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FEATURES OF THE AUDIT IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

У статті проаналізовано останні дослідження щодо сучасного стану регулювання аудиту в
країнах Європейського Союзу. Зроблено ретроспективний огляд основних напрямів регулю"
вання аудиторської діяльності в європейському законодавстві. Охарактеризовано діяльність
органів суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Розкрито трансформацію законодав"
ства з удосконалення аудиторської діяльності. Розглянуто перспективи регулювання аудиту у
країнах ЄС.

Метою статті є визначення критеріїв градації підприємств ЄС за їхнім розміром, які відпові"
дають певним завданням співставлення на різних рівнях управління та є найбільш надійними.
Здійснено критичний аналіз критеріїв розподілу підприємств за розміром, які містяться в за"
конодавчих актах та науковій літературі. Доведено, що граничні значення деяких ресурсних кри"
теріїв не дають точної інформації щодо розміру підприємства. Узагальнено вимоги, які слід
враховувати при формуванні системи критеріїв, які всестороннє характеризують розмір
підприємства. Визначено базові та додаткові критерії градації мікропідприємств, малих, се"
редніх та великих підприємств та груп за їхнім розміром залежно загальної суми балансу, чис"
того обороту та середньої чисельності працівників.

The article analyzes the latest research on the current state of audit regulation in the European
Union. A retrospective review of the main areas of regulation of audit activities in European legislation.
The activity of bodies of public supervision over auditing activity is characterized. The transformation
of the legislation on the improvement of auditing activity is revealed. Prospects of audit regulation in
EU countries are considered.

The aim of the article is to determine the criteria for grading enterprises by their size, which meet
certain tasks of comparison at different levels of government and are the most reliable. A critical
analysis of the criteria for the distribution of enterprises by size, which are contained in legislation
and the scientific literature.

It is proved that the limit values of some resource criteria do not provide accurate information on
the size of the enterprise. The requirements that should be taken into account when forming a system
of criteria that comprehensively characterize the size of the enterprise are summarized. Basic and
additional criteria for gradation of microenterprises, small, medium and large enterprises and groups
according to their size depending on the total balance sheet, net turnover and average number of
employees are determined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейське законодавство вимагає запроваджен�

ня європейської системи контролю якості послуг, і цьо�

го ж потребує ринок аудиторських послуг в Україні.

Зміни до законодавства про аудиторську діяльність

спрямовані на адаптацію національного законодавства

до стандартів Європейського Союзу та підвищення

якості аудиторських послуг [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання аудиторської діяльності країн�членів ЄС

постійно перебувають у центрі уваги науковців. Дослід�

женням цієї теми займаються такі вчені: В. Сопко, В. Пан�

телєєв. О. Скаско В. Рудницький, В. Савченко, О. Смір�

нова та інші [5; 6; 8]. В умовах інтеграції України до

Євросоюзу дослідження регулювання аудиторської

діяльності в країнах Європейського Союзу є актуаль�

ним та потребує узагальнення.

Звернемося до дослідження регулятивних доку�

ментів ЄС у сфері аудиту. Першим документом Євро�

пейського Співтовариства у сфері регулювання ауди�

торської діяльності була Восьма Директива Ради ЄС

(84/253/ЄС) про порядок затвердження осіб для про�

ведення обов'язкового аудиту фінансової звітності в

країнах�членах ЄС від 10 квітня 1984 року. Основні прин�

ципи регулювання діяльності аудиторів та аудиторських

фірм, включаючи вимоги обов'язковості державної реє�

страції аудиторів та дотримання ними норм професій�

ної етики, які містилися у 8�й Директиві, були обов'яз�

ковими для виконання країнами�членами ЄС [5]. У ре�

зультаті розвитку в наступне десятиріччя аудиторської

професії та зростання ролі аудиту положення 8�ї Дирек�

тиви виявилися недостатніми, що стало поштовхом у

1996 році до всебічного розгляду комісією Європейсь�

кого Співтовариства стану регулювання аудиторської

діяльності в країнах�членах ЄС. У травні 2006 року відбу�

лося прийняття Директиви 2006/43/ЄС Європейсько�

го Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обо�

в'язковий аудит річної звітності та консолідованої

звітності [1]. Крім Директиви 2006/43/ЄС, продовжу�

ють діяти раніше прийняті Рекомендації Єврокомісії:

The grouping is based on information on the economy of each country of the European Community
and a comparative analysis of auditing activities in European Union member states for the presence
of separate associations for auditors, mandatory audit for all types of companies and the availability
of quality control system for audit services in these countries.

In addition, auditors and audit firms should be held accountable for their work with due diligence,
and they should be held accountable for financial damages caused by a lack of due diligence. Thus,
auditors must recognize their professional responsibility to society as a whole, and the state can and
should establish certain legal guarantees aimed at ensuring the quality of audit services, as evidenced
by the practice of other countries where the audit institution has a long history (including European
Union law).

Conclusions are made and prospects of further researches are outlined.
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1. Рекомендації комісії Європейського Співтова�

риства щодо мінімальних вимог до якості аудиту, який

виконується офіційним аудитором, від 15 листопада

2000 року 2001/256/ЄС.

2. Рекомендація комісії Європейського Співтовари�

ства від 16 травня 2002 року 2002/590/ЄС "Незалеж�

ність аудиторів в ЄС: набір фундаментальних принципів"

(Commission Recommendation of 16 Мау 2002 2002/

590/ЕС "Statutory Auditors Independence in the EU: A

Set of Fundamental Principles") [10].

Ці Рекомендації сформульовані більш детально, ніж

кореспондуючі положення Директиви, але, на відміну

від Директиви, не є обов'язковими для виконання дер�

жавами�членам ЄС. Крім того, постійно публікуються

документи, призначені для публічного обговорення, в

яких піднімаються проблеми ролі аудиту в сучасному

суспільстві, контролю якості аудиторської діяльності,

незалежності аудиторів. Директива 2006/43/ЄС як за�

гальний всеосяжний документ [1], що законодавчо ре�

гулює аудиторську діяльність в країнах ЄС, спрямована

на підвищення рівня прозорості інформації, яка наво�

диться у фінансовій звітності, є напрямом підвищення

якості аудиту та його значущості. Держави�члени мо�

жуть застосовувати національний аудиторський стан�

дарт доти, доки Комісія не схвалить міжнародний стан�

дарт аудиту з того самого питання [5].

Вже у 2010 році Єврокомісія опублікувала документ,

призначений для публічного обговорення, в якому були

порушені проблеми ролі аудиту в сучасному суспільстві,

комунікацій аудиторів з акціонерами, застосування

Міжнародних стандартів аудиту, контролю якості ауди�

торської діяльності, незалежності аудиторів, запровад�

ження системи суспільного нагляду, міжнародного

співробітництва та умов функціонування суб'єктів ауди�

торської діяльності, які можуть бути віднесені до кате�

горії "малі" та "середні", — GREEN PAPER "Audit Policy:

Lessons from the Crisis" (Зелена Книга "Політика в сфері

аудиту: Уроки кризи"). Цей документ став основою для

розроблення рекомендацій щодо регулювання обов'яз�

кового аудиту суб'єктів суспільних інтересів та пропо�

зицій щодо внесення змін до Директиви 2006/43/ЄС

[1].



Інвестиції: практика та досвід № 3/202128

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У результаті в 2014 році була прийнята Директива

щодо внесення змін (Directive 2014/56/ЕU of the

European Parliament and of the Council of 16 April 2014

amending Directive 2006/43/ЕС on statutory audit of

annual accounts and consolidated accounts [3] та відпо�

відний Регуляторний акт щодо специфічних вимог до

обов'язкового аудиту суб'єктів публічного інтересу

(Regulation (ЕU) № 537/2014 of the Europen Parliament

and of the Council of 16 April 2014 on specific

requirements regarding statutory audit of public�interest

entities and repealing Commission Decision 2005/909/ЕС.

Ці документи містять більш жорсткі вимоги щодо

таких питань, як аудиторський гонорар, заборона на�

дання інших послуг під час проведення обов'язкового

аудиту, дотримання незалежності, контроль якості ви�

конання завдання, забезпечення прозорості діяльності

суб'єктів аудиторської діяльності, зовнішній контроль

якості з боку компетентних органів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення критеріїв градації під�

приємств ЄС за їхнім розміром, які відповідають пев�

ним завданням зіставлення на різних рівнях управління

та є найбільш надійними й дослідження особливостей

аудиторської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Специфіка організації аудиторської діяльності в

різних країнах світу визначається ступенем державно�

го втручання та контролю суб'єктів аудиту. Слід зазна�

чити, що нормативно�правовими актами всіх країн ЄС

вже встановлено поділ підприємств на групи за розмі�

ром. Розгляд прийнятих у світі та у ЄС підходів дозво�

ляє виділити існування двох принципово різних кон�

цепцій організації та регулювання аудиторської діяль�

ності: державну і професійну. Виходячи з цього, у євро�

пейській практиці успішно функціонують декілька мо�

делей: державне регулювання, саморегулювання про�

фесії та змішана форма.

У таблиці 1 згруповано категорії компаній та груп

країн�членів ЄС, що відповідають певним критеріям.

Визначення малих, середніх і великих підприємств

та розмежування між ними встановлюють, виходячи з

підсумку балансового звіту, чистого обороту і серед�

ньої кількості працівників протягом фінансового року,

оскільки ці критерії, як правило, гарантують отримання

об'єктивних даних про розмір підприємства [7].

Однак, якщо материнська компанія не складає кон�

солідовану фінансову звітність для групи, держави�чле�

ни ЄС можуть на власний розсуд вживати необхідні за�

Основні критерії: 
№ 
з/п 

Категорії 
компаній  
та груп 

Загальна сума 
балансу Чистий оборот 

Середня 
чисельність 
працівників 

Примітка 

1. Мікро-
підприємства 

350 000 євро 
 

700 000 євро 10 - 

2. Малі 
підприємства 

4 000 000 євро 8 000 000 євро 50 Малими підприємствами вважаються 
підприємства, які на звітну дату не 
виходять за межі двох з трьох наведених  
критеріїв 

3. Середні 
підприємства 

20 000 000 євро 40 000 000 євро 250 Середніми підприємствами вважаються 
підприємства, які не є 
мікропідприємствами чи малими 
підприємствами, і які на звітну дату не 
виходять за межі двох з трьох наведених  
критеріїв 

4. Великі 
підприємства 

20 000 000 євро 40 000 000 євро 250 Великими підприємствами вважаються 
підприємства, які на звітну дату виходять 
за межі двох з трьох наведених критеріїв 

5. Малі групи 4 000 000 євро 8 000 000 євро 50 Малими групами вважаються групи, що 
складаються з материнської компанії та 
дочірніх підприємств, які включаються у 
консолідацію та які, на консолідованій 
основі, на звітну дату материнської 
компанії не виходять за межі принаймні 
двох з трьох наведених критеріїв 

6. Середні групи 20 000 000 євро 40 000 000 євро 250 Середніми групами вважаються групи, які 
не є малими групами, складаються з 
материнської компанії та дочірніх 
підприємств, які включаються у 
консолідацію та які, на консолідованій 
основі, на звітну дату материнської 
компанії не виходять за межі принаймні 
двох з трьох наведених критеріїв 

7. Великі групи 20 000 000 євро 40 000 000 євро 259 Великими групами вважаються групи, що 
складаються з материнської компанії та 
дочірніх підприємств, які включаються у 
консолідацію, та які, на консолідованій 
основі, на звітну дату материнської 
компанії виходять за межі принаймні 
двох з трьох наведених критеріїв 

Таблиця 1. Категорії компаній та груп країн Європейського Союзу

Джерело: розробка автора, на основі джерел [1; 2; 3; 10].
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ходи, які б вимагали класифікувати таке підприємство

як більше за розміром підприємство, визначаючи його

розмір і остаточну категорію на консолідованій або су�

купній основі.

У тих випадках, коли держава�член ЄС застосовує

одну або кілька можливостей звільнень для мікропід�

приємств, мікропідприємства також повинні бути виз�

начені виходячи з підсумку балансового звіту, чистого

обороту і середньої кількості працівників протягом

фінансового року. Національне законодавство держав�

членів не повинно передбачати окремі категорії для се�

редніх і великих підприємств, якщо на середні підприє�

мства поширюються такі самі ж вимоги, що і на великі

[8].

Мікропідприємствам кран ЄС через обмеженість

їхніх ресурсів важко дотримуватися регуляторних ви�

мог, які потребують значних витрат ресурсів. Якщо для

мікропідприємств немає конкретних правил, то до них

застосовуються правила, що поширюються на малі

підприємства. Ці правила накладають на мікропідприє�

мства адміністративний тягар, який є непропорційним

розміру таких підприємств і, отже, є більш обтяжливим

для них порівняно з іншими малими підприємствами.

Тому держави�члени можуть звільняти мікропідприєм�

ства від деяких, що застосовуються до малих

підприємств, зобов'язань, які можуть стати для них над�

мірним адміністративним тягарем. Проте мікропідприє�

мства повинні виконувати всі передбачені національним

законодавством обов'язкові вимоги щодо ведення об�

ліку, що відображає їхні господарські операції та фінан�

совий стан. Більш того, спрощення, що застосовуються

до мікропідприємств, не повинні поширюватися на інве�

стиційні підприємства та фінансові холдингові компанії.

Держави�члени повинні мати можливість звільняти

малі підприємства від обов'язку складати звіт про управ�

ління, за умови, що ці підприємства включатимуть у при�

мітки до фінансової звітності дані, що стосуються прид�

бання власних акцій, передбачені у статті 24 (2) Дирек�

тиви 2012/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради

від 25 жовтня 2012 року про узгодження гарантій з ме�

тою забезпечення еквівалентності таких гарантій,

здійснення яких держави�члени вимагають від компаній

у значенні другої частини статті 54 Договору про функ�

ціонування Європейського Союзу, щодо створення

відкритих акціонерних товариств та забезпечення збе�

реження та зміни їхнього капіталу [2].

Держави�члени забезпечують проведення аудиту

фінансової звітності суспільно значимих суб'єктів гос�

подарювання, середніх і великих підприємств одним або

кількома аудиторами чи аудиторськими фірмами, що

отримали від держав�членів дозвіл на проведення обо�

в'язкового аудиту на підставі Директиви 2006/43/ЄC

[1]. Аудиторський звіт включає:

— вступну частину, у якій, щонайменше, вказано

фінансові звіти, які є предметом обов'язковому аудиту,

а також концептуальну основу фінансової звітності, ви�

користану при її підготовці;

— опис обсягу обов'язкового аудиту, у якому має

бути зазначено, щонайменше, стандарти аудиту, за яки�

ми проводився обов'язковий аудит;

— аудиторський висновок, який може бути виснов�

ком без застережень, із застереженнями або негатив�

ним, і в якому має бути чітко висловлена думка аудито�

ра щодо того, п ро надає річна фінансова звітність дос�

товірне й об'єктивне уявлення про підприємство згідно

з відповідними стандартами фінансової звітності та у

доречних випадках, чи відповідає річна фінансова

звітність вимогам закону.

Якщо аудитор, який здійснює обов'язків аудит, не

може висловити аудиторського висновку, то у звіті має

бути викладена відмова від надання висновку. Аудитор

підписує звіт і вказує дату його підписання. У разі про�

ведення обов'язкового аудиту аудиторською фірмою,

аудиторський звіт підписується, як мінімум, аудитором

(аудиторами), що виконують обов'язків аудит від імені

аудиторської фірми. У виняткових випадках держави�

члени можуть передбачити можливість нерозкриття

прізвищ осіб, які підписали аудиторський звіт, якщо таке

розкриття може спричинити неминучу і серйозну загро�

зу особистій безпеці будь�якої особи. У кожному разі,

прізвища осіб, які підписали аудиторський звіт, мають

бути відомі відповідним компетентним органам. Висно�

вок та звіт, зазначені у підпункті статті 34 (1) Директиви

2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від

26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, кон�

солідовану фінансову звітність та пов'язані з ними звіти

певних типів підприємств, що вносить зміни до Дирек�

тиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту та Ради і

скасовує Директиву Ради 78/660/ЄEC і Директиву Ради

83/349/ЄEC. У таблиці 2 проаналізовані основні аспек�

ти аудиторської діяльності країн�членів ЄС.

У практиці аудиту ЄС успішно функціонують декіль�

ка моделей: державне регулювання, саморегулювання

професії та змішана форма.

Державна модель регулювання незалежного ауди�

ту запроваджена в Нідерландах, Італії, Франції, Німеч�

чині, Австрії, Іспанії, Польщі. Регулювання аудиторсь�

кої діяльності здійснюється державним органом, який

є елементом фінансової інституції та контролює робо�

ту ринку цінних паперів. Така державна інституція

здійснює допуск до професії, веде реєстр суб'єктів

аудиту, забезпечує незалежний контроль якості та кон�

троль (суспільний нагляд) за аудиторською діяльністю.

До компетенції професійних організацій належить про�

фесійне навчання аудиторів, безперервне підвищення

кваліфікації, випуск рекомендацій щодо застосування

професійних стандартів [5].

Недержавна модель діє у Великій Британії. Згідно

з Угодою про вихід Великої Британії зі складу ЄС

(Brexit), після 47�річного членства в ЄС Велика Бри�

танія вже не є державою�членом ЄС з 31.01.2020 року.

Допуск до професії, її регулювання здійснюється пе�

реважно недержавними професійними організаціями

з чітким розподілом компетенції та відповідальності.

Ці суспільні аудиторські об'єднання орієнтовані в ос�

новному на потреби інвесторів, акціонерів, креди�

торів та інших суб'єктів господарювання. При цьому

такі приватні організації підконтрольні державним

органам. Участь держави обмежується створенням

правового поля, наглядом за дотриманням принципу

незалежності в керівних органах професійних орга�

нізацій через вплив на призначення керівників із чис�

ла осіб, що не є практикуючими бухгалтерами чи ауди�

торами.
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Змішана модель організації та регулювання ауди�

торської діяльності запроваджена у більшості країн�

членів ЄС, зокрема у Словаччині, Чехії, Хорватії, Бол�

гарії, Угорщині та ін. Допуск до професії, сертифікація

аудиторів, ведення реєстрів аудиторів та аудиторських

фірм, а також контроль якості здійснює переважно гро�

мадська професійна організація [5].

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи представлене дослідження, можна

зробити такі висновки:

1. Рух у бік обмеження цивільної відповідальності

аудиторів, які виконують обов'язковий аудит суб'єктів

суспільного інтересу. Таким чином, регулювання ауди�

торської діяльності в Європейському Співтоваристві, з

одного боку, відповідає загальносвітовим тенденціям у

частині стандартизації, встановлення підвищених вимог

до незалежності, запровадження систем контролю

якості діяльності аудиторів та аудиторських фірм, а з

іншого боку, має на меті стимулювання конкуренції на

ринку аудиту великих компаній шляхом обмеження

відповідальності аудиторів. Європейське законодавство

вимагає запровадження європейської системи контро�

лю якості послуг, і цього потребує ринок аудиторських

послуг в Україні.

2. Зміни до законодавства про аудиторську

діяльність спрямовані на адаптацію національного за�

конодавства до стандартів Європейського Союзу, підви�

щення якості аудиторських послуг, надання інвесторам,

власникам і контролюючим органам достовірної та

підтвердженої інформації про результати діяльності

підприємств, що сприятиме поліпшенню інвестиційного

клімату в Україні. Важливою проблемою аудиторсько�

го ринку є і те, що нинішня система сертифікації недо�

сконала і сама по собі не може необхідною мірою га�

рантувати якість підготовки аудитора, тому до вибору

аудитора не можна підходити формально, орієнтуючись

тільки на його сертифікат.

3. Крім того, аудитори та аудиторські фірми мають

нести відповідають за виконання своєї роботи з належ�

ною ретельністю, тому вони мають відповідати за фінан�

сові збитки, спричинені браком належної обачності.

Отже, аудитори повинні визнавати свою професійну

відповідальність перед суспільством загалом, а держа�

ва може і повинна встановлювати певні правові гарантії,

спрямовані на забезпечення якості аудиторських послуг,

що підтверджується практикою інших країн, де інсти�

тут аудиту має більш давню історію (зокрема, і законо�

давством Європейського Союзу).
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