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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.02.2021 м. Київ № 54/9 

 

      

Про притягнення до професійної відповідальності  

та застосування дисциплінарного стягнення 

 

Керуючись нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» (далі – Закон), Статутом Аудиторської палати 

України, затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 

№1/11, Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим 

рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 (зі змінами та 

доповненнями), Рада Аудиторської палати України у складі Голови Ради 

Каменської Т.О., членів Ради – Барановської О.М., Іщенко Н.І., Нефьодової 

Д.Ю., Редько К.О., Романюка М.В., Сушка Д.В., Шульман М.К., розглянувши 

у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно аудитора Давиденко 

Тетяни Михайлівни (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 102077), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Аудиторської палати України від ОСОБА 1 (далі – ОСОБА 1) 

надійшло звернення від 27.10.2020 (вих. №02-05/367) щодо перевірки 

відомостей, вказаних у зверненні та скарзі ОСОБА 2 (далі - Скаржник) від 

15.09.2020 (вих. №16/02/14755) (далі - Скарга) на предмет наявності ознак 

професійного проступку в діях аудитора Давиденко Тетяни Михайлівни - 

директора АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), код ЄДРПОУ 

21095329 (далі - АФ «Н-АУДИТ» ТОВ).  

АФ «Н-АУДИТ» ТОВ виключено із Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (далі – Реєстр) 11.01.2021 на підставі відповідної 

заяви. 

Перевірка відомостей, зазначених у Скарзі та зверненні, проводилася 

Комітетом з контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет) 

відповідно до статті 45 Закону відносно аудитора Давиденко Тетяни 
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Михайлівни (далі – аудитор Давиденко Т.М.), яка була директором АФ «Н-

АУДИТ» ТОВ. 

Відповідно до Довідки Комітету від 12.01.2021 №29 (далі – Довідка) 

перевірка Комітетом проводилась на підставі документів, наданих 

Скаржником та інформації, що розміщена у відкритих джерелах.  

Проведеною Комітетом перевіркою встановлено наступне. 

АФ «Н-АУДИТ» ТОВ в особі директора Давиденко Т.М. укладено із 

ОСОБА 3 (код ЄДРПОУ  ХХХ) (далі – Підприємство) договір на проведення 

аудиту від 02.03.2020 № 02/03-3. За результатами надання аудиторських 

послуг АФ «Н-АУДИТ» ТОВ надано Аудиторський висновок (звіт 

незалежного аудитора) від 23.04.2020 щодо річної фінансової звітності 

ОСОБА 3 за 2019 рік. 

У відкритих джерелах, а саме - на офіційному вебсайті Підприємства за 

посиланням: ХХХ оприлюднено фінансову звітність Підприємства за 2019 

рік, примітки до неї та Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності ОСОБА 3 за 2019 рік (далі – Аудиторський 

висновок). Підписантами зазначеного Аудиторського висновку вказано 

директора АФ «Н-АУДИТ» ТОВ Давиденко Т.М. та аудитора Давиденко 

Т.М.  

Проведеною Комітетом перевіркою встановлено, що при прийнятті 

завдання та наданні аудиторських послуг Підприємству, аудитором 

Давиденко Т.М. порушено Міжнародні стандарти аудиту (далі – МСА) та 

інші обов’язки, визначені Законом, а саме: 

- при складанні Аудиторського висновку в розділі «Думка із 

застереженням» аудитором Давиденко Т.М.  порушено вимоги параграфу 25 

МСА 700; 

- в Аудиторському висновку у розділі «Основа для думки із 

застереженням» надана аудитором Давиденко Т.М.  підстава для модифікації 

не відповідає вимогам параграфу 7 МСА 705; 

- розділ «Відповідальність управлінського персоналу за фінансову 

звітність» Аудиторського висновку не містить опису відповідальності 

управлінського персоналу за вимогами параграфу 34 МСА 700 

(переглянутий); 

- Аудиторський висновок містить розділ «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності», у якому аудитором Давиденко Т.М. наведена у 

тому числі зайва інформація, що не передбачена параграфами 38-40 МСА 

700; 

- Аудиторський висновок містить недоліки, що пов’язані з 

недотриманням вимог параграфів 10, 11 (с), 13, 14 МСА 700, параграфу 23 

МСА 705;  

- якість розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності 

Підприємства за 2019 рік свідчить про те, що аудитором Давиденко Т.М. 

перед складанням Аудиторського висновку щодо такої фінансової звітності 

не зроблена оцінка фінансової звітності відповідно до вимог параграфів 10, 

11 (с), 13, 14 МСА 700; 

http://bfg.lviv.ua/ustanovchi-dokumenty/
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- аудитором Давиденко Т.М. не дотримані вимоги параграфу 23 (b, с) 

МСА 705 (переглянутий), а саме: у разі наявності суттєвого викривлення 

фінансової звітності, яке стосується відсутності розкриття інформації, яку 

слід розкривати, аудитор повинен описати у розділі «Основа для думки» 

характер пропущеної інформації та включити розкриття пропущеної 

інформації, якщо це є можливим на практиці та якщо аудитор отримав 

прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо пропущеної 

інформації, якщо це не заборонено законодавчим або нормативним актом. 

Проте, Аудиторський висновок не містить у розділі «Основа для думки із 

застереженням» характер пропущеної інформації; 

-  під час складання аудитором Давиденко Т.М. Аудиторського 

висновку не дотримані вимоги параграфів 13, 14 МСА 701 у частині 

формулювання ключових питань аудиту та змісту цього розділу; 

- Аудиторський висновок містить розділ «Інша інформація (питання)» 

зміст якого не відповідає вимогам параграфу 22 МСА 720; 

- відповідно до пункту 3 частини третьої статті 14 Закону в 

аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту має наводитися 

інформація про те, чи відповідає фінансова звітність вимогам законодавства. 

Проте, у розділі «Думка із застереженням» Аудиторського висновку 

аудитором Давиденко Т.М. не наведена інформація щодо відповідності 

фінансової звітності вимогам законодавства. 

За результатами розгляду довідки Комітету, відповідних матеріалів 

перевірки відомостей, зазначених у скарзі, Радою Аудиторської палати 

України, у порядку статті 45 Закону (протокол від 21.01.2021 № 52), стосовно 

аудитора Давиденко Т.М. порушено дисциплінарну справу. 

 

Під час розгляду дисциплінарної справи Радою Аудиторської палати 

України встановлено наступне. 

1. Щодо порушення аудитором Давиденко Т.М.  вимог МСА та  

Закону під час виконання завдання з аудиту фінансової звітності 

Підприємства 

Аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша 

статті 3 Закону). 

Аудитор – фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність 

до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід 

та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (пункт 

2 частини першої статті 1 Закону). 

Міжнародні стандарти аудиту - сукупність професійних стандартів, що 

встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають питання 

етики та контролю якості, які визначені міжнародними стандартами 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, що прийняті Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання 

впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з 
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міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та оприлюдненим 

Міжнародною федерацією бухгалтерів (частина перша статті 1 Закону). 

Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності провадять аудиторську 

діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту (частина перша 

статті 13 Закону). 

Звіти за результатами надання аудиторських послуг оформляються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону (частина п’ята 

статті 7 Закону). 

В аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту, 

щонайменше, має наводитися така інформація: чітко висловлена думка 

аудитора немодифікована або модифікована (думка із застереженням, 

негативна або відмова від висловлення думки), про те, чи розкриває 

фінансова звітність або консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих 

аспектах достовірно та об’єктивно фінансову інформацію згідно з 

міжнародними стандартами фінансової звітності або національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам 

законодавства (пункт 3 частини третьої статті 14 Закону). 

Враховуючи вищезазначене, Рада Аудиторської палати України дійшла 

висновку про вчинення аудитором Давиденко Т.М. професійного проступку, 

що полягає в недотриманні під час надання аудиторських послуг 

Підприємству вимог, встановлених: 

параграфами 10, 11 (с), 13, 14, 25, 32, 34, 38, 39, 40 МСА 700 

(переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової 

звітності»; 

параграфами 13, 14 МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових 

питань аудиту в звіті незалежного аудитора»; 

параграфами 7, 23 (b, с) МСА 705 (переглянутий) «Модифікація думки 

у звіті  незалежного аудитора»; 

параграфом 22 Міжнародних стандартів аудиту 720 (переглянутий) 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації»»   

пунктом 3 частини третьої статті 14 Закону. 
 

2. Щодо незабезпечення аудитором Давиденко Т.М. під час 

перебування на посаді керівника аудиторських фірм ефективного 

функціонування внутрішньої системи контролю якості аудиторських 

послуг, що спричинило негативні наслідки у вигляді притягнення цих 

фірм до відповідальності за вчинення професійних проступків 

 

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності має забезпечити запровадження внутрішньої 

системи контролю якості аудиторських послуг. Відповідальність за 

організацію і ефективне функціонування внутрішньої системи контролю 

якості несе керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при цьому ним може 

бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, яка є 
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працівником суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи 

(пункт восьмий частини першої статті 24 Закону). 

Відповідно до параграфів 18-19  Міжнародного стандарту контролю 

якості 1 (далі – МСКЯ 1) фірма повинна встановити політики і процедури, 

спрямованих на підвищення внутрішньої культури, за умов якої якість – це 

основне питання при виконанні завдань. Такі політики і процедури повинні 

вимагати, щоб генеральний директор (або інша аналогічна вища 

адміністративна посадова особа) або, якщо це доречно, рада керуючих 

партнерів (або еквівалентна їй) брали на себе остаточну відповідальність за 

систему контролю якості фірми. 

Керівництво фірми та приклади, які воно подає, значно впливають на 

внутрішню культуру фірми. Стимулювання  націленої на незмінно високий 

рівень якості внутрішньої культури залежить від зрозумілих, послідовних і 

регулярних дій та повідомлень з усіх рівнів керівництва фірми, що роблять 

наголос на політиках і процедурах контролю якості фірми та вимогах: (а) 

виконувати роботу відповідно до професійних стандартів і застосованих 

вимог законодавчих чи нормативних актів; та (b) надавати звіти, що 

відповідають обставинам (параграф А4 МСКЯ 1).  

Особливо важливим питанням стимулювання внутрішньої культури, 

яка ґрунтувалася б на якості, є необхідність визначення керівництвом фірми 

того, що стратегія бізнесу фірми підпорядкована найголовнішій вимозі – 

досягненню фірмою якості в усіх завданням, які виконує фірма (параграф А4 

МСКЯ 1). 

Відповідно до інформації, що міститься у Реєстрі, Давиденко Т.М. була 

учасником та керівником, зокрема, таких аудиторських фірм: 

- АФ «Н-АУДИТ» ТОВ - перебувала на посаді директора з 16.01.2020; 

- АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «АУДИТ-96» ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 23909055, виключено 

з Реєстру згідно з поданою заявою 11.01.2021) (далі – АФ «АУДИТ-96» ТОВ) 

- перебувала на посаді директора з 07.02.2019.  

Аудитор Давиденко Т.М., перебуваючи на посадах керівника  

вищевказаних аудиторських фірм, не забезпечила запровадження належної 

внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, що призвело до 

порушення цими аудиторськими фірмами вимог МСА і Закону та 

застосуванню до них дисциплінарних стягнень, а саме: 

- рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 18.12.2019 

№5/10/16 до АФ «АУДИТ-96» ТОВ застосоване дисциплінарне стягнення у 

вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, строком 

на три місяці; 

- рішенням Ради Аудиторської палати України від 22.10.2020  №47/8  

до АФ «АУДИТ-96» ТОВ застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді 

попередження; 

- рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 02.10.2020 

№ 2.4/9/25 до АФ «Н-АУДИТ» ТОВ застосоване дисциплінарне стягнення у 
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вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, строком 

на шість місяців. 

Отже, Рада Аудиторської палати України дійшла висновку про 

вчинення аудитором Давиденко Т.М. професійного проступку, що полягає у 

недотриманні вимог, встановлених параграфами 18-19, А4 – А 5  МСКЯ-1 та 

пунктом 8 частини першої статті 24 Закону. 
  

На підставі вищевикладеного, з урахуванням наданих Комітетом 

документів (звернення ОСОБА 1, Скарги, довідки Комітету та відповідних 

матеріалів перевірки відомостей, зазначених у Скарзі), отриманих від 

аудитора Давиденко Т.М. пояснень, Рада Аудиторської палати України 

дійшла висновку про вчинення аудитором Давиденко Т.М. професійного 

проступку, визначеного пунктом шостим частиною п’ятою статті 42 Закону. 
 

Радою Аудиторської палати України у відповідності до вимог статті 45 

Закону під час обрання виду стягнення враховано обставини вчинення 

аудитором порушення та його наслідки, серйозність, тривалість порушення,  

фінансовий стан, низький рівень співробітництва з Аудиторською палатою 

України, а також те, що до аудитора Давиденко Т.М. раніше були застосовані 

стягнення, а саме: 

- рішенням Аудиторської палати України від 22.02.2018 № 355/6.2 до 

аудитора Давиденко Т.М. застосовано стягнення у вигляді попередження за 

недотримання рішень Аудиторської палати України та стандартів аудиту під 

час виконання завдань з аудиту та порушення статей 6, 19 Закону України 

«Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 №3125-ХІІ (зі змінами); 

- рішенням Ради Аудиторської палати України від 12.09.2019 № 20/2 до 

аудитора Давиденко Т.М. застосовано стягнення у вигляді попередження за 

порушення обов’язків, визначених частиною третьою статті 4 Закону, 

відповідно до якої аудиторам забороняється безпосередньо займатися 

іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької 

діяльності та частиною четвертою статті 5 Закону, відповідно до якої 

керівник аудиторської фірми не може бути керівником іншої юридичної 

особи, що здійснює підприємницьку діяльність за видами, несумісними з 

аудиторською діяльністю, а також порушення статті 45 Закону щодо 

ненадання відповідної інформації та документів на запит Комітету; 

- рішенням Ради Аудиторської палати України від 10.09.2020 №45/10 

до аудитора Давиденко Т.М. застосовано стягнення у вигляді попередження 

за недотримання вимог МСА та Закону. 
 

Приймаючи до уваги, що за вчинення професійних проступків до 

аудитора Давиденко Т.М. неодноразово застосовувалось стягнення, 

передбачене пунктом 1 частини шостої статті 42 Закону, у вигляді  

попередження, що вимагає від аудитора, відповідального за порушення, 

припинення неприйнятної поведінки або усунення порушення та утримання 

від будь-яких подібних повторних дій, а також, враховуючи те, що 
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порушення аудитором Давиденко Т.М. МСА та інших обов’язків, визначених 

Законом, має систематичний характер, керуючись статтями 3, 7, 13, 14, 24, 

42, 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», Рада Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності аудитора Давиденко 

Тетяну Михайлівну (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 102077) та застосувати до неї дисциплінарне 

стягнення у вигляді виключення з Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з 

урахуванням вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 

44 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність».  

3. Доручити уповноваженій особі Аудиторської палати України внести 

до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відомості про 

виключення аудитора Давиденко Тетяни Михайлівни з Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності. 

 

 

Голова АПУ                                                    Тетяна КАМЕНСЬКА 
 


