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Застереження

❑ Матеріали презентації, які розглядаються на зустрічі-
дискусії є узагальненням власного бачення доповідачем
питання що обговорюється, та не розглядається окремо без
додаткових роз'яснень доповідача. Усі законодавчі та
нормативні акти, використані у цієї презентації (наприклад,
Закон та МСА) доступні та оприлюднені, зокрема на
офіційної веб сторінці АПУ: https://www.apu.com.ua/

❑ Дана презентація не є офіційною позицією Ради АПУ та
відображає суб’єктивне бачення доповідача.

❑ Будь-яке комерційне використання матеріалів та
відтворення фрагментів інформації без дозволу автора
заборонено.
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Відповідно до глосарію МСА 

незалежність (Independence) включає:

 (a) незалежність мислення –
спрямованість мислення, що дає 
змогу висловити думку без будь-
якого впливу, що може поставити 
під загрозу професійне 
судження, та діяти чесно і 
проявляти об’єктивність та 
професійний скептицизм;

 b) незалежність поведінки –
уникнення фактів та обставин 
настільки суттєвих, що 
розсудлива і поінформована третя 
сторона, яка має всю відповідну 
інформацію, у тому числі щодо 
вжитих застережних заходів, 
обґрунтовано дійшла б 
висновку, що чесність,  
об’єктивність чи професійний 
скептицизм фірми або члена 
команди з надання впевненості 
були поставлені під загрозу.



Вимоги Закону України  «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VII від 21.12.2017р до 

аудиторів та  САД стосовно незалежності:

 САД має забезпечити незалежність та об'єктивність аудиторів та
ключового партнера при наданні аудиторських послуг, зокрема шляхом
впровадження відповідних політики та процедур, а також наявність
системи контролю за їх виконанням (п.1 ст.23)

 Надання неаудиторських послуг САД, можливо за умови що надання
таких послуг не призводить до виконання загроз щодо незалежності
аудитора (п.2 ст. 6)

 Виконання аудиту САД можливо, за умови, якщо:

 аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його власники (засновники,
учасники), посадові особи та працівники незалежні від юридичної особи,
фінансова звітність якої підлягає перевірці та не брали участі у підготовці
та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи (п.1 ст. 10)



Вимоги Закону до Аудиторів та САД щодо 

забезпечення незалежності. 

 Аудитори та САД зобов’язані вживати належних заходів для

забезпечення незалежності під час надання аудиторських послуг у

випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту, зокрема,

недопущення існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також

впливу договірних або інших відносин (п. 2 ст.10).

 Аудитори та САД зобов’язані утриматися від надання аудиторських

послуг у разі загрози моральним принципам, майновим інтересам,

захисту особистості та сімейних відносин, примушення до вчинення

певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних, трудових та

інших відносин між аудитором, суб’єктом аудиторської діяльності,

його аудиторською мережею та іншою особою, здатною вплинути на

результат аудиторських послуг, та юридичними особами, фінансова

звітність яких підлягає перевірці, внаслідок чого об’єктивна,

раціональна та обізнана третя сторона, беручи до уваги застосовані

запобіжні заходи, може дійти висновку, що незалежність аудитора або

суб’єкта аудиторської діяльності не дотримана (п.3 ст.10).



Законом забороняється надання аудиторських 

послуг  у  таких випадках  (частина  4 ст. 10 Закону):

 У разі якщо аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові 

партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і 

працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також

близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

 є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою,

фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи,

пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та

управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі

опосередковано через ІСІ;

 беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими,

гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою,

фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах

інститутів спільного інвестування;

 перебували протягом періодів, за який проводиться аудит та в період

проведення аудиту, у трудових, договірних або інших відносинах з

юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть

призвести до конфлікту інтересів.



Близькі родичі та члени сім’ї (для п.4 ст. 10 Закону), 

хто вони, та як визначити?

Визначення терміну "близькі особи" в Законі відсутнє. У

відповідності до визначення цього терміну в ст. 1 Закону України

"Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року:

«близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані

спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом,

зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб,

взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру

сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не

перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов -

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук,

внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор,

свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого

суб’єкта»;
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Члени сім’ї. Хто вони?

Визначення терміну «члени сім'ї» також в Законі

відсутнє. У відповідності до ст. 1 Закону України "Про

запобігання корупції», «члени сім'ї - особи, які

перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі

повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою

і піклуванням, інші особи, які спільно проживають,

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та

обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких

не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які

спільно проживають, але не перебувають у шлюбі»;



Додаткові обмеження до Аудиторів, які брали участь у наданні 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (ст.10 

частина 8)

Протягом щонайменше одного року, а у разі проведення 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, - протягом щонайменше двох 
років після надання відповідних послуг не мають права:

 1) обіймати керівні посади в органі управління юридичної 
особи, якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності;

 2) призначатися членом аудиторського комітету юридичної 
особи, якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності, або у разі відсутності такого комітету -
членом органу, що виконує відповідні функції;

 3) призначатися (бути обраним) членом адміністративного 
або наглядового органу юридичної особи, якій надавалися 
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності.



Додаткові заборони, визначені Законом, які впливають на 

незалежність аудитора (ст. 12 Закону)

Членам адміністративних, керівних та контролюючих

органів, власникам (засновникам, учасникам) суб’єкта

аудиторської діяльності, а також його пов’язаним

особам забороняється втручатися в аудиторську

діяльність аудитора у спосіб, що порушує його

незалежність та загрожує об’єктивності його

думки.



ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ТА 

АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

(розділ 6 Закону)

 незалежність та 

об’єктивність аудиторів та 

ключового партнера при 

наданні аудиторських

послуг, зокрема шляхом 

впровадження відповідних

політики та процедур, а 

також наявність системи

контролю за їх

виконанням.

САД для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності має забезпечити (п.1 та п.6 ст. 

23):

 запровадження

організаційних та 

адміністративних

механізмів для 

попередження, 

ідентифікації, усунення або

управління і розкриття

будь-яких ризиків та загроз

своїй незалежності.



Оцінка загроз незалежності: що треба документувати 

до початку виконання завдань з обов'язкового аудиту 

(вимоги частини 1 ст. 28 Закону)

 1) відповідність вимогам незалежності, визначеним цим 
Законом;

 2) загрози незалежності та вжиті застережні заходи для 
зменшення ризиків щодо їх настання;

 3) достатність кількості аудиторів та іншого персоналу, часу 
та ресурсів, необхідних для здійснення повного комплексу 
процедур для виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності;

 4) відповідність ключового партнера з аудиту та аудиторів, 
які будуть залучені до виконання завдання з обов’язкового 
аудиту, вимогам цього Закону.



Оцінка загроз незалежності: що треба документувати

аудиторам суспільно значимих підприємств (вимоги 

частини 2 ст. 28 Закону)

На додаток до вимог, зазначених у частині 1 цієї статті, САД, ключовий 

партнер з аудиту, аудитори, які будуть залучені до виконання завдання, 

повинні оцінити та задокументувати інформацію про:

 1) виконання вимог, визначених цим Законом, щодо встановлення

винагороди за послуги з обов’язкового аудиту (ст. 26 Закону), дотримання

обмежень до надання послуг, які не пов’язані з обов’язковим аудитом (п.4

ст.6 Закону), та тривалості періоду надання послуг з обов’язкового

аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес (ст. 30 Закону);

 2) чесність і порядність посадових осіб органів управління та

наглядових органів підприємства, що становить суспільний інтерес,

фінансова звітність якого перевіряється.



Письмові підтвердження  незалежності САД до 

аудиторського комітету ПСІ (п.3 ст.28 Закону )

 Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з

обов’язкового аудиту фінансової звітності ПСІ, має щорічно

письмово надавати підтвердження аудиторському комітету

такого підприємства, що суб’єкт аудиторської діяльності,

ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до

виконання відповідного завдання, є незалежними від цього

підприємства.

 Суб’єкт аудиторської діяльності повинен поінформувати

аудиторський комітет підприємства, що становить

суспільний інтерес, фінансова звітність якого перевіряється,

про загрози незалежності та узгодити заходи, що

вживатимуться для зменшення ризиків щодо їх настання.



Вимоги, визначені Законом, щодо встановлення 

винагороди за послуги з обов’язкового аудиту 

(ст. 26 Закону)
Вимоги Заборони

1 Винагорода не повинна залежати 

від надання цій самій юридичній 

особі неаудиторських послуг, а 

також договірних відносин або 

домовленостей, не пов’язаних з 

наданням послуг з аудиту 

фінансової звітності

Заборонено встановлювати розмір

винагороди на підставі наперед 

визначених умов до результатів

надання аудиторських послуг або

результатів їх використання, зокрема

залежно від висловленої думки в 

аудиторському звіті

2 Якщо САД протягом 3-х і більше років поспіль надає ПСІ, його

материнській компанії та/або дочірнім підприємствам послуги, не

пов’язані з обов’язковим аудитом фінансової звітності, крім тих, що

зазначені у частині 4 статті 6 цього Закону, сума винагороди за такі

послуги не може перевищувати 70 % середньої суми винагороди, що була

отримана суб’єктом аудиторської діяльності протягом останніх 3-х років

поспіль за аудит цих самих підприємств.



Вимоги, визначені Законом, щодо встановлення 

винагороди за послуги з обов’язкового аудиту 

(ст. 26 Закону) – кількісний вплив (1)

 Якщо загальна сума винагороди, отримана від ПСІ, за кожен з
останніх 3-х років поспіль перевищує 15 % загальної суми
чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської
діяльності з обов’язкового аудиту фінансової звітності, САД
зобов’язаний поінформувати про це аудиторський комітет
підприємства і вжити заходів для забезпечення незалежності,
узгоджених з аудиторським комітетом. При цьому
аудиторський комітет може прийняти рішення про
проведення контрольного огляду завдання іншим суб’єктом
аудиторської діяльності, який відповідно до цього Закону має
право проводити аудит фінансової звітності підприємства, що
становить суспільний інтерес, до затвердження аудиторського
звіту.



Вимоги, визначені Законом, щодо встановлення 

винагороди за послуги з обов’язкового аудиту (ст. 26 

Закону) – кількісний вплив (заборона)

❑Забороняється надання послуг з обов’язкового
аудиту фінансової звітності підприємству, що
становить суспільний інтерес (надалі-ПСІ),
якщо загальна сума винагороди, отримана від
цього підприємства, щорічно перевищує 15 %
загальної суми чистого доходу від надання
послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності
впродовж 5 -ти років поспіль.



8 обмежень (заборона відповідно до ст. 27 Закону) на одночасне 

надання ПСІ, послуг з обов’язкового аудиту фінансової

звітності та деяких неаудиторських послуг (ч.4 ст. 6 Закону )

 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.



Одне особливе-можливість  надання послуг з оцінки

з одночасним надання ПСІ послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (ч.4 ст. 6 та ч.3 ст.27 Закону)

Суб’єкт аудиторської діяльності та/або учасник аудиторської мережі

(мережі) має право надавати послуги з оцінки, у разі, якщо:

 а) такі послуги не впливають прямо або мають несуттєвий вплив

окремо або в цілому на фінансову звітність, що підлягає аудиту;

 б) оцінка впливу на фінансову звітність, що підлягає аудиту, 

належним чином задокументована та пояснена у додатковому

звіті, що направляється аудиторському комітету замовника;

 в) суб’єкт аудиторської діяльності дотримується принципів

незалежності, встановлених цим Законом.



Період дії,  заборони щодо надання неаудиторських послуг з 

одночасним надання ПСІ послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (див ч.1 та 4 ст. 6 та ч.4 ст.27 Закону)

Зазначена заборона діє з початку звітного періоду 
фінансової звітності, що перевіряється суб’єктом 
аудиторської діяльності, до дати підписання 
аудиторського звіту.

При цьому для послуг з розробки та впровадження 
процедур внутрішнього контролю період 
обмеження (заборона) наданих послуг поширюється 
на фінансовий рік, який передує звітному періоду 
фінансової звітності, що перевіряється суб’єктом 
аудиторської діяльності



Тривалості періоду надання послуг з обов’язкового 

аудиту ПСІ (ст. 30 Закону)

№ 

п/п

Завдання з аудиту Тривалість надання  послуг з 

аудиту

1 Перше завдання з аудиту фінансової

звітності ПСІ

Щонайменше один рік, та може бути 

подовжено.

Безперервна тривалість - не може 

перевищувати 10 років.

2. Після закінчення строку виконання аудиторського завдання (див п.1)

може бути продовження строку виконання завдання з аудиту САД за таких умов 

(в будь якому випадку: або після терміну у п.1, або після терміну у п.2. період

«охолодження» - 4 роки):

2.1 Відбир САД на відкритому конкурсі на 

умовах цього Закону

на 10 років 

2.2 Якщо у виконанні аудиту одночасно буде 

брати участь декілька САД, а не 1, за 

умови, що за результатами обов’язкового

аудиту представляється спільний

аудиторський звіт.

на 14 років



Вимоги до ключових партнерів та аудиторів щодо 

тривалості участі у аудиті ПСІ (п.5 ст. 30)

Ключові партнери з аудиту АУДИТОРИ

Припиняють свою участь в 

обов’язковому аудиті фінансової 

звітності підприємства, що 

становить суспільний інтерес, не 

пізніше ніж через сім років з 

дати їх призначення. Вони не 

мають права брати участь у 

виконанні завдання з 

обов’язкового аудиту цього 

підприємства протягом 

наступних трьох років

САД має забезпечити 

ротацію аудиторів, 

залучених до виконання 

завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності. 

Механізм поступової ротації 

застосовується поетапно до 

конкретних осіб, а не до всієї 

групи, яка виконує завдання.



ТРИВАЛІСТЬ надання послуг з аудиту ПСІ – коли 

починати розрахунок (п.6 ст.30 Закону)

САД до реорганізації САД після реорганізації – якщо є 

питання

Розраховується з першого 

фінансового року згідно з 

договором на проведення 

аудиту, відповідно до якого САД 

(включно з іншими САД які до 

нього приєднались у процесі 

реорганізації) вперше 

призначається виконувати 

завдання з обов’язкового аудиту 

одного й того самого ПСІ. 

Якщо у зв’язку з процесами 

реорганізації або змінами у структурі 

власності суб’єкта аудиторської 

діяльності існує невизначеність 

щодо дати, з якої він почав 

виконання завдання з обов’язкового 

аудиту, такий суб’єкт аудиторської 

діяльності зобов’язаний негайно 

повідомити про це Інспекцію, яка 

остаточно визначає відповідну дату.



Інші вимоги Закону до САД та наслідки порушення 

вимог щодо незалежності.

№ ст.

Закону

Вимоги

п.4 ст.32 У рамках огляду виконаного завдання з аудиту фінансової звітності 

оцінюється щонайменше таке:

1) незалежність суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної 

особи, фінансова звітність якої перевіряється;…

п.п.7) п.2 

ст.37
Звіт про прозорість має включати інформацію про практики 

забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення 

внутрішнього огляду дотримання незалежності;…

п.п.2, п.5 

ст.42

та п.п.1п.8 

ст. 42  

Професійним проступком аудитора та суб’єкта аудиторської 

діяльності є:

…2) недотримання вимог незалежності суб’єкта аудиторської 

діяльності. За наслідками цього, у випадках, зазначених п.п.1п.8 ст. 

42 на САД накладається штраф  у розмірі 30% від суми 

винагороди за договором про надання аудиторських послуг




