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ПРО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УКРАЇНІ НОВИМ ЗАКОНОМ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Через недосконале регулювання ринку аудиторської послуг 
в Україні на сучасному етапі розвитку існують проблеми з якістю 
фінансової звітності підприємств та банків, що підвищує ризики їх 
банкрутства та створює проблеми в питанні довіри до них з боку 
потенційних інвесторів та населення. Крім того, існуюча система 
регулювання аудиторської діяльності суперечить європейському 
законодавству, що обумовило ініціативу Міністерства фінансів 
України розробити модель реформи ринку аудиторських послуг в 
Україні, котра викладена в законопроекті «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» [1]. 

Даний законопроект забезпечує гармонізацію національного 
законодавства до норм Європейського Союзу, зокрема з положення-
ми Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського 
Союзу від 17.05.2006 р. № 2006/43/ЄС «Про обов’язковий аудит річ-
ної звітності та консолідованої звітності».

Згідно з пояснювальною запискою до проекту Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», метою 
цього документу є [2]:

– підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності 
вітчизняних підприємств, у т. ч. державних компаній, за-
безпечення її прозорості та зіставності;

– дерегуляція аудиторської діяльності;
– можливість виходу аудиторських компаній України на єв-

ропейські ринки за рахунок визнання еквівалентності сис-
тем;

– розширення ринку аудиторської діяльності;
– підвищення престижу та довіри до діяльності аудиторів;
– викорінення корупції;
– підвищення довіри населення до українських банків, стра-

хових компаній, інших публічних компаній, в т. ч. держав-
них підприємств;

– створення належних умов для виходу національних компа-
ній на ринки капіталу;
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– підвищення довіри регуляторних органів до фінансової 
звітності компанії;

– створення позитивного інвестиційного клімату України.
Законопроект «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» розроблено за участі Світового банку, Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національ-
ного банку України, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, а також 
Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної по-
літики.

Загальні принципи регулювання аудиторської професії та 
здійснення аудиту, які викладені у законопроекті, в основному від-
повідають загальноєвропейським тенденціям: посилені вимоги до 
незалежності аудиторів, їх об’єктивності та організації роботи, за-
стосування міжнародних стандартів аудиту та стандартизація ви-
мог до аудиторського звіту, чітка система реєстрації аудиторів, під-
вищені вимоги до суспільно значимих суб’єктів господарювання.

Окрім того, законопроектом передбачено створення спеці-
ального Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 
який [3]:

– реєструватиме аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльнос-
ті;

– упроваджуватиме міжнародні стандарти аудиту;
– контролюватиме атестацію аудиторів і безперервне на-

вчання аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фі-
нансової звітності;

– контролюватиме якість аудиторських послуг суб’єктів ау-
диторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит 
фінансової звітності;

– застосовуватиме дисциплінарні провадження щодо ауди-
торів і суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють 
обов’язковий аудит фінансової звітності;

– застосовуватиме стягнення.
До складу Органу суспільного нагляду входитимуть Рада 

нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекція з забезпечення 
якості. Законопроект також передбачає, що Орган суспільного на-
гляду здійснюватиме контроль якості та застосовуватиме санкції 
до суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий 
аудит підприємств, що мають суспільний інтерес.

Даний законопроект отримав позитивні висновки від Євро-
комісії, Міжнародного форуму незалежних регуляторів аудиту 
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(IFIAR), Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії ау-
диторського нагляду Федеративної Республіки Німеччина. 

Прийняття нового Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» сприятиме гармонізації на-
ціонального законодавства у сфері аудиту фінансової звітності та 
аудиторської діяльності із законодавством Європейського Союзу 
у відповідній сфері, розвитку аудиторської діяльності в Україні, а 
також підвищенню інвестиційної привабливості національної еко-
номіки.
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ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  ПАСИВНИХ 
ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

Пасивні доходи – це доходи, отримані у вигляді процентів, ди-
відендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті [1, ст. 14]. 
Доходи, які віднесені до категорії пасивних не потребують постій-
ної участі особи у їх створенні, вимагають попередніх вкладень ко-
штів, зусиль в придбанні об’єкта, утворюються внаслідок операцій 
з цим об’єктом, який потім забезпечить отримання доходів. Як і усі 
види доходів фізичних осіб, пасивні доходи підлягають оподатку-
ванню. 

У 2017 р. доповнено та деталізовано перелік пасивних дохо-
дів. Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо покращення інвестиційного клі-
мату в Україні» пасивними доходами вважаються доходи у вигляді 
[1, ст. 14]: 


