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АУДИТОРСЬКІ КОМІТЕТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. 

ВИМОГИ НОВОГО ЗАКОНУ "ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ" 

 

21 грудня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність", який істотно змінює вимоги щодо здійснення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес*. Згідно з вимогами ст. 34 

Закону, великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні 

функції на вже існуючу ревізійну комісію чи наглядову раду. Інші підприємства, що становлять 

суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ органу 

управління або на наглядовий орган.  

 

Ці вимоги потребують впровадження низки організаційних змін та відповідних процедур в системі 

корпоративного управління підприємств, що становлять суспільний інтерес. Створення 

аудиторських комітетів при Радах директорів компаній є звичною практикою для більшості 

зарубіжних країн, але в Україні такі комітети ще не знайшли широкого застосування.  

 

Головними завданнями аудиторського комітету, як важливого елементу системи корпоративного 

управління, є нагляд за процесом підготовки публічної звітності, моніторинг ключових операцій та 

фінансових показників, вибір зовнішніх аудиторів та контроль якості їх роботи, організація служби 

внутрішнього аудиту, координування роботи різних служб та підрозділів із метою мінімізації 

ризиків для бізнесу і захисту прав акціонерів та інвесторів компанії. 

 

Закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" вимагає, щоб на підприємствах, 

що становлять суспільний інтерес, зовнішній аудитор обирався через відкритий конкурс, для 

проведення якого має бути розроблений та оприлюднений порядок його проведення та прозорі 

критерії вибору переможця. Відтепер на аудиторський комітет підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, покладатиметься відповідальність як за проведення конкурсу з відбору 

аудитора, так і за подальшу взаємодію з ним під час проведення аудиту (включаючи розгляд 

звітів аудитора). До обов’язків аудиторського комітету належить також інформування акціонерів 

(учасників) або іншого вищого органу управління підприємства про результати проведеного 

аудиту фінансової звітності, моніторинг процесу складання фінансової звітності, оцінка 

ефективності систем внутрішнього контролю та інші важливі завдання.   

 

* Підприємства, що становлять суспільний інтерес – це емітенти цінних паперів, банки, страховики, 

недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних 

пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та великі підприємства (для 

віднесення підприємства до категорії великих, воно повинно відповідати щонайменше двом з наступних 

критеріїв: балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників - понад 250 осіб). 
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Більшість членів та (обов’язково) Голова аудиторського комітету підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, повинні бути незалежними особами. Крім того, до складу аудиторського 

комітету не можуть входити посадові особи органів управління таких підприємств, а щонайменше 

один з членів комітету повинен бути фахівцем у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту. Ці 

вимоги є типовими для міжнародної практики і, як свідчить досвід провідних компаній світу, їх 

дотримання є необхідною передумовою підготовки об’єктивної фінансової інформації та 

злагодженої співпраці підприємства та зовнішніх аудиторів. 

 

Вимоги Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" необхідно 

імплементувати до 1-го жовтня 2018 року. 

 

Nexia DK пропонує підприємствам, що становлять суспільний інтерес, наступні консультаційні 

послуги: 

 

1. Створення та забезпечення діяльності аудиторського комітету чи іншого органу 

корпоративного управління, уповноваженого виконувати відповідні функції.  

 

2. Розробка Положення про аудиторський комітет та кваліфікаційних вимог до членів 

аудиторського комітету.  

 

3. Розробка та впровадження процедури конкурсного відбору зовнішнього аудитора та його 

призначення для виконання обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

 

4. Формалізація, аналіз та оптимізація бізнес-процесів, пов’язаних із забезпеченням взаємодії 

між аудиторським комітетом, зовнішнім та внутрішнім аудитом.  

 

Наведені вище послуги з впровадження організаційних змін та налагодження роботи 

аудиторського комітету на підприємствах, що становлять суспільний інтерес, дозволяють не лише 

мінімізувати ризики, пов’язані з новим законодавством про аудиторську діяльність, але й 

забезпечують вищий рівень надійності корпоративного контролю та інформаційної прозорості 

бізнесу.  

 

У разі виникнення будь-яких питань щодо викладеної вище інформації, просимо звертатися: 

 

 

Костянтин Редченко 

Партнер з консалтингу Nexia DK. Auditors & Consultants 

Тел.: +380 67 672 0924 

Email: KostiantynRedchenko@dk.ua 

 

 

Сподіваємось бути Вам корисними. 

Nexia DK. Ваші експерти з розвитку бізнесу 
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