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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

З 1жовтня 2018року вступає в дію Закон України «Про аудит фінансової 
звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.17 р. № 2258-VIII. Наведемо його 
основні тези: 

1) визначено нові правила аудиту фінансової звітності в Україні, які 
налаштовані на законодавство ЄС. Головним документом, який видає аудитор 
після закінчення аудиту фінансової звітності замість  аудиторського висновку 
буде аудиторський звіт. В Законі прописані вимоги до його складання (зокрема 
зміст розділів) та правила його підписання при проведенні аудиту; 

2) встановлюється новий порядок атестації аудиторів. Для заняття 
аудиторською діяльністю, фізична особа повинна бути внесена до Реєстру 
аудиторів. Для цього доведеться підтвердити високий рівень теоретичних знань 
та професійну компетентність шляхом здачі відповідних іспитів та пройти 
практичну підготовку щодо здійснення аудиторської діяльності в аудиторській 
фірмі. Періодичного або щорічного підтвердження своїх знань і отримання 
сертифіката надалі не потрібно, але вимагається постійне проходження 
професійного навчання; 

3) визначено, що всі суб'єкти, які можуть проводити аудит фінансової 
звітності, будуть міститися в одному Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності, а не як раніше - в п'яти. Він буде складатися з 4 
розділів, в кожному з яких буде міститися інформація про окремої категорії 
суб'єктів аудиторської діяльності; 

4) уточнено перелік неаудиторських послуг, які має право надавати 
аудитор підприємству, що представляє суспільний інтерес при аудиті його 
фінансової звітності. Встановлено граничну вартість таких послуг; 

5) обмежена терміном в 10 років тривалість обов'язкового аудиту 
фінансової звітності одного підприємства, а також уточнено механізм 
страхування відповідальності аудиторів, а саме: замість обов'язкового 
страхування вводиться страхування цивільно-правової відповідальності, як і 
вимагає Директива ЄС; 

6) підвищено контроль за здійсненням аудиторської діяльності. Тепер два 
органу будуть контролювати здійснення аудиту фінансової звітності та надання 
аудиторських послуг суб'єктами аудиторської діяльності та аудиторами: 
Аудиторська палата України і спеціально створений Орган громадського 
нагляду за аудиторською діяльністю. Він буде складатися з Ради нагляду над 
аудиторською діяльністю та Інспекції по забезпеченню якості. Остання буде в 
першу чергу здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, які 
надаються підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Фінансувати діяльність цих органів контролю будуть суб'єкти 
аудиторської діяльності шляхом сплати внесків по складеним аудиторським 
звітам і договорам з надання аудиторських послуг. 


