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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

«01» листопада 2018 р.            м. Київ                    № 3/1  

 
 

Про  затвердження роз’яснення  

щодо проведення суб'єктами аудиторської діяльності 

 обов'язкового  аудиту фінансової звітності  

 

 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 – VIII, Статутом Аудиторської 

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

14.07.2018 р., Положенням про  Раду  Аудиторської палати України, затвердженим  

рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Рада Аудиторської 

палати України  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити роз’яснення щодо проведення суб'єктами  аудиторської 

діяльності обов'язкового  аудиту фінансової звітності, що додається. 

2. Направити затверджене роз’яснення до Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю  на погодження. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України, після погодження Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю роз’яснення, оприлюднити прийняте 

рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України. 

 

 

 

Голова АПУ        Каменська Т.О.  
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Додаток  

до рішення АПУ від 27.11.2018 р. № 3/1  

 

 

Щодо проведення суб'єктами  

аудиторської діяльності обов'язкового  

аудиту фінансової звітності  

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі – Закон), який введено в дію з 

01.10.2018 р., суб'єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги 

лише після включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі 

- Реєстр). 

З метою первинного формування Реєстру аудитори, строк чинності 

сертифікатів яких не закінчився до 01 жовтня 2018 року,  аудиторські фірми та 

аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, що мали право на 

провадження аудиторської діяльності станом на 01 жовтня 2018 року, до 31 жовтня 

2018 року подали до Аудиторської палати України реєстраційну форму, у якій 

зазначили відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі відповідно до Закону. 

Реєстр ведеться Аудиторською палатою України  за структурою, передбаченою 

розділом II Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018 р. №  766 (далі – 

Порядок), та оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати 

України https://www.apu.com.ua/. 

Станом на 31 жовтня 2018 р. Аудиторською палатою України сформовано  такі 

розділи Реєстру: 

1) розділ «Аудитори»; 

2) розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності».  

Формування Аудиторською палатою України розділів Реєстру «Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності» та «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес» розпочнеться після затвердження в установленому порядку типової форми 

договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, 

затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю (стаття 43 Закону), а також затвердженого Радою нагляду 

переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий 

рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.   

З урахуванням зазначеного Аудиторська палата України за погодження Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю надає наступні роз’яснення. 

Відповідно до Закону «обов'язковий аудит фінансової звітності - аудит 

фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб'єктів 

господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або 

надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам 

https://www.apu.com.ua/
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фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб'єктами 

аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом». 

Питання проведення суб’єктами аудиторської діяльності, які включені до   

розділу Реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності», обов’язкового аудиту фінансової 

звітності за 2018 рік на підставі договорів, укладених ними до 01.10.2018, до 

формування Аудиторською палатою України розділів Реєстру «Суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та 

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» та без внесення 

інформації про них відповідно до Закону та Порядку у зазначені вище розділи 

Законом не врегульовано.  

Разом з цим, відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є 

обов'язковим для виконання сторонами. Дана стаття встановлює загальний принцип 

обов'язковості договору. Отже, належним чином укладений договір є обов'язковим 

для сторін і повинен добросовісно виконуватись. 

Крім того, звертаємо увагу суб’єктів аудиторської діяльності, що Законом 

(частина 13 статті 15) передбачена сплата внесків за договорами з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту  для забезпечення фінансування Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторської палати України, яка 

має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня 

місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт. 

 

________________________________________________ 
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