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 АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 
(витяг) 

27.06.2019           № 15 

 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання – 27 червня 2019 року. 

Місце проведення засідання – м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

Час проведення засідання – з 10:00 год. до 15:30 год. 

 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Бондар В. П., Барановська О. М. (Skype-конференція), Іщенко Н. І., Каменська 

Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман М. К. 

 

Відсутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Церетелі Л. Г., Редько К. О., Дзюба Л. А., Сушко Д. С. 

 

Присутні на засіданні Ради Аудиторської палати України (без права 

голосу): 

Член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю – Канцуров О. О.  

Виконавчий директор – Куреза Т. В.  

Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг – Царенко О. В. 

Працівники Секретаріату: начальник юридичного відділу Семенихіна Н. І. 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська К. Л. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.) 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Інформація про поточний стан виконання рішень Ради 

Аудиторської палати України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

  Голова АПУ Каменська Т.О. 
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2. Про план-графік проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг. 

Голова Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг Царенко О. В. 

3. Про персональний склад Науково-методичної Ради Аудиторської 

палати України та її робочих груп. 

Член Ради АПУ Романюк М. В. 

4. Про План роботи Науково-методичної Ради Аудиторської палати 

України. 

Член Ради АПУ Романюк М. В. 

5. Про звітність щодо надання аудиторських послуг за 2019 рік. 

Член Ради АПУ Іщенко Н. І. 

6. Про подання Довідки (інформації) щодо виконання завдань з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності за І півріччя 2019 року. 

Член Ради АПУ Іщенко Н. І. 

7. Про внесення змін до Положення про порядок розгляду звернень, 

що надходять до Аудиторської палати України. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

8.  Про Положення про інформаційну політику Аудиторської палати 

України. 

Член Ради АПУ Романюк М. В. 

Начальник юридичного відділу Секретаріату АПУ 

Семенихіна Н. І. 

9. Про Стратегію по заходам з популяризації аудиту та Аудиторської 

палати України на 2019-2021рр. 

  Голова АПУ Каменська Т.О. 

10. Про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України на 

2019 рік, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України від 

25.04.2019 №12/2 (в частині фінансування власних повноважень).  

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

11. Про документи Аудиторської палати України, які необхідно 

розробити для ефективної організації роботи Аудиторської палати України. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

Начальник юридичного відділу Секретаріату АПУ 

Семенихіна Н. І. 

12. Про погодження листа Аудиторської палати України щодо проєкту 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (номер реєстрації 

9417).  

Член Ради АПУ Шульман М. К. 
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13. Про оприлюднення Інформації про стан аудиторської діяльності в 

Україні за 2018 рік та Звіту про діяльність Аудиторської палати України за 

вересень - грудень 2018 року. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

14.  Про класифікацію видів економічної діяльності Аудиторської 

палати України. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

15. Про розгляд звернень, що надійшли до Аудиторської палати 

України, а саме: 

  15.1. від Фонду державного майна України щодо позиції Аудиторської 

палати України стосовно Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності 

акціонерних товариств, які знаходяться в управлінні Фонду та становлять 

суспільний інтерес; 

  15.2. від Міністерства фінансів України щодо надання інформації; 

15.3. від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 

надання висновку; 

15.4. від ПП «Економічний аналітичний центр» про здійснення контролю 

якості незалежного аудиту; 

15.5. від члена Аудиторської палати України <…>; 

15.6. від аудиторських фірм <…> та <…>; 
15.7. від адвоката <…>. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

16. Про розгляд заяв (скарг), які надходять до Аудиторської палати 

України. 

Голова Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг Царенко О. В. 

17. Різне. 

17.1. Про святкування Дня бухгалтера та аудитора. 

  Голова АПУ Каменська Т.О. 

___________________ 

1. Інформація про поточний стан виконання рішень Ради 

Аудиторської палати України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

 

<…> 

  Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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 1. Зняти з розгляду Радою Аудиторської палати України питання «Про 

облікову політику Аудиторської палати України». 

 2. Доручити бухгалтерії Секретаріату Аудиторської палати України 

вивчити питання та надати пропозиції про можливість застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності при складанні фінансової 

звітності Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до відома інформацію про стан забезпечення виконання 

Секретаріатом Аудиторської палати України вимог Положення про членські 

внески до Аудиторської палати України, затвердженого рішенням чергового 

з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 р. № 1/9. 

2. Погодити форму інформації про сплату членських внесків до 

Аудиторської палати України за 2019 рік для оприлюднення її на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України (додається). 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України інформацію, передбачену 

пунктом 3.5. Положення про членські внески після її розгляду на черговому 

засіданні Ради Аудиторської палати України 25 липня 2019 року. 

4. Доручити Виконавчому директору Курезі Т. В. на забезпечення 

виконання вимог п. 2.6. Положення про членські внески укласти договори з 

двома (трьома) платіжними системами. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з виконання доручення Ради Аудиторської палати України про 

звернення до громадських професійних організацій та Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю щодо проведення спільних заходів по святкуванню 

Дня бухгалтера та аудитора. 
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2.  Про план-графік проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг. 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1.  Затвердити План-графік проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2019 рік (додається). 

 2. Направити План-графік проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2019 рік до Державної установи «Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю» на погодження. 

 3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після 

погодження Плану-графіку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2019 рік з Державною установою «Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю». 

 

3.  Про персональний склад Науково-методичної Ради 

Аудиторської палати України та її робочих груп. 

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити персональний склад Науково-методичної ради 

Аудиторської палати України (додаток 1). 

2. Залучити до роботи в Науково-методичній раді Аудиторської 

палати України експертів згідно з переліком (додаток 2). 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

4. Про План роботи Науково-методичної Ради Аудиторської 

палати України. 

 

<…> 
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Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  1. Затвердити План роботи Науково-методичної ради Аудиторської 

палати України на 2019-2020 р.р. (додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., Шульман 

М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити члену Ради Аудиторської палати України Сушку Д. С. 

проаналізувати необхідність та визначити критерії ефективної взаємодії 

Аудиторської палати України та Державної установи «Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю» і розробити проєкт Меморандуму 

ефективної взаємодії Аудиторської палати України та Державної установи 

«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». 

 

<…> 

 

5. Про звітність щодо надання аудиторських послуг за 2019 рік. 

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити проєкт форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт суб’єкта 

аудиторської діяльності про надані послуги» з техніко-юридичними правками 

(додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити до 

Державного комітету статистики України на погодження схвалений проєкт 
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форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про 

надані послуги» з метою отримання до нього пропозицій та зауважень.  

3. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Іщенко Н. І. 

розробити проєкт Інструкції щодо складання звітності за формою №1-аудит 

(річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги». 
 

6. Про подання Довідки (інформації) щодо виконання завдань з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності за І півріччя 2019 року. 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Суб’єктам аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності та зобов’язані сплачувати до 

Аудиторської палати України внески, передбачені частиною тринадцятою 

статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», надати не пізніше 15 серпня 2019 року до Аудиторської палати 

України в електронній або паперовій формі інформацію (дані) про сплату ними 

внесків до Аудиторської палати України у першому півріччі 2019 року, за 

формою, що додається, а саме: 

– дані про кількість виконаних завдань (наданих звітів) та вартість послуг 

(тис. грн.); 

– дані про нарахування та сплату фіксованого внеску, що становить 0,3 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з 

кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового 

аудиту; 

– внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану 

вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, 

розмір якого визначений рішенням Ради Аудиторської палати України від 25 

квітня 2019 р. № 12/1.  

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

7. Про внесення змін до Положення про порядок розгляду 

звернень, що надходять до Аудиторської палати України. 

 

<…> 

Голосували: 
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 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Положення про порядок розгляду звернень, що 

надходять до Аудиторської палати України, затвердженого рішення Ради 

Аудиторської палати України від 31.01.2019 р. №7/2, а саме: 

у пункті 1.1. Розділу І. «Загальні положення» після слів: «Положення про 

Секретаріат Аудиторської палати України» доповнити словами: «Положення 

про Комітет з контролю якості аудиторських послуг»; 

доповнити пункт 2.3. Розділу ІІ. «Порядок реєстрації та розгляду звернень» 

абзацом такого змісту: «Якщо звернення перебуває в межах завдань та функцій  

Комітету з контролю якості аудиторських послуг, то  за резолюцією 

Виконавчого директора  працівник Секретаріату АПУ  передає зазначене 

звернення голові Комітету з контролю якості аудиторських послуг»; 

у пункті 2.4. Розділу ІІ. «Порядок реєстрації та розгляду звернень» після 

слів: «Секретаріату АПУ» доповнити словами: «або Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг». 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

  

8. Про Положення про інформаційну політику Аудиторської 

палати України. 

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Перенести питання «Про Положення про інформаційну політику 

Аудиторської палати України» з метою доопрацювання його в частині 

розмежування конфіденційної, з обмеженим доступом та службової інформації. 

 

 9. Про Стратегію по заходам з популяризації аудиту та 

Аудиторської палати України на 2019-2021рр. 

 

<…> 

Голосували: 
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 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Схвалити Стратегію по заходам з популяризації аудиту та Аудиторської 

палати України на 2019-2021рр. (додається). 

 

10. Про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України 

на 2019 рік, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України 

від 25.04.2019 №12/2 (в частині фінансування власних повноважень).  

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Кошторису Аудиторської палати України на 2019 

рік (в частині фінансування власних повноважень), затвердженого рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 25 квітня 2019 р. № 12/2, а саме: 

зменшити статтю 15.10 «Резервний фонд» розділу ІІ «Витрати (видатки) - 

всього» на 478 500,00 грн.; 

збільшити: 

1) статтю 6 «Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень (за 

рішенням з’їзду аудиторів), в тому числі:» розділу ІІ «Витрати (видатки) - 

всього» на 356 500,00 грн, у тому числі: 

статтю 6.1. «Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень згідно з 

договором ЦПХ» розділу ІІ «Витрати (видатки) - всього» – на 292 200,00 грн; 

статтю 6.2. «Нарахування ЄСВ на винагороду згідно з договором ЦПХ» 

розділу ІІ «Витрати (видатки) - всього» – на 64 300,00; 

2) статтю 7 «Відшкодування членам Ради АПУ витрат часу для виконання 

доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), в тому числі:» розділу ІІ 

«Витрати (видатки) - всього» – на 122 000,00 грн., у тому числі: 

статтю 7.1. «Винагорода за виконання доручень (крім участі у засіданнях 

Ради АПУ)» розділу ІІ «Витрати (видатки) - всього» – на 100 000,00 грн; 

статтю 7.2. «Нарахування ЄСВ на винагороди згідно з договорами ЦПХ» 

розділу ІІ «Витрати (видатки) - всього» – на 22 00,00 грн. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 
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11. Про документи Аудиторської палати України, які необхідно 

розробити для ефективної організації роботи Аудиторської палати 

України. 

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про документи Аудиторської палати 

України, які необхідно розробити для ефективної організації роботи 

Аудиторської палати України.  

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України визначити 

терміни та розробити документи згідно з переліку (додається). 

 

12. Про погодження листа Аудиторської палати України щодо 

проєкту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

(номер реєстрації 9417).  

 

<…> 

 
Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити лист Аудиторської палати України до Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності «Щодо 

проєкту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (номер реєстрації 

9417)» (додається) з урахуванням озвучених на засіданні зауважень. 

2. Доручити Голові Аудиторської палати України підписати 

схвалений Радою Аудиторської палати України лист Аудиторської палати 

України до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності.  

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розробити 

листи до органів професійного самоврядування (зокрема, адвокатів, нотаріусів) 
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з пропозицією об’єднати зусилля щодо захисту професійних прав та 

напрацювання єдиної позиції відносно проєкту Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» (номер реєстрації 9417). 

 

13. Про оприлюднення Інформації про стан аудиторської 

діяльності в Україні за 2018 рік та Звіту про діяльність Аудиторської 

палати України за вересень-грудень 2018року. 

 

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти до відома підготовлену Секретаріату Аудиторської палати 

України Інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні за 2018 рік та 

Звіт про діяльність Аудиторської палати України за вересень-грудень 2018 року 

та оприлюднити їх на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

14. Про класифікацію видів економічної діяльності Аудиторської 

палати України. 

 

<…> 

  

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу Аудиторську 

палату України, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом включення 

додатково згідно з класифікацією видів економічної діяльності наступних видів 

діяльності, а саме: 94.12 – Діяльність професійних громадських організацій та 

70.22 – Консультування  з питань комерційної діяльності й керування.  

 2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Аудиторської палати України. 
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 3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України звернутися з 

листом до Державної служби статистики України щодо отримання роз’яснення 

з приводу кодів економічної діяльності. 

 4. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України звернутися з 

листом до Державної служби статистики України щодо можливості доповнення 

Класифікатора видів економічної діяльності додатковим видом діяльності, що 

стосується організацій, які здійснюють професійне самоврядування в Україні.  

  

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Продовжити засідання Ради Аудиторської палати України. 

  

<…> 

 

 15. Про розгляд звернень, що надійшли до Аудиторської палати 

України, а саме: 

 15.1. від Фонду державного майна України щодо позиції 

Аудиторської палати України стосовно Порядку проведення конкурсу з 

відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту 

фінансової звітності акціонерних товариств, які знаходяться в управлінні 

Фонду та становлять суспільний інтерес; 

 15.2. від Міністерства фінансів України щодо надання інформації; 

 15.3. від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

щодо надання висновку; 

 15.4. від ПП «Економічний аналітичний центр» про здійснення 

контролю якості незалежного аудиту; 

15.5. від члена Аудиторської палати України <…>; 

15.6. від аудиторських фірм <…> та <…>; 

15.7. від адвоката <…>.  

<…> 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проєкт відповіді на лист Фонду державного майна України від 

27.05.2019 р. № 10-17-9923  «Щодо порядку відбору аудиторів» (вхід. №01-01-

20/290 від 03.06.2019 р.) та доручити Секретаріату Аудиторської палати 

України направити відповідь на звернення. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити узгоджене на засіданні Ради Аудиторської палати України 

проєкт відповіді на лист Міністерства фінансів України від 07.06.2019 р. 

№ 11010-06-10/14919 (вхід. №01-01-20/310 від 07.06.2019 р.) «Про надання 

інформації» та доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

відповідь на звернення. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт відповіді на лист Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 28.05.2019 № 16/02/12605 (вхід. №01-01-20/334 від 

13.06.2019 р.) «Щодо надання висновку» та доручити Секретаріату 

Аудиторської палати України направити відповідь на звернення. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проєкт відповіді на лист ПП «Економічний аналітичний центр» 

від 01.06.2019 р. б/н (вхід. №01-01-20/292 від 03.06.2019 р.) та доручити 

Секретаріату Аудиторської палати України направити відповідь на звернення. 

 

<…> 

  

 Голосували: 

 «ЗА» – 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В. П., 

Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д. Ю., Романюк М. В., 

Шульман М. К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити відповіді на листи, що надійшли до Аудиторської палати 

України <…>  від 27.06.2019 р. №22 (вхід. № 01-01-20/414 від 27.06.2019 р.) та 

<…>  (вхід. № 01-01-20/413 від 27.06.2019 р.), в яких звернути увагу на позицію 

Аудиторської палати України – органу професійного самоврядування аудиторів 

щодо визначення випадків обов’язкового аудиту та кола суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит, схвалену рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 21.02.2019 р. (протокол № 8) та 

запропонувати провести звірку взаєморозрахунків з контрагентами із 

представниками фірм <…>  та <…>.  

<…> 

 

 16. Про розгляд заяв (скарг), які надходять до Аудиторської палати 

України. 

 

<…> 

 

17. Різне. 

17.1. Про святкування Дня бухгалтера та аудитора. 

 

<…> 

 

Голова АПУ  (підпис)               Т. О.    Каменська  

 

Секретар     (підпис)       К. Л.  Добровольська   
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Додаток 1 до питання № 9 протоколу 

№ 15 засідання Ради АПУ  

від 27 червня 2019 р. 

  

 

PR СТРАТЕГІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

СТРУКТУРА  

1. Вступ; 

2. Місія; 

3. Основні цілі PR діяльності; 

4. Цільові аудиторії; 

5. Репутаційні цілі; 

6. Ситуативний аналіз; 

7. Опис основної PR стратегії; 

8. Перелік тактик та очікувані результати; 

9. Ключові задачі PR діяльності; 

10.   Додаток 1: Перелік партнерів по ЦА; 

11.   Додаток 2: Канали комунікації: медіа мікс; 

12.   Додаток 4: План PR-заходів.  
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1. ВСТУП  

1.1. Основна ідея існування АПУ 

Аудиторська Палата України – орган професійного самоврядування аудиторів, 

що виконує покладені на нього Законом обов’язки, забезпечує права аудиторів, 

представляє професійні інтереси аудиторів в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, захищає професійні інтереси та соціальні права 

аудиторів, сприяє підвищенню професійного рівня аудиторів та надає їм 

методичну допомогу, а також захищає інтереси фізичних і юридичних осіб у 

разі заподіяння їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості аудиторів, 

діє в інтересах професії, аудиторів, третіх осіб та суспільства, забезпечує 

високу якість послуг та викликає довіру.   

1.2. Основні напрямки діяльності АПУ, відповідно до Стратегії розвитку 

АПУ.  

1. Виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям для вступу в МФБ 

та в інші європейські аудиторські об’єднання.  

2. Забезпечення гарантій високого рівня кваліфікації та незалежності аудиторів 

країни.  

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.  

5. Захист професійних прав та інтересів членів АПУ.  

6. Розробка інформаційної політики, спрямованої на створення позитивного 

іміджу професії аудитора в суспільстві. 

Виходячи з вищезазначеного пропонується наступне позиціонування 

Аудиторської палати України:  

Аудиторська палата України – це єдиний орган професійного самоврядування у 

сфері аудиту, визнаний міжнародними аудиторськими спільнотами та в 

Україні. АПУ формує фахове середовище та виконує роль:  

 Платформи професійної взаємодії українських аудиторів; 

 Експертного осередку; 

 Професійного середовища розвитку аудиту. 

АПУ сприяє встановленню, поширенню та дотриманню найвищих світових 

стандартів професії в українському аудиті, розвитку сильної української 
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економіки та захищає суспільні інтереси шляхом зміцнення спільноти, фаху та 

загальної ситуації на ринку аудиторських послуг. 

2. PR МІСІЯ  

Формування суспільного визнання професії аудиту в українському соціумі та 

посилення ролі та авторитету аудиторів шляхом цілеспрямованої інформаційної 

політики Аудиторської палати України.  

3. ЦІЛІ PR ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Збільшення обізнаності про аудит та популяризацію аудиторських послуг 

в українському суспільстві через підвищення інформаційної відкритості 

та публічності АПУ; 

2. Формування позитивного іміджу АПУ як ключового органу в площині 

українського аудиту;  

3. Зміцнення зв’язків з цільовими аудиторіями АПУ;  

4. Формування іміджу аудитора як висококваліфікованого, відповідального 

фахівця, що забезпечує функціонування сталої та життєздатної 

фінансової системи України.   

 

4. ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ 

Перелік основних цільових аудиторій (далі ЦА), що знаходяться в сфері 

інтересів АПУ. 

 

Аудитори та професійні спільноти 

аудиторів 

 

 

Замовники послуг, в т.ч. 

професійні спільноти: 

 

 Аудитори 

 Бухгалтери 

 Викладачі/науковці 

 Молоді спеціалісти  

 Професійні спільноти 

аудиторів 

 

*Див.додаток 

Бізнес: власники та вищий 

менеджмент компаній: 

 Малого бізнесу 

 Середнього бізнесу 

 Великого бізнесу 

 Бізнес асоціацій 

*Див.додаток 

 

Державні інституції 

 

 

Міжнародні аудиторські 

інституції 

 Державні регулятори 

діяльності АПУ.  

                                        

*Див.додаток 

 

 Професійні спілки 

 Міжнародні асоціації 

 Аудиторські палати 

іноземних держав 

 

5. РЕПУТАЦІЙНІ ЦІЛІ 
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Репутаційні цілі у взаємодії з основними ЦА – бачення іміджу, який ми 

прагнемо сформувати в ключових ЦА АПУ.  

 

Аудитори та професійні спільноти 

аудиторів 

 

 

Замовники послуг, в т.ч. 

професійні спільноти: 

 

АПУ – орган професійного 

самоврядування та платформа, яка 

об’єднує всіх українських 

аудиторів, що розділяють спільні 

цінності та бачення розвитку 

аудиторської справи в Україні.  

 

АПУ – орган професійного 

самоврядування, що 

забезпечує/гарантує високу якість 

послуг фахівців, що включені до 

Реєстру аудиторів; посередник між 

бізнесом та аудиторами.  

 

 

Державні інституції 

 

 

Міжнародні аудиторські 

інституції 

 

АПУ – орган професійного 

самоврядування, що належним 

чином виконує повноваження, 

покладені на нього Законом 

України. 

 

АПУ – провідна професійна 

організація, що сприяє сталому 

розвитку української економіки та 

надійний партнер. 

 

 

6. СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ  

Поточний аналіз он-лайн ЗМІ за 2016-2019 рр.:  

2016 р. – майже цілковита відсутність інформації про АПУ. При цьому є дані 

про проведення інформаційних кампаній щодо оновлення АПУ в 2015-2016 

році в друкованих ЗМІ;  

2017 р. – окремі згадки та короткі інформаційні матеріали в он-лайн ЗМІ про 

зміни законодавства та наближення аудиторської діяльності до норм ЄС; на 

фоні інформації про зміни з’являється критика нового законодавства та 

частково АПУ; матеріали про посилення ролі АПУ.   

2018 – 2019 рр. – посилення сайту; інформація в фахових ЗМІ про вибори 

голови та нового складу Ради АПУ; пояснення реформ та прогнози щодо змін;  

окремі статті про важливість аудиту.  

Важливо: зміни повноважень, структури та ролі АПУ, зазначені в Законі не 

були в достатній мірі висвітлені на внутрішніх ресурсах АПУ та у ЗМІ.  
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Загалом, можна констатувати зростання якісних і кількісних показників 

згадувань АПУ в інформаційному просторі. Проте, більшою мірою, наразі це 

забезпечується сайтом АПУ (сайт добре оптимізований, що є вагомим 

ресурсом).     

Внутрішньо-корпоративний аналіз  

На даний момент в інформаційному плані АПУ знаходиться на перехідному 

етапі. Серед частини цільової аудиторії (ЦА «Аудитори») відсутнє чітке 

бачення, спостерігається асоціювання з попередньою Аудиторською палатою 

України. В зв’язку з переважно регулюючими функціями попередньої АПУ, це 

може викликати настороженість та закритість до комунікації, небажання (і 

нерозуміння необхідності) взаємодії, критику. 

Окрім цього,  констатуємо стале протистояння груп інтересів всередині АПУ, 

різку критику деяких рішень.  

Підсумки:  

- Відсутність чіткої ідентифікації (бренду) АПУ;  

- Закритість структури та механізмів взаємодії з АПУ;  

- Відсутність можливостей та механізмів для комунікації (як всередині 

АПУ, так і між АПУ – ЦА – суспільством);  

- Постійно існуюча репутаційна загроза з боку груп інтересів всередині 

АПУ;  

- Використання ресурсу сайту та соцмереж АПУ переважно для 

інформування; 

Основний підсумок: на стратегічному рівні для АПУ критично необхідний 

перехід від інформаційного об’єкту до суб’єкту.  

7. ОПИС ОСНОВНОЇ PR-СТРАТЕГІЇ 

Існує дві основні стратегії PR-діяльності: подієва (на першому місці – 

безпосередня діяльність організації, PR є вторинним та базується виключно на 

висвітленні) та модельована (інформаційні активності розробляються у 

відповідності до PR цілей організації та допомагають у розвитку та посиленні 

організації). На основі аналізу поточної інформаційно-репутаційної ситуації 

АПУ, пропонується наступне:  

Обрати за основу модельовану PR стратегію.   

Дана стратегія передбачає керування інформаційними потоками з метою 

досягнення основних цілей організації та забезпечення існування і розвитку 

АПУ.  
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Вибір даної стратегії передбачає проактивну суб’єктоорієнтовану  

інформаційну політику та спрямування організаційних, людських 

фінансових ресурсів в даний напрямок. 

Відповідно до цього пропонується наступне:  

- Формування проактивного стилю комунікації АПУ; 

- Використання можливостей власних та партнерських он-лайн ресурсів;  

- Створення платформ для відкритого діалогу аудиторів та ЦА; 

- Встановлення формальних та неформальних зв’язків з представниками 

державних органів, бізнесу, міжнародних профільних організацій; 

- Залучення членів АПУ до суспільних дискусій у ролі експерта;  

- Напрацювання зв’язків зі ЗМІ; 

 

8. ПЕРЕЛІК ТАКТИК та ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

ТАКТИКИ 

 

ВНУТРІШНІЙ PR ЗОВНІШНІЙ PR 

Інформування: 

 Новинні розсилки; 

 Соцмережі; 

 Канал youtube; 

 Інформаційні матеріали для 

роздачі під час зустрічей та 

подій;  

 Робота з лідерами думок. 

Інформування: 

 Робота з фаховими та 

суспільно-політичними ЗМІ 

(публікація статей, інтерв’ю, 

інфографіка, спецпроекти); 

 Виступи на заходах 

потенційних партнерів; 

 Листи та пропозиції 

партнерства; 

 Робота з лідерами думок. 

 Іміджеві матеріали: створення 

матеріалів які розповідають про 

палату та переваги 

участі/взаємодії з нею (буклети, 

серія презентацій для різних 

ЦА, укр.та англ.мовою). 

 

Взаємодія  

 Професійні заходи; 

 Неформальні платформи 

(діяльність клубів та ін.) 

 Особисті зустрічі керівництва 

АПУ та членів АПУ.  

Взаємодія 

 Участь в заходах у якості 

партнерів;  

 Підписання меморандумів про 

співпрацю; 

 Спільна діяльність з 

партнерами; 

 Міжнародна взаємодія: 
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дослідження можливостей 

спільних подій, реалізації 

грантів, залучення до подій, 

особисті комунікації між 

керівниками, радою, 

секретаріатом та ін.) 

РЕЗУЛЬТАТ 

Зворотний зв'язок: 

 Лояльність аудиторів; 

 Професійний ріст АПУ; 

 Репутаційний ріст АПУ; 

 Якісне збільшення людського 

ресурсу;  

 Фінансовий ріст (внески 

членів). 

Зворотний зв'язок: 

 Лояльність партнерів; 

 Репутаційний ріст АПУ; 

 Посилення ролі АПУ в 

суспільстві; 

 Фінансове зростання (додаткові 

надходження). 

 

 

9. КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ PR діяльності 

1. Підвищення візуальної впізнаваності організації; 

2. Формування співпричетності/лояльності до АПУ серед професійної 

спільноти; 

3. Забезпечення розуміння громадськістю суті аудита та ролі аудитора;  

4. Поширення інформації про реформу галузі, реформи АПУ, ролі, 

діяльності та значення АПУ: фахові, суспільно-політичні ЗМІ, онлайн 

платформи громадянського суспільства;  

5. Формування довіри/лояльності до українських аудиторів зовнішніми ЦА; 

6. Налагодження комунікації з лідерами думок кожної ЦА;  

7. Налагодження співпраці зі ЗМІ; 

8. Співпраця з іноземними асоціаціями.  

Пропонується реалізувати дані задачі через План PR-заходів (див. в додатку). 
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Додаток № 1  

КЛЮЧОВІ ПАРТНЕРИ ПО ЦІЛЬОВИМ АУДИТОРІЯМ  

АУДИТОРИ та ПРОФЕСІЙНІ 

СПІЛЬНОТИ АУДИТОРІВ  

БІЗНЕС  

 

 

 РНБА  

 ПАБУ  

 УАСБА  

 ВПГО «САУ» 

 Інститут внутрішніх аудиторів 

України 

 Гільдія професійних 

внутрішніх аудиторів 

 ФПБАУ 

 ГС «ФАУ»  

 Федерація аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів АПК 

України 

  та ін.. 

 

 Українська Бізнес Асоціація  

 Європейська Бізнес Асоціація  

 Асоціація «Українська Рада 

Бізнесу»  

 Спілка українських 

підприємців (СУП)  

 Асоціації-учасники Української 

Ради Бізнесу (УРБ) 

 Національна платформа МСБ  

 Українська асоціація 

виробників  

 Асоціація приватних 

роботодавців  

 Асоціація «Українські 

імпортери побутової 

електроніки» 

 Всеукраїнська асоціація 

керівників бізнесу  

 Всеукраїнська Професійна 

Асоціація Підприємців 

 Асоціація «Український клуб 

аграрного бізнесу»  

 Українська Бізнес Асоціація 

 Асоціація підприємств 

інформаційних технологій 

України  

 Фундація інноваційного 

лідерства  

 Асоціація власників МСБ 

 та ін.. 

 

АСОЦІАЦІЇ ФОНДОВОГО 

РИНКУ ТА ІН.  

 

 Асоціація «Фондове 

партнерство»   

 Українська Асоціація 

Інвестиційного Бізнесу  
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 Асоціація «Українські Фондові 

Торговці» 

 Професійна Асоціація 

учасників Ринків Капіталу  

 Громадська спілка 

«Українське об’єднання 

ринків капіталу»  

 Асоціація платників податків 

України  

 та ін.. 

 

 

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ 

 

 

МІЖНАРОДНІ ПРОФЕСІЙНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

 Національний Банк України 

 Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

 Міністерство фінансів України 

 Нацкомфінпослуг 

 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

 та ін.. 

 

 IFAC  

 IIASB  

 AICPA  

 Accountancy Europe 

 Confederation of Asian and 

Pacific Accountants (CAPA) 

 Interamerican Accounting 

Association (IAA) 

 Аудиторські палати іноземних 

держав  

 та ін.. 

 

 

  

https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/accountancy-europe
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/confederation-asian-and-pacific-accountants-capa
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/confederation-asian-and-pacific-accountants-capa
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/interamerican-accounting-association-iaa
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/interamerican-accounting-association-iaa
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Додаток №2  

Канали комунікації: медіа мікс  

Для охоплення ключових цільових аудиторії пропонується використання різних 

медіа каналів.   

АУДИТОРИ  

Фахові видання:  

1. Аудитор України;  

2. Фінанси України; 

3. Податкове планування;  

4. Все про бухгалтерський облік та аудит; 

5. UTEKA. 

+ соцмережі: facebook, youtube 

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА БІЗНЕС  

Соціально-політичні та спеціалізовані ЗМІ.  

1. Власть Денег; 

2. Новое Время Бизнес;  

3. Економічна Правда; 

4. Деньги.ua; 

5. Український тиждень; 

6. Дзеркало Тижня; 

7. День; 

+ блог на liga.блоги  

+ експерти на Новое Время. Бизнес  
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Додаток № 3 

План PR заходів Аудиторської палати України на 2019 рік 

1. Забезпечення інформаційного супроводження запланованих заходів АПУ 

на 2019 рік 

 

Назва заходу  

Інформаційні 

продукти Термін  виконання  

1.1. Інформаційне 

супроводження 

чергового з’їзду 

аудиторів України.  

Буклет про 

діяльність АПУ та 

можливості для 

членів АПУ, 1 шт;  

Пропозиція ЗМІ 

про інформаційну 

співпрацю та 

запрошення на 

з`їзд; 

Підготовка прес-

анонсу,  

новини на сайт та 

сторінку facebook 

про проведення 

з’їзду та головні 

результати, по 1шт; 

Ведення facebook 

сторінки АПУ під 

час з`їзду; 

Фотозйомка; 

Організація запису 

відео та підготовки 

низки відео-

матеріалів з 

залученими 

фахівцями.  

Квітень-травень 2019 рр.;  

1.2. Інформаційне 

супроводження 

семінарів, круглих 

столів  

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

висвітлення 

заходів:  

Анонс на сайті з 

перепостом на фб, 

1 шт;  

Новина на сайті з 

основними тезами, 

1 шт; 

Публікація 

доповідей на сайті  

у вигляді коротких 

Протягом року; термін 

висвітлення кожної події 

(підготовки і подачі до 

публікації)– не більше 1 

тижня з дня проведення 

заходу; 
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Назва заходу  

Інформаційні 

продукти Термін  виконання  

 

 

резюме, 1шт.  

Використання 

матеріалів для 

підготовки статей у 

ЗМІ.  

1.3. Інформаційне 

супроводження 

щорічної міжнародної 

конференції 

«Актуальні питання 

розвитку аудиту». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунікація з 

міжнародними 

партнерами, 

запрошення до 

участі; 

Запрошення 

представників 

українських ЗМІ;  

Запрошення 

партнерів (бізнес-

асоціації, 

представники 

органів державної 

влади, 

представники 

професійних 

спільнот,що 

відповідають 

цільовій аудиторії); 

Новина на сайт про 

проведення 

конференції  та 

головні результати, 

1шт; 

Репортаж з заходу 

для  фахового ЗМІ;  

Аналітична стаття 

про стан аудиту в 

Україні для 

суспільно-

політичного ЗМІ, 2 

шт.; 

Розсилка 

партнерам з 

міжнародних 

організацій_резюме 

події + презентація 

події; 

 

Липень-жовтень 2019 рр.; 
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2. Перелік заходів з формування та посилення іміджу Аудиторської палати 

України на 2019 рік 

  

Назва заходу 

 

 

Інформаційні продукти 

 

Термін  

виконання 

 

2.1. Ребрендинг АПУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бренд-бук:  

-логотип, варіанти 

побудови логотипа і 

його зонування, 

кольорова та 

монохромна версія;  

-характеристика 

констант бренду 

(шрифти, кольори та їх 

комбінація, фірмовий 

блок) з правилами 

використання; 

-правила оформлення 

текстової інформації; 

-макети для 

поліграфічної продукції;  

- іміджева подарункова 

продукція. 

 

Липень-жовтень 

2019 р.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Робота над 

доопрацюванням та 

оптимізацією офіційного 

сайту АПУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оптимізовані розділу 

сайту для зручності 

пошуку інформації;  

-регулярне наповнення 

розділів «Новини», 

«Стан аудиту в Україні» 

матеріалами з питань 

діяльності Аудиторської 

палати України, та ін. 

- вкладка з презентацією 

АПУ англ. мовою; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимізація 

сайту: протягом 

травня-верес2019 

р.;  

 

Наповнення 

сайту: протягом 

року.  

 

Часові  

вимоги 

висвітлення  

подій:   

 

Інформаційні 

матеріали:  

 

Анонс – не менше 

1 місяця до 

проведення для 

великих подій та 
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Назва заходу 

 

 

Інформаційні продукти 

 

Термін  

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менше 2 

тижнів для подій 

меншого 

масштабу; 

 

Новина – не 

більше 2 днів з 

дати проведення 

заходу; 

 

Аналітичні 

матеріали:  

 

Статті,  

репортажі, 

аналітика – не 

більше 1 тижня з 

дати проведення 

заходу; 

2.3. Оптимізація офіційної 

фейсбук сторінки 

Аудиторської палати 

України 

 

 

 

 

 

-інформаційна концепція 

фейсбук сторінки;  

- контент-план 

щомісячно (до 5 числа 

кожного місяця); 

 

 

 

Протягом року; 

 

Початок ведення 

сторінки ф/б за 

новою логікою – 

друга половина 

травня 2019 року; 

 

2.4. Презентаційні матеріали 

для роботи з цільовими 

аудиторіями 

Аудиторської Палати 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентації: 

-Замовники послуг та 

їхні професійні асоціації 

(укр.мовою) 

-Міжнародні 

аудиторські  

інституції(англ.мовою); 

 

Буклети про діяльність 

організації та 

можливості співпраці 

для цільових аудиторій:  

-аудитори; 

-представники органів 

державної влади; 

Розробка та 

виготовлення 

протягом липня-

вересня 2019 

року; 
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Назва заходу 

 

 

Інформаційні продукти 

 

Термін  

виконання 

 

 

 

 

 

 

-замовники послуг; 

-треті особи;  

 

 

 

 

 

 

2.5. Видання фахової 

літератури для 

професійної спільноти 

аудиторів  

 

 

 

 

Форма: журнал, 

альманах (можливо в 

електронному вигляді) 

про стан аудиту в 

Україні з залученням 

експертів професійного 

середовища для 

підготовки. 

Жовтень-

листопад 2019 

року; 

 

 

 

 

2.6. Публікації у профільних 

та суспільно-політичних 

ЗМІ про актуальні 

питання аудиту з 

залученням експертів 

професійного 

середовища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профільні ЗМІ аудит: 

 

Репортажі про 

проведені заходи;  

Аналітичні матеріали 

про стан аудиту в 

Україні/діяльність 

аудиторського 

самоврядування/ 

професійну 

освіту/гармонізацію до 

МСА та ін. 

 

 

Профільні ЗМІ бізнес: 

 

Аналітичні статті про 

значення аудиту для 

бізнесу/якість 

аудиторських 

послуг/взаємодію  з 

АПУ.; 

 

Суспільно-політичні 

ЗМІ:  

 

Аналітичні статті  

 

Аудит як один з 

факторів сильної 

Протягом року  

 

Визначення тем, 

залучення 

експертів –липень 

2019 року;  

 

 

Напрацювання 

домовленостей 

про публікації у 

ЗМІ протягом 

липня –

вересня2019 р.;  

 

Підготовка 

публікацій – 

липень-вересень 

2019 р.; 

 

Публікації статей 

– серпень-грудень 

2019 року;  
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Назва заходу 

 

 

Інформаційні продукти 

 

Термін  

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економічної системи; 

 

Питання гармонізації 

сфери аудиту до МСА;  

 

Аудит та фінансова 

безпека третіх осіб;  

 

Он-лайн платформи 

громадянського 

суспільства:  

 

Інформаційні 

матеріали: 

 

Ознайомчі статті + 

Інфографіка: просто про 

аудит/важливість аудиту 

для кожного українця та 

ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участь в партнерських заходах 

Визначення ключових 

подій та заходів, що 

організовують 

потенційні партнери з 

цільових аудиторій на 

другу половину 2019 – 

2020 рр.; 

 

Перелік подій по ключовим 

партнерам для кожної цільової 

аудиторії; 

 

 

 

Липень - 

серпень 2019 

року; 

 

 

 

Укладення 

домовленостей щодо 

участі в заходах 

потенційних партнерів 

з представленням АПУ. 

 

Надіслані листи з презентацією 

АПУ та пропозиціям по 

співпраці; 

 

 

 

Серпень –

вересень 2019 

року;  

 

 

 

 

  



31 
 

Додаток 2 до питання № 11 

протоколу № 15 засідання Ради 

АПУ від 27 червня 2019 р. 

Перелік документів, які необхідно розробити для ефективної організації роботи 

Аудиторської палати України 

(на виконання доручення Ради Аудиторської палати України 

від 30.05.2019 р. (протокол № 14) 

№ 

з/п 

Назва документу Мета 

1.  
Положення про інформаційну 

політику АПУ 

Створення умов для формування в 

Аудиторській палаті України 

ефективного інформаційного 

простору для забезпечення доступу 

всіх користувачів до повної та 

достовірної інформації про 

діяльність АПУ. 

2.  
Положення про участь та 

представництво Аудиторської палати 

України в громадських радах 

З метою забезпечення активної 

участі членів Ради, а також членів 

Аудиторської палати України в 

роботі громадських рад, що 

створюються при міністерствах та 

інших органах державної влади.  

3.  
Положення організацію заходів 

Аудиторської палати України 

Визначення єдиного порядку 

організації заходів Аудиторською 

палатою України (конференцій, 

форумів, круглих столів, 

громадських обговорень тощо), 

умови участі (платні, безоплатні 

тощо), а також впровадження 

результатів таких заходів в 

аудиторську практику (у випадку 

необхідності). 

4.  
Порядок взаємодії Аудиторської 

палати України із засобами масової 

інформації  

Визначення порядку висвітлення 

діяльності Аудиторської палати 

України  та актуальних новин у 

сфері аудиторської діяльності, а 

також порядку акредитації засобів 

масової інформації на заходах 

Аудиторської палати України 
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5.  
Положення про відзнаки 

Аудиторської палати України 

Врегулювання правовідносин із 

наданням Аудиторською палатою 

України відзнак (подяк, грамот 

тощо) за вагомий внесок у розвиток 

аудиторської діяльності в Україні 

6.  
Положення про захист та обробку 

персональних даних 

Вимога Закону України Про захист 

персональних даних (частина 1 

статті 6 Закону). 

7.  
Інструкція про службові відрядження 

працівників Аудиторської палати 

України в межах України та за кордон 

 

  

Врегулювання правовідносин, 

пов’язаних із відрядженнями, 

насамперед, працівників Комітету з 

контролю якості аудиторських 

послуг, а також визначення 

порядку відшкодування витрат на 

відрядження 

__________________________ 
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                                                                                   Додаток 3 до питання № 12  

                                                                                   протоколу № 15 засідання 

                                                                                   Ради АПУ від 27 червня 2019 р. 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
орган аудиторського самоврядування  

 
вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601 

Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053 
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80 

E-mail: info@apu.com.ua 
http:// www.apu.com.ua 
Код ЄДРПОУ 00049972 

 

   01.07.2019 р. № 01-01-21/313 
 від  

 

 

Щодо проекту Закону «Про 

запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового 

знищення» (номер реєстрації 9417). 

 

Комітет Верховної Ради України  

з питань фінансової політики і  

банківської діяльності 

 

Виконуючому обов’язки Голови 

Комітету 

Довбенку М.В. 

 

  

 

Шановний Михайле Володимировичу! 

 

Користуючись нагодою, від імені Аудиторської палати України 

засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось з наступного.  

Аудиторська палата України, як орган професійного самоврядування аудиторів, 

створений відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, представляє аудиторів 

України 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; забезпечує захист професійних 

прав аудиторів.  

З грудня 2018 року на розгляді Верховної Ради України перебуває проект 

Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» (номер реєстрації 9417 від 

19.12.2018 р.) (далі –  Законопроект № 9417), який передбачає ряд 

кардинальних змін щодо обов’язків аудиторів та аудиторських фірм у системі 

фінансового моніторингу.  

mailto:info@apu.com.ua
http://www.apu.com.ua/
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Усвідомлюючи надзвичайну важливість удосконалення механізмів 

запобіганню та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, 

Аудиторська палата України та аудиторська спільнота в цілому занепокоєні 

новими ризиками для аудиторського бізнесу, який переважно представлений 

мікро та малими суб’єктами господарювання, що можуть бути спричинені при 

внесенні змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу. 

Так, згідно із частиною першою статті 2 Законопроекту № 9417, дія цього 

Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 

фізичних осіб – підприємців, а також на юридичних осіб, їх філії, 

представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення 

фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до 

міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Слід звернути увагу на те, що аудитори та суб’єкти аудиторської 

діяльності жодним чином не забезпечують проведення фінансових 

операцій клієнтів. Це пов’язано з тим, що аудитори не є суб'єктами, які 

впливають на видаткові операції об'єкту перевірки та не можуть їх 

зупинити, ані під час здійснення аудиту, ані під час надання консультацій з 

податкового чи бухгалтерського обліку. 

Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності надають послуги з аудиту 

фінансової звітності за минулі періоди, мають обмежений доступ до документів 

та обмежені можливості порівняно з іншими суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу щодо впливу на здійснення операцій клієнта. 

Однак, пунктом 7 частини другої статті 6 Законопроекту № 9417 до 

спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

віднесено, зокрема, аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.  

Водночас, Законопроектом № 9417 під час віднесення аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності до спеціально визначених суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу не враховано особливостей аудиторської 

діяльності, що з самого початку створює перешкоди належному виконанню 

положень Закону аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності у 

майбутньому.  

З урахуванням зазначеного та на виконання рішення Ради Аудиторської 

палати України від 27.06.2019 р. (протокол №--), звертаємось з наступним.  

1. Статтею 10 Законопроекту № 9417 визначено особливості діяльності 

спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому 

числі і щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

Стаття 10 Законопроекту № 9417, незважаючи на назву «Особливості 

діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу», жодним чином не розкриває особливості діяльності аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, як спеціальних суб’єктів фінансового 

моніторингу. 

Відповідно до пункту першого частини першої статті 10 Законопроекту 

№9417, виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
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забезпечується аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, при 

здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності. 

Водночас, згідно із іншими пунктами статті 10 Законопроекту № 9417, 

виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу іншими 

спеціальними суб’єктами первинного моніторингу, ставиться в залежність від 

здійснення (супроводження) ними певних господарських (фінансових) 

операцій, які можуть бути об’єктом фінансового моніторингу, а не щодо 

здійснення всієї господарської діяльності. 

На наш погляд пропоноване формулювання щодо будь-якої 

господарської (професійної) діяльності створює певну невизначеність та 

неоднозначність при практичному застосуванні положень закону щодо 

спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Так, стаття 2 Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та 

Ради від 20.05.2015 р. (далі – Директива 2015/849) про запобігання 

використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування 

тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) №648/2012 Європейського 

Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС передбачає:  

«1. Ця Директива застосовується до таких зобов’язаних суб’єктів: 

…(3) фізичні або юридичні особи, які займаються такою професійною 

діяльністю: (a) аудитори, ревізори та податкові консультанти;…».  

Дане формулювання у Директиві вказує лише на перелік перелічених нижче 

професій. 

Згідно частини першої статті 3 Господарського Кодексу України від 

16.01.2003 р. №436-VI під господарською діяльністю розуміється діяльність 

суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Згідно п.14.1.36 статті 14 Податкового кодексу України господарська 

діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) 

та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на 

отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої 

відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь 

першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими 

договорами. 

Таким чином, враховуючи положення законодавства, формулювання 

«при здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності» є 

недоречним та підлягає виключенню.  

Слід зазначити, що виконання аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності 

обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні ними 

будь-якої господарської (професійної) діяльності, не враховує особливостей 

саме аудиторської діяльності та не встановлює особливостей для  аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності як для спеціальних суб’єктів фінансового 

моніторингу.  

На нашу думку, статтею 10 Законопроекту № 9417, повинні бути 

визначені умови та чітко зазначені види аудиторських послуг, надання яких 
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зобов’язуватиме аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності здійснювати 

виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Такі 

умови та види аудиторських послуг повинні відповідати за своєю суттю 

визначеному Законопроектом № 9417 об’єкту фінансового моніторингу та 

враховувати специфіку саме аудиторської діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»  аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності можуть 

надавати: 

аудиторські послуги: аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої 

фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші 

професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів 

аудиту та  не аудиторські послуги, зокрема:  

1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, 

представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань; 

2) консультування з питань управління, розробки і супроводження 

управлінських рішень; 

3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 

4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління 

ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері; 

5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення 

ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних 

осіб; представництва інтересів у суді; 

6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що 

приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; 

7) послуги з оцінки; 

8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, 

розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо 

фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для 

підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією 

цінних паперів юридичних осіб. 

Виходячи із положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», не всі послуги, які надаються аудиторами та 

суб’єктами аудиторської діяльності можуть бути об’єктом первинного 

фінансового моніторингу. 

На наш погляд, об’єктом первинного фінансового моніторингу можуть 

бути аудиторські та не аудиторські послуги лише за умови, якщо вони 

забезпечуватимуть проведення фінансових операцій клієнтів. 

2. Частиною п’ятою статті 8 чинного Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» дозволено аудиторам, аудиторськім фірмам, суб’єктам 

господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, не повідомляти 

спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна 

інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної 

таємниці, або має привілей на збереження службової таємниці, а також у 
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випадках, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, 

представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового 

врегулювання спорів. 

Законопроект № 9417 зберігає норму щодо збереження службової 

таємниці лише для нотаріусів, адвокатів та юристів. Так, частиною третьою 

статті 10 Законопроекту № 9417 визначено, що нотаріуси, адвокати, адвокатські 

бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, можуть не 

виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не 

повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри під час 

надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових 

органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання 

консультацій щодо захисту та представництва клієнта. 

Разом з тим, Законопроектом № 9417 не враховані норми частини першої 

статті 11 Закону  України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», яка передбачає, що аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності 

зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання 

аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ 

під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних 

інтересах або в інтересах третіх осіб. 

Таким чином, аудитори та аудиторські фірми будуть позбавлені 

можливості належного захисту професійної таємниці щодо конфіденційності 

інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг.  

Необхідність захисту професійної таємниці підтверджується також у 

преамбулі Директиви (ЄС) 2015/849, яка передбачає: «(10)Прямо порівнянні 

послуги повинні розглядатися однаковим чином, якщо вони надаються будь-

яким із фахівців, що підпадають під дію цієї Директиви. З метою забезпечення 

поваги до прав, гарантованих Хартією основних прав Європейського Союзу 

(«Хартія»), у випадку з аудиторами, зовнішніми бухгалтерами та 

податковими консультантами, які, в деяких державах-членах, мають право 

захищати чи представляти клієнта в контексті судових проваджень або 

доводити правову позицію клієнта, інформація, яку вони одержують у ході 

виконання таких завдань, не повинна підпадати під зобов’язання щодо 

повідомлення, встановлені в цій Директиві.» 

Крім того, частинами першою та четвертою статті 14 Директиви 2015/849 

передбачено:  

«1. Держави-члени вимагають, щоб верифікація особи клієнта та 

бенефіціарного власника відбувалася до встановлення ділових відносин або 

проведення операції… 

4. …Держави-члени не застосовують перший пункт до нотаріусів, інших 

незалежних юристів, аудиторів, зовнішніх бухгалтерів та податкових 

консультантів виключно в тій мірі, коли такі особи доводять правову позицію 

свого клієнта або виконують завдання щодо захисту чи представлення такого 

клієнта під час, чи стосовно, судових проваджень, у тому числі при наданні 

консультацій щодо ініціювання чи уникнення таких проваджень.» 

Частиною другою статті 34 Директиви 2015/849 також встановлено, що  
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«2. Держави-члени не застосовують зобов’язання, встановлені в частині 1 

статті 33, до нотаріусів, інших незалежних юристів, аудиторів, зовнішніх 

бухгалтерів та податкових консультантів виключно в тій мірі, коли такий 

виняток пов’язаний з інформацією, яку вони одержують від, чи здобувають 

щодо, одного зі своїх клієнтів у ході доведення правової позиції свого клієнта 

або при виконанні свого завдання щодо захисту чи представлення такого 

клієнта під час, чи стосовно, судових проваджень, у тому числі при наданні 

консультацій щодо ініціювання чи уникнення таких проваджень, незважаючи 

на те, чи була така інформація одержана чи здобута до, під час чи після 

такого провадження». 

Тобто, Директива ЄС 2015/849  також передбачає право аудиторів не 

повідомляти про підозрілі операції уповноважені органи та не надавати 

інформацію на їх запит, якщо цю інформацію одержано чи здобуто при 

виконанні завдання щодо доведення правової позиції клієнта або його захисту, 

в тому числі консультування. 

Однак, Законопроектом № 9417 не враховано вищезазначені положення 

Директиви ЄС 2015/849 щодо можливості аудиторами та суб’єктами 

аудиторської діяльності не повідомляти про підозрілі операції уповноваженим 

органам. 

3. Відповідно до частини другої статті 12 Законопроекту № 9417, 

суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього 

Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть визначатися 

обставини при яких здійснюються посилені заходи належної перевірки та дії, 

які повинні вживатися суб’єктами первинного фінансового моніторингу при 

таких обставинах. 

Ми вважаємо, що, зазначена норма може спричинити неоднакове, 

непослідовне застосування норм права та неналежний вплив суб’єктів 

державного фінансового моніторингу на суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, зокрема, на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.  

Крім того, надання суб’єктам державного фінансового моніторингу 

додаткових, чітко не визначених повноважень порушує один із основних 

принципів верховенства права – принцип правової визначеності, який гарантує 

забезпечення легкості з'ясування змісту права і можливість скористатися 

цим правом у разі необхідності. 

4. Розділ ІV Законопроекту № 9417 визначає порядок замороження 

активів та зупинення фінансових операцій суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу. Разом з тим, зазначеними нормами в цій частині не 

враховано особливості спеціально визначених суб’єктів фінансового 

моніторингу, зокрема аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

Аудитор ніяким чином не може зупинити операції клієнта, оскільки зупинення 

видаткових фінансових операцій неможливе тими суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу, які не проводять фінансові операції щодо 

обслуговування рахунків (це не можуть бути страховики (перестраховики), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди, товарні та інші 

біржі, що проводять фінансові операції з товарами, нотаріуси, аудитори та ін.).  

У силу функціональних повноважень, адвокати, адвокатські бюро та 

об’єднання; нотаріуси; особи, які надають юридичні послуги; аудитори, 

аудиторські фірми; суб’єкти господарювання, що надають послуги з 

бухгалтерського обліку, діяльність з управління рахунками не здійснюють. 

Тобто ці операції потребують моніторингу під час їх здійснення, а це можуть 

виконати тільки ті установи, які їх проводять у поточному режимі. 

Оскільки, аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності не наділені 

повноваженнями щодо замороження активів та зупинення фінансових операцій, 

тому Законопроект № 9417 слід доповнити нормою, відповідно до якої, 

положення статті 22 та 23 розділ ІV Закону не поширюються на спеціально 

визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у 

підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону. 

5. Аналіз положень Законопроекту № 9417 щодо відповідальності за 

порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, вказує, що розмір фінансової 

відповідальності аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

непропорційний характеру та обсягам їх діяльності. 

Також, Законопроект № 9417 передбачає розширення та підвищення 

відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Відповідна інформація про розширення та підвищення такої відповідальності 

наведена у додатку до цього звернення. 

Крім того, Законопроект № 9417 не розкриває як повинні діяти аудитори 

та суб’єкти аудиторської діяльності, а відповідальність за недотримання 

положень закону та штрафні санкції однакові для всіх суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу без врахування специфіки та обмежень для 

спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Пунктом (27) Преамбули Директиви (ЄС) 2015/849 передбачено, що при 

застосуванні цієї Директиви доречно враховувати характеристики та потреби 

менших зобов’язаних суб’єктів, які підпадають під її дію, а також 

забезпечувати режим, що відповідає їх конкретним потребам та характеру 

діяльності. 

За даними Державного комітету статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/) 

розподіл підприємств за розміром за КВЕД 69 «діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку» у 2010 – 2017 роках такий: великі – 0%, середні  - 

0,6%, малі – 99,4%, з них мікропідприємства – 94,4%. 

За узагальненими даними про стан ринку аудиторських послуг суб’єкти 

аудиторської діяльності за рівнем доходів, отриманих у 2018 році, 

розподіляються наступним чином: 

Сума доходів, 

тис. грн. 

Кількість 

суб’єктів 

Кількість 

виконаних 

завдань 

Середня вартість 

1 завдання, тис. 

грн. 

2438100,1 889 32496 75,0 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Виходячи із наведених даних, можна дійти висновку, що фінансові 

результати до оподаткування у суб’єктів аудиторської діяльності незначні, тому 

що для цього виду послуг притаманні високі витрати та низький рівень 

рентабельності. 

За таких обставин розмір санкцій у сумі 170 тис. грн., 340 тис. грн., 850 

тис. грн. є неадекватним характеру та обсягам діяльності підприємств 

галузі.  

Існуюча практика застосування санкцій Міністерством фінансів України 

за результатами перевірок аудиторських фірм щодо дотримання ними 

законодавства з питань легалізації та відмивання доходів, одержаних 

злочинним шляхом, свідчить про застосування санкцій на максимальному рівні. 

Це призведе скоріше до закриття суб’єктів аудиторської діяльності ніж до 

стимулювання дотримання ними вимог законодавства з питань легалізації та 

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Надмірно високі штрафні санкції, передбачені частиною п’ятою статті 32 

Законопроекту № 9417 для всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, 

можуть привести до знищення аудиту як професії (їх бізнесу), збільшить 

корупційні ризики та можливості маніпулювання та суб’єктивного 

(монопольного) відношення до спеціальних суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу зі сторони суб’єктів державного фінансового моніторингу. 

Вважаємо за необхідне зменшити розмір штрафів для спеціально 

визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у 

підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини другої статті 6 Законопроекту 

№ 9417, для яких передбачити штрафи у сумі 10 відсотків розміру зазначеного 

у частині п’ятій статті 32 Законопроекту № 9417. 

Крім того, частиною четвертою статті 32 Законопроекту № 9417 

визначено, що «передбачені цією статтею заходи впливу застосовуються до 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного 

фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з 

державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного 

фінансового моніторингу».  Вказана норма може привести до зростання 

повноважень відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу та 

зростання корупційної складової. 

Відповідно до конституційних приписів, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Тому Аудиторська палата України вважає, що порядок 

застосування заходів впливу має бути визначений Законом та бути  єдиним для 

всіх суб’єктами державного фінансового моніторингу. 

Підсумовуючи вище наведене, просимо врахувати викладені у даному 

зверненні зауваження та пропозиції до Законопроекту № 9417, викладені у 

формі порівняльної таблиці, що додається. 

Додаток на 6 арк.  

Голова АПУ                                                                           Т.О. Каменська 
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Додаток 1 

Інформація про розширення та підвищення відповідальності  

за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 
 

Стаття 24 Закону 1702 Стаття 32 Проекту 9417 

Порушення санкція Порушення санкція 

за порушення вимог щодо 

ідентифікації, верифікації, 

вивчення клієнтів (осіб) у 
випадках, передбачених 

законодавством 

(для СПФМ, які не є 
юридичними особами) 

до 500 НМДГ 

 

 
 

 

(до 100 
НМДГ) 

за порушення вимог щодо 

здійснення належної перевірки, 

вимог щодо виявлення належності 
клієнтів та інших осіб до 

політично значущих осіб, членів їх 

сімей, осіб, пов’язаних з ними, у 
випадках, передбачених 

законодавством, 

до 20 000 

НМДГ 

немає  за порушення вимог щодо відмови 

від встановлення (підтримання) 
ділових відносин, проведення 

фінансової операції 

до 50 000 

НМДГ 

  за порушення вимог щодо 

здійснення переказів, 
передбачених статтею 14 цього 

Закону 

до 10 000 

НМДГ 

  за порушення порядку 
замороження / розмороження 

активів, що пов’язані з тероризмом 

та його фінансуванням, 

розповсюдженням зброї масового 
знищення та його фінансуванням, 

та зупинення фінансових операцій 

до 100 000 
НМДГ 

за невиявлення, несвоєчасне 
виявлення та порушення 

порядку реєстрації фінансових 

операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу 
(для СФПМ, які не є 

юридичними особами) 

до 800 НМДГ 
 

 

 

 
(до 100 

НМДГ) 

за невиявлення, несвоєчасне 
виявлення та порушення порядку 

реєстрації фінансових операцій, 

що підлягають фінансовому 

моніторингу 

до 50 000 
НМДГ 

  за порушення порядку створення 
(ведення) та зберігання документів 

(у тому числі електронних), 

записів, даних, інформації, у 

випадках, передбачених цим 
Законом, в тому числі, у разі їх 

втрати, або знищення 

до 20 000 
НМДГ 

за неподання, несвоєчасне 
подання, порушення порядку 

подання або подання 

спеціально уповноваженому 

органу недостовірної 
інформації у випадках, 

передбачених законодавством 

(для СПФМ, які не є 
юридичними особами) 

до 2000 
НМДГ 

 

 

 
 

 

(до 200 
НМДГ) 

за неподання, несвоєчасне 
подання, порушення порядку 

подання або подання спеціально 

уповноваженому органу 

недостовірної інформації у 
випадках, передбачених 

законодавством 

до 50 000 
НМДГ 

за порушення порядку 

зупинення фінансової 

(фінансових) операції 

до 2000 

НМДГ 
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(операцій) 
(для СПФМ, які не є 

юридичними особами) 

 
(до 200 

НМДГ) 

за неподання, подання не в 

повному обсязі, подання 
недостовірної 

інформації/документів, 

подання копій документів, у 
яких неможливо прочитати всі 

написані в них відомості, на 

запит суб’єкта державного 

фінансового моніторингу, 
необхідних для виконання 

ним функцій з державного 

регулювання і нагляду 
відповідно до цього Закону, 

або втрату документів (у тому 

числі інформації про рахунки 
або активи) 

(для СПФМ, які не є 

юридичними особами) 

до 2000 

НМДГ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(до 200 

НМДГ) 

за перешкоджання суб’єкту 

державного фінансового 
моніторингу у здійсненні ним 

нагляду у сфері запобігання та 

протидії, в тому числі недопуск до 
проведення перевірки з питань 

дотримання вимог законодавства у 

сфері запобігання та протидії, 

створення перешкод у її 
проведенні та/або неподання, 

подання не в повному обсязі, 

подання недостовірної 
інформації/документів, подання 

копій документів, у яких 

неможливо прочитати всі написані 
в них відомості, на запит суб’єкта 

державного фінансового 

моніторингу, необхідних для 

здійснення ним нагляду у сфері 
запобігання та протидії відповідно 

до цього Закону 

до 50 000 

НМДГ 

  за невиконання вимог про 
усунення виявлених порушень 

та/або вжиття заходів для 

усунення причин, що сприяли їх 

вчиненню, а також невжиття, за 
результатами перевірки, заходів з 

усунення виявлених недоліків 

щодо організації та проведення 
первинного фінансового 

моніторингу 

до 100 000 
НМДГ 

  за порушення обмежень щодо 

обміну інформацією, визначених 
законодавством у сфері 

запобігання та протидії 

до 20 000 

НМДГ 

  за незабезпечення захисту 
працівників, які повідомили 

керівника та/або відповідального 

працівника суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу чи 
суб’єкта державного фінансового 

моніторингу про порушення вимог 

законодавства у сфері запобігання 
та протидії 

20 000 НМДГ 

  за незабезпечення належної 

організації та проведення 

первинного фінансового 
моніторингу, відсутність належної 

системи управління ризиками, 

повторне невиконання вимог 
суб’єктів державного фінансового 

моніторингу про усунення 

виявлених порушень та/або вжиття 

заходів для усунення причин, що 
сприяли їх вчиненню, а також 

до  

10 000 000 

НМДГ 
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невжиття за результатами 
перевірок заходів з усунення 

виявлених недоліків у організації 

та проведенні первинного 

фінансового моніторингу 

за порушення обов’язків, 

визначених цим Законом 

та/або нормативно-правовими 
актами у сфері запобігання і 

протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї 
масового знищення крім 

зазначених у попередніх 

пунктах 
(для СПФМ, які не є 

юридичними особами) 

до 300 НМДГ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
(до 100 

НМДГ) 

за порушення інших вимог 

законодавства у сфері запобігання 

та протидії 

до 10 000 

НМДГ 
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Додаток 2 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ 

до проекту Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення № 9417 від 19.12.2018 р. 

 

Проект 9417 Пропозиції АПУ 

Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу 

 Пункт 1 частини 1 статті 10 проекту викласти у 

наступній редакції: 

1. Виконання обов’язків суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу 

забезпечується: 

1) аудиторами, суб’єктами аудиторської 
діяльності, бухгалтерами, суб’єктами 

господарювання, що надають послуги з 

бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають 

послуги в рамках трудових правовідносин), 
суб’єктами господарювання, що надають 

інформаційно-консультаційні послуги з питань 

оподаткування (крім осіб, що надають послуги 
в рамках трудових правовідносин), особами, які 

надають послуги щодо створення, забезпечення 

діяльності або управління юридичними особами 

(крім осіб, що надають послуги в рамках 
трудових правовідносин), при здійсненні ними 

будь-якої господарської (професійної) 

діяльності; 

1. Виконання обов’язків суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу 

забезпечується: 

1) аудиторами, суб’єктами аудиторської 
діяльності, бухгалтерами, суб’єктами 

господарювання, що надають послуги з 

бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають 

послуги в рамках трудових правовідносин), 
суб’єктами господарювання, що надають 

інформаційно-консультаційні послуги з питань 

оподаткування (крім осіб, що надають послуги 
в рамках трудових правовідносин), особами, які 

надають послуги щодо створення, забезпечення 

діяльності або управління юридичними особами 

(крім осіб, що надають послуги в рамках 
трудових правовідносин) за умови надання 

послуг, які забезпечують проведення 

фінансових операцій клієнтів. 

 Частину 3 статті 10 проекту викласти у 

наступній редакції: 

3. Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро 

та об’єднання, особи, які надають юридичні 
послуги, можуть не виконувати обов’язки щодо 

здійснення належної перевірки клієнта та не 

повідомляти спеціально уповноваженому 
органу про свої підозри під час надання послуг 

щодо захисту клієнта, представництва його 

інтересів у судових органах та у справах 

досудового врегулювання спорів або надання 
консультацій щодо захисту та представництва 

клієнта. 

3. Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро 

та об’єднання, особи, які надають юридичні 
послуги, аудитори, суб’єкти аудиторської 

діяльності, можуть не виконувати обов’язки 

щодо здійснення належної перевірки клієнта та 
не повідомляти спеціально уповноваженому 

органу про свої підозри під час надання послуг 

щодо захисту клієнта, представництва його 

інтересів у судових органах та у справах 
досудового врегулювання спорів або надання 

консультацій щодо доведення правової 

позиції, захисту та представництва клієнта. 

Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта 

 Виключити частину 2 статті 12 

2. Суб’єктами державного фінансового 

моніторингу, які відповідно до цього Закону 

виконують функції державного регулювання 

і нагляду за відповідними суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу, 

можуть визначатися обставини при яких 

здійснюються посилені заходи належної 

перевірки та дії, які повинні вживатися 

суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу при таких обставинах. 

 

виключити  
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Стаття 22. Замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, 

розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням 

 Додати частину 8 наступного змісту: 

немає 8. Вимоги цієї статті не поширюються на 

спеціально визначених суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу, зазначених у 

підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини 

другої статті 6 цього Закону. 

Стаття 23. Зупинення фінансових операцій 

 Додати частину 15 наступного змісту: 

немає 15. Вимоги цієї статті не поширюються на 

спеціально визначених суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, зазначених у 
підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини 

другої статті 6 цього Закону. 

Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та 

протидії 

 Частину 3 статті 32 проекту викласти у 

наступній редакції: 

3. У разі невиконання (неналежного 
виконання) суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу (його уповноваженою (посадовою) 

особою) вимог законодавства у сфері 

запобігання та протидії, до нього адекватно 
вчиненому порушенню протягом шести місяців 

з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж 

через три роки з дня його вчинення можуть 
бути застосовані заходи впливу, до яких 

належать: 

письмове застереження; 

анулювання ліцензії та/або інших 

документів, які надають право на здійснення 

певної діяльності; 

відсторонення посадової особи суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу від 

посади; 

штраф. 

3. У разі невиконання (неналежного 
виконання) суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу (його уповноваженою (посадовою) 

особою) вимог законодавства у сфері 

запобігання та протидії, до нього адекватно 
вчиненому порушенню протягом шести місяців 

з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж 

через три роки з дня його вчинення можуть 
бути застосовані заходи впливу, до яких 

належать: 

письмове застереження; 

письмове звернення до відповідних органів 

щодо анулювання ліцензії та/або інших 

документів, які надають право на здійснення 

певної діяльності; 
відсторонення посадової особи суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу від 

посади; 
штраф. 

 Частину 4 статті 32 викласти у наступній 

редакції 

4. Передбачені цією статтею заходи 
впливу застосовуються до суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу суб’єктами 

державного фінансового моніторингу, які 

відповідно до цього Закону здійснюють функції 
з державного регулювання і нагляду за 

суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, у порядку, встановленому 

відповідним суб’єктом державного 

фінансового моніторингу. 

4. Передбачені цією статтею заходи 
впливу застосовуються до суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу суб’єктами 

державного фінансового моніторингу, які 

відповідно до цього Закону здійснюють функції 
з державного регулювання і нагляду за 

суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, у порядку, встановленому цим 

Законом. 

 Частину 5 статті 32 доповнити реченням 

наступного змісту 

 Для спеціально визначених суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, 

зазначених у підпунктах «а» - «в», «е» пункту 

7 частини другої статті 6 цього Закону, 

можуть бути застосовані штрафи у сумі 10 
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відсотків розміру передбаченого частиною 

п’ятою статті 32 цього Закону. 

 Частину 6 статті 32 викласти у наступній 

редакції 

 
 

 

 
 

 

 

6. Розрахунок суми штрафу у разі 
вчинення двох і більше видів порушень 

здійснюється шляхом додавання розмірів 

штрафів за кожний вид порушення. 
У такому разі максимальна сума штрафу, яка 

може бути застосована до суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу, не може 

перевищувати: 
для суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, які є небанківськими фінансовими 

установами, — 10 000 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

для інших суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу — 2 000 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

6. Розрахунок суми штрафу у разі 
вчинення двох і більше видів порушень 

здійснюється шляхом додавання розмірів 

штрафів за кожний вид порушення. 
У такому разі максимальна сума штрафу, яка 

може бути застосована до суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу, не може 

перевищувати: 
для суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, які є небанківськими фінансовими 

установами, — 10 000 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

для спеціально визначених суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, 

зазначених у підпунктах «а» - «в», «е» пункту 

7 частини другої статті 6 цього Закону – 

10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 
для інших суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу  — 2 000 000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 
 

Доповнити Розділ VIII Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

відновлення прав і законних інтересів власників окремою статтею, в якій буде встановлено 

загальний порядок застосування заходів впливу. 
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