
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27 червня 2019 р.                                                     м. Київ

                № 15/3 

 

Про План роботи Науково-методичної Ради  

Аудиторської палати України  

(зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської палати України  

від 24.12.2020 № 50/2) 

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII, керуючись 

Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням з’їзду 

аудиторів України від 18 травня 2019 р. № 1/11, Положенням про Раду 

Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з’їзду 

аудиторів України від 14 липня 2018 р. (зі змінами та доповненнями), 

Положенням про Науково-методичну раду Аудиторської палати України, 

затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18 травня 

2019 р., Рада Аудиторської палати України   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План роботи Науково-методичної ради Аудиторської 

палати України на 2019-2020 роки (додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова АПУ       Т.О. Каменська 
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Додаток  
до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 27.06. 2019 № 15/3  

зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської  

палати України від 24.12.2020 № 50/2 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ НА 2019-2020 РОКИ 

 

№ 

з/п 

Напрям роботи  Очікувані результати  Терміни 

отримання 

очікуваних 

результатів 

1.  Узагальнення практики 

застосування положень 

Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 

суб’єктами аудиторської 

діяльності України 

Узагальнена інформація 

щодо врахування в 

аудиторській практиці вимог 

Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 

вересень  – 

грудень 2019 

року 

2.  Концептуальна основа 

фінансової звітності, її 

вплив на обсяги та зміст 

аудиторських процедур, 

зміст та форму 

аудиторського звіту   

Узагальнена інформація з 

узгодження умов завдання з 

аудиту  фінансової звітності 

складеної у відповідності з 

національними положеннями 

стандартами бухгалтерського 

обліку та у відповідності до 

міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

грудень  – 

січень 2020 

року 

3.  Світова практика аудиту та 

супутніх послуг: тенденції 

та перспективи    

Щоквартальна інформація 

для членів Аудиторської 

палати України щодо 

світових тенденцій та 

перспектив аудиту та 

професії аудитора, рішень, 

листів, документів та звітів 

Єврокомісії, IAASB, IESBA, 

IFAC, IPSASB 

щокварталу, 

починаючи з 

IV кварталу 

2019 року 

4.  Прийняття клієнта для 

надання аудиторських 

послуг:  послідовність 

Узагальнена інформація з 

аудиторської практики 

«Прийняття клієнта: 

січень – 

лютий 2020 
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процедур та їх 

документування     

процедури та 

документування»   

року 

5.  Звіт аудитора та 

додатковий звіт 

аудиторському комітету   

Узагальнена інформація по 

підготовці та наповненню 

звіту аудитора та 

додаткового звіту 

аудиторському комітету  

грудень 2019 

року – лютий  

2020 року 

6.  Календар аудитора: 

дедлайни необхідних дій 

суб’єктів аудиторської 

діяльності та аудиторів  в 

Україні 

Підготовка Календаря 

аудитора та інформування 

членів Аудиторської палати 

України щодо дедлайнів 

підготовка 

календаря – 

вересень 2019 

року, 

інформування: 

за 10 та 5 днів 

до кожного 

дедлайну 

7.  Конкурентна поведінка та 

особливості ціноутворення 

на ринку аудиторських 

послуг 

Підготовка узагальненої 

інформації з ціноутворення 

на аудиторські та супутні 

послуги 

травень – 

червень 2020 

року 

8.  Побудова внутрішньої 

системи контролю якості 

послуг в аудиторській 

компанії   

Узагальнена інформація з 

організації внутрішньої 

системи контролю якості 

суб’єктів аудиторської 

діяльності 

січень – 

лютий 2020 

року 

9.  Побудова системи ризик-

менеджменту аудиторської 

компанії 

Керівництво з побудови 

системи ризик-менеджменту 

аудиторської компанії  

червень – 

липень 2020 

року 

10.  Основи аудиторської 

діяльності (відеокурс в 

допомогу суб’єктам 

аудиторської діяльності 

України) 

Відеокурс на допомогу 

суб’єктам аудиторської 

діяльності для підготовки 

вступу  в професію 

молодшого персоналу 

суб’єктів аудиторської 

діяльності (25 докторів 

економічних наук – 25 

відеолекцій за окремою 

програмою) 

вересень 2019 

року – липень 

2020 року 

11.  Фінансова звітність у 

форматі XBRL: нові 

Створення електронного 

«Накопичувача практики» та 

жовтень 2019 

року – лютий 
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виклики суб’єктам 

аудиторської діяльності 

реалізація на його базі 

Рекомендацій щодо 

особливостей аудиту 

фінансової звітності у 

форматі XBRL 

2020 року 

12.  Аудит фінансової звітності 

при переході на міжнародні 

стандарти фінансової 

звітності: типові помилки 

при трансформації і 

першому застосуванні 

міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Узагальнена інформація 

щодо ідентифікації в ході 

аудиту фінансової звітності 

при переході на міжнародні 

стандарти фінансової 

звітності помилок, 

здійснених при 

трансформації фінансової 

звітності і першому 

застосуванні міжнародних 

стандартів фінансової 

звітності  

листопад –

грудень 2019 

року 

13.  Оновлений Кодекс етики 

професійних бухгалтерів 

(2018): особливості 

застосування аудиторами та 

захист інтересів суспільства 

 

Узагальнена інформація із 

застосування в практиці 

суб’єктами аудиторської 

діяльності Міжнародного 

кодексу етики професійних 

бухгалтерів включаючи 

міжнародні стандарти 

незалежності 

січень – 

березень 2020 

року 

14.  Особливості аудиту 

державного сектору: 

концептуальний підхід, 

організація та методика 

проведення 

Особливості організації та 

здійснення аудиту державних 

підприємств (інструментарій 

з практики) 

серпень –

жовтень 2020 

року 

15.  Організація аудиторських 

комітетів підприємств та їх 

взаємодія із суб’єктами 

аудиторської діяльності  

Керівництво зі створення та 

забезпечення роботи 

аудиторського комітету 

підприємства 

листопад –

грудень 2020 

року 

16.  Особливості аудиту мікро-

та малих підприємств.  

Особливості організації та 

здійснення аудиту мікро- та 

малих підприємств 

(інструментарій з практики) 

вересень – 

жовтень 2020 

року 
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17.  Особливості аудиту 

фінансової звітності 

комунальних підприємств 

Особливості організації та 

здійснення аудиту 

комунальних підприємств 

(інструментарій з практики) 

вересень – 

жовтень 2020 

року 

18.  Оцінка системи 

внутрішнього аудиту при 

проведенні аудиту 

фінансової звітності та 

нефінансової інформації 

Узагальнена інформація з 

оцінки системи внутрішнього 

аудиту при проведенні 

аудиту фінансової звітності 

та нефінансової інформації 

листопад – 

грудень 2019 

року 

19.  Суттєвість та її визначення 

в аудиті 

Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів 

листопад – 

грудень 2019 

року 

20.  Процедури перевірки 

податків та зборів в рамках 

різних видів аудиторських 

завдань 

Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів 

листопад – 

грудень 2019 

року 

21. Практика застосування 

Міжнародних стандартів 

завдань з надання 

впевненості 3000 та 

Міжнародних стандартів 

супутніх послуг 4400 

Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів 

грудень  

2020 року 

22.  Практика застосування 

Міжнародних стандартів 

аудиту малими та 

середніми суб’єктами 

аудиторської діяльності 

Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів 

грудень  

2020 року 

23. Ідентифіковані ризики 

суттєвого викривлення та 

процедури у відповідь на 

них 

Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів 

грудень 

 2020 року 

24. Популяризація та 

доведення до основних 

користувачів сутності та 

значимості аудиторських 

послуг 

Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів 

грудень  

2020 року 
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