовний, оскільки існують такі регіони,
в більшості ми віднесли їх до «реального» секто�
ра, які за кількістю замовлень на одного суб’єкта
аудиту можуть відноситися до групи лідерів. Про�
те середня вартість такого замовлення визначає
цей регіон як аутсайдер. Прикладом може послу�
жити Кримський регіон (м. Сімферополь), у яко�
го 50,83 одиниць замовлень на одного суб’єкта

аудиту і середня вартість одного замовлення 2,84
тис. грн. за 2009 р., а лідируючий Київський ре�
гіон має 25,79 одиниць замовлень на одного
суб’єкта аудиту і з середньою вартістю одного за�
мовлення 44,46 тис. грн. за 2009 р. Як бачимо, у
середній кількості замовлень на аудиторські по�
слуги і за середньою вартістю одного замовлення
існує значна різниця: в два рази більше замовлень
і майже в шістнадцять разів вища ціна. Тобто
існує суттєва диференціація вартості послуг у
різних регіонах, яка залежить у більшості ви�
падків від платоспроможності самих замовників
аудиту або їхнього розуміння вартості аудиторсь�
ких послуг. Також ще треба взяти до уваги, що
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найбільший попит на аудиторські послуги маємо
з боку підприємств економіки, енергетики, наф�
тогазової промисловості, металургії, харчової та
хімічної промисловості. Основними споживача�
ми аудиторських послуг традиційно виступають
великі акціонерні компанії, хоча існує досить
багато невеликих платоспроможних підприємств,
які регулярно виступають замовниками. Отже,
концентрація промислових підприємств — важ�
ливий фактор, який визначає вартість і кількість

замовлень, а темпи розвитку аудиту в регіональ�
ному розрізі суттєво відрізняються за ціною і за
кількістю проведених перевірок.

Далі зупинимося на дослідженні результатів
цінових характеристик національного ринку
аудиторських послуг. Ринок аудиторських послуг
в Україні далеко не одноманітний, і підтверджен�
ням слугують статистичні дані АПУ. Структура
ринку аудиторських послуг за обсягом надання
послуг наведена у таблиці 2.

Таблиця 2
Структура аудиторського ринку за загальним обсягом наданих послуг за 2008–2009 роки

Джерело: [Аналітична інформація АПУ. — Режим доступу : http://apu.com.ua].

За офіційними даними АПУ, у 2008р. з 2307
суб’єктів аудиту, що надавали звіти до АПУ, 975
суб’єктів, або 42,3 % від загальної кількості в Україні,
мають річний обсяг від 0 до 100 тис. грн. Ще 42 %
аудиторських фірм і аудиторів мають обсяг від 100
до 500 тис. грн., і тільки 228 фірм, або трохи більше
9,9 %, мають річний обсяг більше 500 тис. грн. У 2009
році з 2272 суб’єкта аудиту так званий «реальний»
сектор, який має річний обсяг від 100 до 500 тис. грн.,
представлений 918 (або 40,4 %) суб’єктами аудиту, які
отримують 18,32 % від загального ринку доходів.
Найкраще почувають себе на ринку аудиторських
послуг фірми, які отримують доходи від 500 тис. грн.
до 10000 тис. грн і більше (таких суб`єктів аудиту в
2009 р. більше, ніж 10 %) та мають 79 % від загально�
го обсягу наданих послуг у країні. Отже, слід зазна�
чити, що аудитори — приватні підприємці мають
найменшу економічну перспективу.

Проведений аналіз дає можливість нам ви�
ділити тенденції розвитку ринку видів аудиторсь�
ких послуг.

З урахуванням кількісних характеристик у
розрізі вартості та видів наданих послуг ринок ауди�
торських послуг в Україні суттєво розширився та
диференціювався за напрямами та інтересами за�
мовників — клієнтів. З прийняттям Рішення АПУ
від 27.09.07 р. № 182/5 визначено перелік послуг, які
можуть надавати аудитори (аудиторські фірми).
Послуги, які характеризуються високим попитом з
боку замовників, є відновлення бухгалтерського

обліку, складання фінансової звітності за міжнарод�
ними стандартами, модернізація діючої системи
обліку, оптимізація оподаткування, захист інтересів
третіх осіб у суді, консультування замовника з ба�
гатьох питань та оцінка різноманітних аспектів його
діяльності, регулювання податкових суперечок,
проведення семінарів для підвищення кваліфікації
бухгалтерів, видання методичних розробок з обліку,
податків, аналізу і аудиту, автоматизація обліку.

Враховуючи розмаїття аудиторських послуг,
доцільно розглянути структуру замовлень на
аудиторські послуги та середню вартість за вида�
ми послуг на основі даних АПУ (табл. 3).

За підсумками 2009 р,. кількість укладених
угод зменшилася на 12918 одиниць, або на 18 %.
Більшість угод укладалися під час кризи, а як
результат — замовники аудиторських послуг від�
мовилися від супутніх послуг, необов’язкового
аудиту, інших послуг. Крім того, у 2009 р. у зв’яз�
ку зі зменшенням кількості замовлень на ринку
відбулося загострення конкурентної боротьби.
При цьому підвищення середньої ціни контрак�
ту зумовило падіння обсягів ринку. На рис. 1
побудована структура наданих аудиторами і ауди�
торськими фірмами послуг за 2008–2009 рр.

Структура замовлень та вартість послуг, яка
сплачується замовником, фіксує факт, що інші
професійні послуги майже в два рази перевищу�
ють послуги з надання впевненості у веденні об�
ліку. Адже завдання з надання впевненості вклю�
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Таблиця 3
Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2008–2009 рр.

Джерело: [Аналітична інформація АПУ. — Режим доступу : http://apu.com.ua].

Рис. 1. Структура наданих аудиторами послуг в Україні за 2008–2009 роки

чають у себе послуги з обов’язкового аудиту,
(кількість цих замовлень у 2009 р. склала 16016
одиниць, що на 1435 одиниць менше, ніж у 2008
році) та ініціативний аудит (замовлено у 2009 р.
3683 одиниць, що було менше, ніж у 2008 р., на
1165 одиниць). Це може свідчити або про фор�
мальність обов’язкового аудиту (бо він здійснюєть�
ся для державних регуляторних органів), або про
початок змін у середовищі замовників стосовно
розуміння корисності аудиту для управління.

Висновки. Аналіз результатів аудиторської
діяльності та стану ринку аудиторських послуг
свідчить, про те, що цей сектор економіки потер�
пає від змін, які відбуваються в країні. Дослідив�
ши особливості формування ринку аудиторських
послуг у розрізі встановлених регіональних особ�
ливостей, вивчення обсягів та видів наданих ауди�
торських послуг в Україні, провівши сегментацію
ринку аудиторських послуг в Україні в розрізі
регіонів, виявили коливання кількості і вартості
послуг у регіонах, що у більшості залежать від
платоспроможності замовників аудиту та концен�
трації промислових підприємств.

Проаналізувавши структуру ринку аудиту за
обсягом наданих аудиторських послуг, встановили,
що найбільшу частку на ринку займають аудиторські
фірми з доходами за рік від 500 тис. грн. до 10000
тис. грн. і більше. Аудитори — приватні підприємці
займають на ринку за отриманими доходами неве�
ликий сегмент і знаходяться на межі виживання.
Відповідно у цьому сегменті будуть відбуватися
інтенсивні об’єднавчі процеси, результатом яких
стане укрупнення суб’єктів підприємницької діяль�
ності для здійснення аудиторської діяльності.

Розглянувши національний ринок аудиту за
видами наданих послуг аудиторами, констатуємо
скорочення попиту на проведення аудиту. Але
після виходу з економічної кризи можна очіку�
вати відновлення ринку аудиторських послуг,
тому що замовники аудиторських послуг знов
стануть замислюватися про залучення фінансу�
вання, вихід на міжнародні ринки капіталу.

Отже, подальше зростання ринку аудиторських
послуг розпочнеться з поліпшенням загальних еко�
номічних умов, збільшенням кількості і вартості
операцій. Загалом росту ринку аудиторських послуг
слід очікувати в розрізі попиту на всі види послуг в
області аудиту, податкових і консультаційних послуг.
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