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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
до 2023 року
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Аудиторська палата України (далі - АПУ) є юридичною особою, яка здійснює
професійне самоврядування аудиторської діяльності, не має на меті отримання
прибутку та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського
самоврядування.
Членами АПУ є включені до Реєстру аудитори і аудиторські фірми.
АПУ функціонує на засадах професійного самоврядування і здійснює свою
діяльність відповідно до законодавства та Статуту АПУ.
2. У цьому документі:
2.1. Визначені основні цілі, завдання та напрями діяльності АПУ, спрямовані на
розвиток та удосконалення професії аудитора, захист інтересів та соціальних прав
аудиторів, сприяння підвищенню їх фахового рівня.
2.2. Передбачені необхідні заходи та дії на період до 2023 року з метою досягнення
визначених цілей.
3. Всі члени АПУ є інтелектуальним ресурсом та потенціалом для досягнення цілей
АПУ.
МІСІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Місія АПУ полягає у формуванні позитивного іміджу професії, в посиленні ролі та
авторитету аудиторів, довіри до них суспільства та інвесторів, у сприянні захисту
громадських інтересів та соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
БАЧЕННЯ АПУ
Аудиторська палата України - це визнане в Україні та у світі об’єднання
висококваліфікованих професіоналів у сфері аудиту, яке діє в інтересах суспільства,
професії, аудиторів, викликає довіру та забезпечує якість послуг.
ЦІННОСТІ АПУ
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1. Чесність та відповідальність перед суспільством та клієнтами.
2. Постійне вдосконалення та підвищення якості послуг.
3. Демократичні принципи та відкритість.
4. Законність та незалежність думки.
5. Колегіальність та взаємоповага.
6. Інновації, ініціативи, запровадження кращих практик.
СТРАТЕГІЧНА МЕТА АПУ
Набуття АПУ повного членства у Міжнародній федерації бухгалтерів (далі – МФБ)
шляхом виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям, описаним у
Конституції МФБ ( IFAC Constitution) та Статуті МФБ (IFAC Bylaws).
ЗАВДАННЯ АПУ
1. Забезпечення гарантій високого рівня кваліфікації та незалежності аудиторів
України.
2. Виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям для вступу в МФБ
та в інші європейські аудиторські об’єднання.
3. Забезпечення впевненості користувачів в якості аудиторських послуг та
створення на цій основі суспільної довіри до результатів аудиту та професії в
цілому.
4. Запровадження в аудиторську практику взаємовідносин, які базуються на
принципах професійної етики та затвердження корпоративного Кодексу
професійної поведінки членів АПУ.
5. Захист професійних прав та інтересів членів АПУ.
6. Розробка інформаційної політики, спрямованої на створення позитивного
іміджу професії аудитора в суспільстві.
ПРІОРІТЕНТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Забезпечення гарантій високого рівня кваліфікації та незалежності аудиторів
України.
Координація роботи Ради АПУ та Комісії з атестації з питань атестації і стажування
кандидатів в аудитори, та створення системи безперервного професійного навчання
аудиторів на основі застосування Міжнародних стандартів освіти для професійних
бухгалтерів (Іnternational education standards for professional accountants).
Спільна робота з Комісією з атестації та Органом суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД) щодо узгодження національних освітніх
програм вищих навчальних закладів з Міжнародними стандартами освіти для
професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(IAESB).
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Створення системи безперервного професійного навчання аудиторів шляхом:
- отримання акредитації на проведення безперервного професійного навчання
аудиторів;
- розробки, актуалізації та запровадження навчальних програм з безперервного
професійного навчання аудиторів;
- урізноманітнення форм та методів безперервного професійного навчання аудиторів.
Проведення семінарів, круглих столів членами АПУ як заходів по розповсюдженню
особистого досвіду та кращих практик застосування Міжнародних стандартів аудиту,
створення відповідної системи організації контролю якості тощо.
Сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів через надання їм методологічної
та методичної допомоги, через розробку науково-практичного коментаря до МСА,
узагальнення інформації про практику застосування міжнародних стандартів аудиту
та розробка рекомендацій на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та
складних питань.
Проведення щорічної конференції аудиторів України в Києві та регіональних
конференцій з актуальних питань аудиторської діяльності.
2. Виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям для вступу в МФБ
та інші європейські аудиторські об’єднання.
Організація взаємодії АПУ з міжнародними професійними об’єднаннями бухгалтерів
та аудиторів для постійного обміну досвідом щодо впровадження норм Директив ЄС,
організації роботи з контролю якості аудиторських послуг, атестації аудиторів тощо.
Підготовка до вступу АПУ в міжнародні співтовариства, які об’єднують професійні
організації аудиторів різних країн.
Розповсюдження інформації про МФБ, визначення переваг та можливостей для АПУ
як члена МФБ.
Проведення заходів та обов’язкових процедур для виконання необхідних умов щодо
відповідності необхідним критеріям членства в МФБ.
3. Забезпечення впевненості користувачів в якості аудиторських послуг та
створення на цій основі суспільної довіри до результатів аудиту та професії в
цілому.
Застосування МСА та інших положень, виданих Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Ініціювати щорічну актуалізацію на офіційному веб-сайті
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері бухгалтерського обліку та аудиту Міжнародних стандартів аудиту та
узгодження термінів їх запровадження з вимогами МФБ. За дозволом МФБ
перекладати та видавати керівні та роз’яснювальні матеріали щодо особливостей
застосування МСА.
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Забезпечення Комітету з контролю якості аудиторських послуг високопрофесійними
інспекторами, організація їх постійного навчання та підвищення кваліфікації.
Здійснення контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності,
крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес, як делеговану функцію у відповідності до Положень
та нормативних вимог ОСНАД та вимог МФБ.
Розробка та впровадження чітких та зрозумілих критеріїв якості аудиторських послуг,
рекомендацій та заходів щодо усунення недоліків внутрішньої системи контролю
якості за результатами зовнішніх перевірок.
Проведення роботи щодо підвищення обізнаності членів АПУ про мету контролю
якості та відповідних стандартів контролю якості шляхом проведення семінарів та
публікації конкретних роз`яснювальних документів про контроль якості та
забезпечення якості (Методичні вказівки, рекомендації, положення тощо).
Розробка методичних рекомендацій та проведення консультацій з питань:
- удосконалення якості аудиторських послуг;
- формування та покращення у аудиторів навиків практичного виконання
аудиторських процедур;
- впровадження ефективних систем внутрішнього контролю якості.
4. Запровадження в аудиторську практику взаємовідносин, які базуються на
принципах професійної етики та затвердження корпоративного Кодексу
професійної поведінки членів АПУ.
Нормативне впровадження у вітчизняну практику взаємовідносин між членами АПУ,
між членами АПУ та зацікавленими сторонами та врахування в якості етичної основи
взаємовідносин, та взаємовідносин при здійсненні АПУ дисциплінарних проваджень,
Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні
стандарти незалежності), виданого Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку .
Застосування вимог МФБ стосовно професійної відповідальності та дисциплінарних
проваджень при розгляді справ стосовно членів АПУ, які не дотримуються вимог
професійних стандартів. Домогтися, щоб кожен член АПУ усвідомив знання та
відповідальність стосовно:
- дотримання всіх положень Кодексу етики та інших застосовуваних професійних
стандартів, правил та вимог, незалежно від того, чи їх видано Радою з міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів або відповідальним органом на національному рівні;
- наслідків невиконання цих кодексів, стандартів, правил та вимог.
Розробка, затвердження та застосування в практичній діяльності корпоративного
Кодексу професійної поведінки членів АПУ.
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5. Захист професійних прав та інтересів членів АПУ.
Участь в розробці, обговоренні та проведенні експертизи законопроектів і
нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності.
Захист професійних прав та інтересів аудиторів у відносинах з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності,
громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями.
Захист інтересів фізичних та юридичних осіб – суб’єктів аудиторської діяльності у
разі заподіяння їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості.
Розробка та удосконалення необхідної нормативної бази та регламентів для
організації ефективної роботи АПУ.
Підготовка пропозицій з питань регулювання аудиторської діяльності в Україні та
внесення їх до ОСНАД, органів державної влади та місцевого самоврядування,
суб’єктів законодавчої ініціативи, інших суб’єктів владних повноважень,
аудиторського та наукового загалу.
Орієнтація на інтереси та потреби членів АПУ, постійний моніторинг запитів,
пропозицій, думок для поліпшення послуг, які їм надаються.
Організація заходів, спрямованих на протидію демпінгу в аудиті: роз’яснення та
обґрунтування необхідності прозорості інформації щодо вартості послуг, впливу
вартості на якість послуг; проведення просвітницької роботи серед користувачів
аудиторських послуг щодо важливості якісного аудиту для бізнесу.
6. Розробка інформаційної політики, спрямованої на створення позитивного
іміджу професії аудитора у суспільстві.
Якісне виконання делегованих повноважень здійснювати реєстрацію аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності. Своєчасне розміщення інформації в Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
Створення регіональних відділень АПУ в якості інформаційних та ділових
професійних центрів аудиторів.
Співробітництво з вищими навчальними закладами з метою популяризації професії
аудитора серед молоді.
Співробітництво з бізнес-асоціаціями України з метою проведення спільних заходів
щодо ролі та необхідності аудиту для підвищення інвестиційної привабливості
підприємств та розвитку вітчизняної економіки в цілому.
Спільне проведення круглих столів, конференцій, семінарів з іншими професійними
організаціями бухгалтерів та аудиторів для розвитку професії.
Проведення періодичного анкетування користувачів аудиторських послуг з метою
виявлення критичних зауважень, та розробки заходів з поліпшення взаємовідносин
аудиторів та клієнтів аудиторських послуг.
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Моніторинг джерел
інтернет тощо.

інформації про АПУ у засобах масової інформації, мережі

Постійне поліпшення актуальності та інформативності сайту АПУ, створення системи
електронних розсилок новин, прес-релізів, оголошень для членів АПУ.
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