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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2021 Київ                № 68/10  

 

Про План роботи Науково-методичної Ради  

Аудиторської палати України  

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», керуючись Статутом Аудиторської палати України 

(нова редакція), затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 

17.07.2021 (протокол № 2), Положенням про Раду Аудиторської палати України 

(нова редакція), затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України 

№2/5 від 17.07.2021, Положенням про Науково-методичну раду Аудиторської 

палати України, затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 

18.05.2019, Рада Аудиторської палати України 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План роботи Науково-методичної Ради Аудиторської 

палати України на період з 01.09.2021 по 01.09.2022 (додається).  

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова АПУ                                                               Тетяна КАМЕНСЬКА 
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Додаток до рішення Ради АПУ  

від 23.09.2021 № 68/10 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ  

НА ПЕРІОД з 01.09.2021 по 01.09.2022 
 

№ 

з/п 

Напрям роботи  Експерт, що 

закріплений за 

напрямом 

Очікувані 

результати  

Терміни 

отримання 

очікуваних 

результатів 

1.  Інформація для аудиторів 

щодо застосування 

професійних стандартів 

(які саме стандарти 

мають застосовуватися 

під час надання послуг) 

Шульман М.К. 

член Ради АПУ 

Інформація 

щодо 

застосування 

професійних 

стандартів. 

вересень - 

жовтень 

2021 року 

2.  Аналітичні процедури на 

етапах аудиту 

Лоханова Н.О. 

д.е.н, член АПУ 

Узагальнена 

інформація із 

застосування 

аналітичних 

процедур на 

різних етапах 

аудиту 

жовтень - 

листопад 

2021 року 

3.  Суттєвість та її 

визначення в аудиті 

Редько К.О.  

к.е.н., член Ради 

АПУ 

Узагальнена 

інформація для 

практикуючих 

аудиторів 

листопад - 

грудень 

2021 року  

4.  Процедури перевірки 

податків та зборів в 

рамках різних видів 

аудиторських завдань 

Барановська О.М.  

член Ради АПУ 

Узагальнена 

інформація для 

практикуючих 

аудиторів 

січень – 

лютий  

2022 року 

5.  Практика застосування 

МСА малими та 

середніми САД 

Каменська Т.О.  

д.е.н., Голова АПУ  

Узагальнена 

інформація для 

практикуючих 

аудиторів 

лютий – 

березень 

2022 року 

6.  Побудова внутрішньої 

системи контролю якості 

послуг в аудиторській 

компанії   

Бондар В.П.  

д.е.н., член Ради 

АПУ 

 

Узагальнена 

інформація з 

організації 

внутрішньої 

системи 

контролю якості 

суб’єктів 

аудиторської 

діяльності 

березень - 

травень 

2022 року 
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7.  Конкурентна поведінка 

та особливості 

ціноутворення на ринку 

аудиторських послуг 

Рядська В.В. 

д.е.н., член АПУ 

 

Підготовка 

узагальненої 

інформації з 

ціноутворення 

на аудиторські 

та супутні 

послуги 

травень – 

червень 

2022 року 

8.  Побудова системи ризик-

менеджменту 

аудиторської компанії 

Дзюба Л.А.  

член Ради АПУ 

Керівництво з 

побудови 

системи ризик-

менеджменту 

аудиторської 

компанії  

червень – 

липень  

2022 року 

9.  Оновлений Кодекс етики 

професійних бухгалтерів 

(2018): особливості 

застосування аудиторами 

та захист інтересів 

суспільства 

 

Романюк М.В.  

к.е.н.,  член Ради 

АПУ 

Узагальнена 

інформація із 

застосування в 

практиці 

суб’єктами 

аудиторської 

діяльності 

Міжнародного 

кодексу етики 

професійних 

бухгалтерів 

включаючи 

міжнародні 

стандарти 

незалежності 

серпень – 

вересень 

2022 року 

10.  Аналіз та участь в 

розробці і обговоренні 

законодавчих та 

нормативних актів з 

питань аудиту  

члени НМР АПУ Аналітичні 

записки, 

порівняльні 

таблиці, тощо 

протягом 

року 

11.  Проведення та участь в 

короткострокових 

заходах з підвищення 

кваліфікації аудиторів 

АПУ 

члени НМР АПУ Презентації, 

відеозаписи 

протягом 

року 
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