Звіт
про повторне відстеження результативності
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»
1. Вид та назва регуляторного акта
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» (далі – Закон).
2.
Назва
виконавця
заходів
з
повторного
відстеження
результативності регуляторного акта
Департамент прогнозування доходів бюджету та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.
3. Цілі прийняття акта
Закон прийнято з метою приведення норм національного законодавства у
сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством ЄС, зокрема із
положеннями Директиви Європейського Парламенту та Ради від 17.05.2006
№ 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої
звітності та Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 16.04.2014
№ 537/2014 про особливі вимоги стосовно аудиту суспільно значущих суб’єктів
господарювання.
4. Строк виконання заходів
результативності регуляторного акта
Жовтень 2019 року.

з

повторного

відстеження

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження результативності Закону
використовувався соціологічний метод одержання результатів відстеження
(шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб’єктів господарювання).
7. Дані та припущення, на основі яких проводилось повторне
відстеження результативності регуляторного акта, та способи одержання
даних
Закон розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України,
на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua), а
також включено до системи «Ліга: Закон» інформаційно-аналітичного центру
«ЛІГА» (www.ligazakon.ua).
Протягом відстеження пропозицій та зауважень не надходило.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Кількісні показники:
– на виконання статей 15, 16, 19, 20, 40 Закону прийнято 17 нормативноправових актів з питань регулювання аудиторської діяльності;
– відповідно до частини першої статті 29 Закону Міністерством фінансів
України погоджено 65 суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності державних (комунальних)
підприємств та господарських товариств, у яких державі належить
100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу;
– з метою реалізації положень статті 40 Закону проведено та заплановано
до проведення у 2019 році 88 перевірок з контролю якості суб’єктів
аудиторської діяльності, у тому числі:
Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю – 16 суб’єктів аудиторської діяльності;
Комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати
України – 72 суб’єктів аудиторської діяльності.
Якісні показники:
– запроваджено систему суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
шляхом утворення та забезпечення взаємодії органів, які входять до цієї
системи, зокрема:
Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, до складу якого
входять Рада нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекція із забезпечення
якості (накази Міністерства фінансів України від 18.09.2018 № 765 «Про
утворення державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю», від 31.10.2018 № 864 «Про утворення номінаційного комітету»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 231-р «Про
затвердження кошторису державної установи «Орган суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю» на 2019 рік, постанова Кабінету Міністрів України
від 10.04.2019 № 313 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами
аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю») та який забезпечує здійснення нагляду за
аудиторською діяльністю і несе відповідальність за нагляд за: реєстрацією
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; впровадженням міжнародних
стандартів аудиту; контролем за атестацією аудиторів та безперервним
навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності
(статті 15 – 18 Закону);
Комісія
з
атестації
(наказ
Міністерства
фінансів
України
від 21.12.2018 № 1081 «Про утворення Комісії з атестації»), до компетенції якої
належать: організація розробки та подання на схвалення до Органу суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю проектів нормативно-правових актів з
питань атестації та професійного навчання аудиторів; затвердження програм
іспитів; організація проведення іспитів; затвердження результатів іспитів;
прийняття рішень про зарахування іспитів; розгляд апеляцій на результати
іспитів; акредитація незалежних центрів оцінювання, центрів з підготовки
екзаменаційних завдань та призначення осіб з перевірки екзаменаційних робіт;
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формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне
професійне навчання аудиторів; прийняття рішення про визнання
кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності
(стаття 19 Закону);
– оновлено систему реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (наказ Міністерства фінансів України від 19.09.2018 № 766 «Про
затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності»), яка передбачає ведення єдиного Реєстру (замість п’яти), відомості
до якого вносяться Аудиторською палатою України та який складається з таких
розділів: аудитори; суб’єкти аудиторської діяльності; суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
(статті 20 – 22 Закону);
– удосконалено процедуру контролю якості аудиторської послуг суб’єктів
аудиторської діяльності (наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2019
№ 362 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості
аудиторських послуг»)(стаття 40 Закону);
– запроваджено відповідальність суб’єктів аудиторських діяльності перед
третіми особами, що встановлюється договором між замовником та суб’єктами
аудиторської діяльності, типова форма якого затверджується Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(розпорядження від 13.11.2018 № 1977 «Про затвердження Типового договору
добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта
аудиторської діяльності перед третіми особами»)(стаття 43 Закону).
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Результати повторного відстеження результативності регуляторного акта
свідчать про те, що з реалізацією положень Закону запрацював якісно новий
підхід до системи регулювання аудиторської діяльності в Україні, який
відповідає вимогам європейського законодавства. Зокрема, реалізація Закону
спрямована на забезпечення ефективності системи регулювання аудиторської
діяльності шляхом запровадження суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю, що унеможливить надання неякісних аудиторських послуг,
підвищить рівень прозорості та достовірності фінансової звітності емітентів
цінних паперів, банків, страхових компаній, інших публічних компаній, у тому
числі державних підприємств, що, у свою чергу, сприятиме позитивному
інвестиційному клімату в Україні та відкриє українським аудиторам доступ на
європейські ринки.
Заступник Міністра
фінансів України

Павло ХОДАКОВСЬКИЙ

