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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 
(нова редакція), затвердженим рішенням 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 від 
17.07.2021 № 2/5, Рада Аудиторської палати України у складі Голови АПУ 
Каменської Т.О., членів Ради – Барановської О. М., Дзюби Л.А., Іщенко Н. І., 
Нефьодової Д.Ю., Редько К.О., Романюка М.В., Сушка Д.С., Церетелі Л. Г., 
Шульман М.К., розглянувши у черговому засіданні дисциплінарну справу 
стосовно суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАРІНЧЕНКО І 
ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 31283061, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності 2614) (далі – САД),  

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Ради Аудиторської палати України від Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг (далі – Комітет) надійшло Подання про застосування 

стягнень від 03.12.2021 (далі – подання), в якому зазначено про невиконання 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «МАРІНЧЕНКО І ПАРТНЕРИ» (далі – САД) обов’язкових 

рекомендацій, наданих за результатами перевірки контролю якості 

аудиторських послуг. 

За наслідками розгляду подання Комітету, відповідних матеріалів 

перевірки системи контролю якості аудиторських послуг Радою Аудиторської 

палати України (протокол від 16.12.2021 № 76), у порядку статті 45 Закону, 

відносно САД порушено дисциплінарну справу. 
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Нормативно-правове обґрунтування 

Аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша статті 

3 Закону). 

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності 

здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних 

стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи 

контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог цього Закону (частин 

перша статті 40 Закону). 

Контроль якості аудиторських послуг здійснюється відповідно до Закону, 

Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.08.2019  № 362, та 

Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг, затверджених рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю 

Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» 

від 30.08.2019 № 5/7/13 (зі змінами) (далі- Рекомендації). 

За результатами перевірки контролю якості аудиторських послуг Рада 

АПУ приймає рішення про визнання САД таким, що: пройшов перевірку з 

контролю якості аудиторських послуг; пройшов перевірку з контролю якості 

аудиторських послуг з обов’язковими до виконання рекомендаціями; не 

пройшов перевірки з контролю якості аудиторських послуг (пункт 2 розділу IV 

Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг). 

Рішення Ради Аудиторської палати України щодо проходження перевірки 

з контролю якості аудиторських послуг оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України (пункт 3 розділу IV Порядку проведення 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг). 

У разі виявлення порушень Рада Аудиторської палати України надає 

відповідному САД обов’язкові до виконання рекомендації щодо їх виправлення 

та встановлює строк їх виправлення, але не більше дванадцяти місяців із дати 

завершення перевірки (частині п’ятнадцята статті 40 Закону, пункт 4 розділу IV 

Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг). 

Відстеження виконання САД обов’язкових до виконання рекомендацій, 

наданих за результатами проведення перевірок з контролю якості, здійснює 

Комітет протягом строку, визначеного для виконання обов’язкових 

рекомендацій (пункт 6 розділу IV Порядку проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг). 

Відповідно до пунктів 10, 11 розділу 5 Рекомендацій негативний 

висновок щодо виконання обов’язкових рекомендацій надається в разі, якщо 

значна кількість обов’язкових до виконання рекомендацій не була впроваджена, 

або була впроваджена лише частково, відсутні докази щодо виконання заходів. 

У разі негативного висновку щодо виконання обов’язкових рекомендацій, 

наданих за результатами проведення перевірки, Комітет направляє до Ради 

Аудиторської палати України подання про застосування стягнень. 
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У разі невиконання САД обов’язкових до виконання рекомендацій, 

наданих за результатами проведення перевірок з контролю якості, Комітет 

направляє до Ради АПУ подання про застосування стягнень (частина 

шістнадцята статті 40 Закону та пункт 7 розділу IV Порядку проведення 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг). 

Згідно з пунктом четвертим частини п’ятої статті 42 Закону професійним 

проступком аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності є, зокрема, ухилення 

суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з контролю якості 

та/або невиконання рекомендацій, наданих за результатами проведення 

перевірок з контролю якості. 
 

 

Виявлені порушення 

На підставі Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг та Плану-графіку проведення перевірок з контролю якості 

на 2020 рік, затвердженого Рішенням Ради Аудиторської палати України від 29 

листопада 2019 № 25/15, Комітетом проведено перевірку якості аудиторських 

послуг САД. 

Рішенням Ради АПУ від 26 листопада 2020 року № 49/6 САД визнано 

таким, що пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з 

обов’язковими до виконання рекомендаціями.  

Кінцевий строк виконання САД обов’язкових рекомендацій щодо 

усунення виявлених недоліків системи контролю якості був визначений 

31.10.2021. 

При проведенні відстеження виконання рекомендацій, наданих за 

результатами проведення перевірки, Комітетом досліджено супровідні 

матеріали САД щодо впровадження обов’язкових до виконання рекомендацій 

та інформація, яка є в розпорядженні Комітету, а також у відкритих джерелах; 

обговорено з відповідальними за провадження рекомендацій працівниками 

САД; проведена документальна перевірка наданих САД доказів щодо усунення 

порушень, які стали підставою для надання Комітетом обов’язкових до 

виконання рекомендацій, наданих за результатами перевірки.  

За наслідками проведеного відстеження виконання обов’язкових 

рекомендацій, наданих за результатами перевірки контролю якості 

аудиторських послуг САД, Комітетом було надано негативний висновок, 

оскільки значна кількість обов’язкових до виконання рекомендацій не була 

впроваджена або впроваджена частково САД. 

Зокрема, САД не виконано обов’язкові рекомендації, викладені в пункті 

другому, для виконання вимог МСА 240 під час ідентифікації та оцінювання 

ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства не здійснено: 

- оцінку того, які типи доходу, операцій або тверджень призводять до 

ризиків шахрайства у визнанні доходів 

- процедури для розгляду аудитором ризику нехтування контролем 

управлінським персоналом; 

- процедури, направлені на  ідентифікацію та оцінку ризиків внаслідок 

шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень; 
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Не забезпечено розробку та виконання аудиторських процедур, 

передбачених параграфами 17-24 та 32 МСА 240, та не забезпечено 

документування отриманих результатів. 

САД не забезпечено виконання процедур, направлених на отримання 

розуміння у питаннях, передбачених МСА 540, під час виконання процедур 

оцінювання ризиків та відповідних дій для отримання розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища, включаючи внутрішній контроль суб’єкта 

господарювання, щоб забезпечити основу для ідентифікації та оцінки ризиків 

суттєвого викривлення в облікових оцінках, про що зазначено    в пункті 

п’ятому обов’язкових до виконання рекомендацій. 

Також САД не виконано обов’язкові до виконанні рекомендації, 

викладені в пункті восьмому, зокрема, не забезпечено розробку та виконання 

під час аудиту аудиторських процедур, передбачених МСА 540, з метою 

отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі у контексті 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування щодо того: 

(a) чи є обґрунтованими облікові оцінки, у тому числі облікові оцінки за 

справедливою вартістю, визнані або розкриті у фінансовій звітності; 

(b) чи є достатнім розкриття доречної інформації у фінансовій звітності в 

контексті застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 

Не розроблено та не забезпечено виконання відповідних процедур (як 

заходи у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення) з огляду на 

характер облікових оцінок, з метою отримання прийнятних аудиторських 

доказів, що:   

(a) управлінський персонал належно застосував вимоги застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування, що стосуються облікової 

оцінки; 

(b) були прийнятними та чи застосовувалися послідовно методи 

здійснення облікових оцінок, а також є прийнятними за конкретних обставин 

зміни, якщо вони були, в облікових оцінках або у методі їх здійснення 

порівняно з попереднім періодом. 

Щодо облікових оцінок, які призводять до значних ризиків, додатково до 

інших процедур по суті, виконаних для задоволення вимог МСА 330, не 

розроблено та не забезпечено виконання подальших процедур по суті у 

відповідь на значні ризики,  як це передбачено параграфами 15-17 МСА 540. 

САД не розроблено та не забезпечено виконання процедур, направлених 

на  ідентифікацію наявності ознак, які свідчать про можливу упередженість 

управлінського персоналу при здійсненні облікових оцінок. 

Також, САД не забезпечено розроблення та виконання процедур, 

передбачених МСА 501 для  отримання прийнятних аудиторських доказів у 

достатньому обсязі щодо наявності та стану активів, коли вони є суттєвими для 

фінансової звітності, про що його було зобов’язано в пункті дев’ятому 

обов’язкових до виконання рекомендацій. 

САД не виконано вимоги пункту одинадцятого обов’язкових до 

виконання рекомендацій, а саме: не забезпечено планування і проведення 

аудиту з огляду на можливість не розкриття інформації щодо відносин та 
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операцій з пов’язаними сторонами та розробити аудиторські процедури          у 

відповідь на оцінені ризики; розробку і виконання  аудиторських процедур, 

направлених на  отримання достатнього розуміння відносин і операцій з 

пов’язаними сторонами, як цього вимагає МСА 550; належне документування 

отриманих  результатів  та висновків, яких дійшов аудитор за результатами 

виконання таких процедур. 

Відстеженням також встановлено часткове виконання САД обов’язкових 

до виконання рекомендацій, викладених в пунктах десятому, дванадцятому – 

чотирнадцятому, шістнадцятому обов’язкових до виконання рекомендацій. 

Заслухавши пояснення представника САД, доповідь Комітету та 

перевіривши викладені ним у поданні обставини, Рада Аудиторської палати 

України вважає доведеним факт невиконання рекомендацій, наданих за 

результатами проведення перевірки з контролю якості, що свідчить про 

наявність у діях САД ознак професійного проступку, визначеного пунктом 4 

частини п’ятої статті 42 Закону, а відтак, наявні підстави для притягнення САД 

до професійної відповідальності відповідно до положень статті 45 Закону. 

Під час обрання виду стягнення Радою Аудиторської палати України у 

відповідності до вимог статті 45 Закону враховано обставини вчинення САД 

порушень та їх наслідки, серйозність, тривалість порушення, фінансовий стан, 

рівень співробітництва з Аудиторською палатою України, а також те, що 

раніше до САД стягнення відповідно до Закону не застосовувалися. 

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 40, 42, 45  Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Рада 

Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАРІНЧЕНКО І ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 

31283061, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 2614) та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді 

зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

на строк один місяць. 

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».  

 

 

 

Голова АПУ                                                              Тетяна КАМЕНСЬКА 


