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Міністерства, інші центральні 
органи виконавчої влади України

Про аудиторські комітети

Верховною Радою України прийнято Закон України від 20.09.2022 № 2597-IX 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад 
провадження аудиторської діяльності в Україні», який набрав чинності 01.01.2023.

Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон), зокрема в частині особливостей 
проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять 
суспільний інтерес.

Відповідно до частини першої статті 29 Закону суб’єкт аудиторської 
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами 
учасників, наглядовою радою (у випадках, встановлених законом), засновником у 
недержавних унітарних підприємствах, уповноваженим органом управління 
державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі 
належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим 
органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. 

У разі якщо загальні збори учасників господарського товариства не можуть 
відбутися у зв’язку з відсутністю кворуму або обрання суб’єкта аудиторської 
діяльності належить до компетенції наглядової ради у випадках, встановлених 
законом, рішення про призначення аудитора може бути прийнято наглядовою 
радою такого товариства. У разі якщо наглядова рада не сформована або її 
створення не обов’язкове згідно із законодавством, рішення про призначення 
суб’єкта аудиторської діяльності може бути прийнято виконавчим органом такого 
товариства.
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Згідно з частиною третьою цієї статті Закону на підприємствах, що становлять 
суспільний інтерес, проводиться конкурс з відбору суб’єктів аудиторської 
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності такого підприємства. Підприємства, що становлять суспільний 
інтерес, визначають умови конкурсу та можуть проводити прямі переговори з 
учасниками конкурсу. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської 
діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів 
аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, інформація 
про яких внесена до відповідного розділу Реєстру та які не мають обмежень, 
пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Умови конкурсу не можуть містити обмежень щодо участі у процедурі відбору 
тих суб’єктів аудиторської діяльності, у яких за попередній річний звітний період 
загальна сума винагороди за обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес, не перевищувала 15 відсотків загальної суми 
чистого доходу від надання аудиторських послуг.

Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має 
розробити та оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та 
недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської 
діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, яке є замовником відповідно 
до Закону України «Про публічні закупівлі», здійснює відбір та призначення 
суб’єкта аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим 
Законом, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності у 
порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до частини четвертої цієї статті Закону відповідальність за 
проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет (або інший орган 
(підрозділ), на який покладено відповідні функції). 

Аудиторський комітет (або інший орган (підрозділ), на який покладено 
відповідні функції) оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської 
діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки 
процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що 
надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За 
результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані 
рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати 
щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для 
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Порядок створення аудиторського комітету та його функціонування визначено 
статтею 34 Закону.
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Зокрема, великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або 
покласти відповідні функції на наглядову раду, що створюється відповідно до 
законодавства. 

Слід зазначити, що більшість членів аудиторського комітету підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, не повинні бути пов’язані з такими підприємствами. 
З числа незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету. До 
складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів 
управління таких підприємств, крім членів наглядової ради або ради директорів 
таких підприємств.

Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що 
стосуються галузі, в якій підприємство провадить свою діяльність. Щонайменше 
один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері 
бухгалтерського обліку та/або аудиту.

Згідно з пунктом 2 частини восьмої статті 10 Закону аудитор, ключовий 
партнер з аудиту, посадові особи та особи, які залучалися до надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності, включаючи працівників суб’єкта 
аудиторської діяльності та інших залучених осіб, протягом щонайменше одного 
року, а у разі проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес, – протягом щонайменше двох років після 
надання відповідних послуг не мають права, зокрема призначатися членом 
аудиторського комітету юридичної особи, якій надавалися послуги з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності, або у разі відсутності такого комітету – членом органу, 
що виконує відповідні функції.

Відповідно до частини п’ятої статті 34 Закону аудиторський комітет 
підприємства, що становить суспільний інтерес, або орган (підрозділ), на який 
покладено відповідні функції, крім проведення прозорого конкурсу з відбору 
суб’єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його 
результатами, має забезпечити:

інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого вищого 
органу управління відповідно до законодавства, органу управління або наглядового 
органу підприємства про результати обов’язкового аудиту фінансової звітності;

моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і 
пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту 
відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) 
та управління ризиками підприємства;

моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності та 
інших обов’язкових завдань;

оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з 
обов’язкового аудиту.

Вимоги цієї статті Закону щодо створення аудиторського комітету 
підприємства, що становить суспільний інтерес, або покладання відповідних 
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функцій на інший орган (підрозділ), повинні бути відображені в установчих 
документах такого підприємства.

Інформація про склад аудиторського комітету, або про орган (підрозділ), на 
який покладено відповідні функції, оприлюднюється на вебсайті підприємства, що 
становить суспільний інтерес.

Крім цього, згідно з частиною восьмою цієї статті Закону підприємства, що 
становлять суспільний інтерес, з урахуванням вимог інших законів, 
оприлюднюють на власному вебсайті разом з фінансовою звітністю 
(консолідованою фінансовою звітністю) аудиторський звіт, які залишаються 
доступними з дня їх оприлюднення та протягом строку, встановленого законом, 
контактну інформацію (номери телефонів, електронна адреса) та інформацію про:

вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення 
суб’єкта аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності, та 
його відсторонення;

рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про 
покладання відповідних функцій на орган (підрозділ);

склад аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено 
відповідні функції;

суб’єкта аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту 
фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та 
строк, на який його призначено.

Водночас повідомляємо, що 16.11.2022 Верховною Радою України прийнято 
в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 6246 від 01.11.2021), 
положеннями якого передбачено встановлення адміністративної відповідальності 
за неутворення аудиторського комітету або непокладення на орган (підрозділ) 
відповідних функцій у випадках, визначених законом, а також за порушення вимог 
закону щодо процедури відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний 
інтерес.

Заступник Міністра                                                                      Світлана ВОРОБЕЙ


