
 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ЗА 

ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ 

 

Аудиторська палата України є юридичною особою, яка здійснює 

професійне самоврядування аудиторської діяльності та створена відповідно до 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – Закон). 

Рішення про створення Аудиторської палати України прийнято на 

Установчому з’їзді аудиторів України 14.07.2018 р. на забезпечення виконання 

вимог розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону через 

перетворення Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону 

України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ,  у 

Аудиторську палату України як орган професійного самоврядування. 

Інформацію про державну реєстрацію Аудиторської палати України 

внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 21.09.2018 р. 

Відповідно до вимог Закону Аудиторська палата України: 

1) здійснює реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

2) здійснює контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

3) регулює взаємовідносини між членами Аудиторської палати України у 

процесі провадження аудиторської діяльності; 

4) здійснює дисциплінарні провадження щодо суб’єктів аудиторської 

діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

5) здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес; 

6) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-

правових актів з питань аудиторської діяльності; 

7) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних 

стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської 

діяльності щодо спірних та складних питань; 

8) 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; 

9) забезпечує захист професійних прав аудиторів; 

10) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів 

України. 

Повноваження Аудиторської палати України не можуть бути делеговані 

іншим суб’єктам. 

Діяльність Аудиторської палати України провадиться відповідно до 

законодавства та Статуту Аудиторської палати України (рис. 1).  



Рис. 1. Повноваження  АПУ
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Відповідно до частини восьмої статті 47 Закону органами управління 

Аудиторської палати України є: 



1) з’їзд аудиторів України;  

2) Рада Аудиторської палати України.  

Ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює 

Секретаріат.  

У складі Аудиторської палати України з метою забезпечення проведення 

перевірок суб’єктів аудиторської діяльності створюється Комітет з контролю 

якості аудиторських послуг. 

Структуру управління та склад Аудиторської палати України 

представлено на рис. 2.   

Рис. 2. Структура  управління  та склад  АПУ
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Вищим органом управління Аудиторської палати України є з’їзд 

аудиторів України. 

Установчий з’їзд аудиторів України відбувся 14 липня 2018 р.  



Відповідно до вимог Закону делегатами установчого з’їзду аудиторів 

України були аудитори України, які мали чинний на момент проведення з’їзду 

сертифікат аудитора.  

 У з’їзді 14 липня 2018 р. взяли участь 1020 аудиторів із 2920 осіб, які 

мали чинний на момент проведення Установчого з’їзду сертифікат аудитора.  

Установчим з’їздом аудиторів України було затверджено: Статут 

Аудиторської палати України, Положення про Раду Аудиторської палати 

України, Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, Порядок 

скликання та проведення з’їзду аудиторів України та ін.  

 Установчим з’їздом аудиторів України за результатами таємного 

голосування до складу Ради Аудиторської палати України делеговано 11 осіб, а 

саме: Бондаря В. П., Барановську О. М., Дзюбу Л. А., Іщенко Н. І., Каменську 

Т. О., Нефьодову Д. Ю., Редько К. О., Романюка М. В., Сушка Д. С., Церетелі 

Л. Г., Шульман М. К.  

 Головою Аудиторської палати України обрано Каменську Тетяну 

Олександрівну.  

 Виконавчим директором призначено Курезу Тетяну Василівну. 

Рада Аудиторської палати України представляє інтереси членів 

Аудиторської палати України у період між з’їздами аудиторів України. 

Відповідно до Положення про Раду Аудиторської палати України Рада 

Аудиторської палати України має наступні повноваження: 

«2.1.1. приймає рішення від імені Аудиторської палати України; 

2.1.2. розглядає питання, пов’язані з контролем якості аудиторських 

послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес;  

2.1.3. регулює взаємовідносини між членами Аудиторської палати 

України у процесі провадження аудиторської діяльності; 

2.1.4. приймає рішення з питань дисциплінарних проваджень щодо 

суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

2.1.5. приймає рішення з питань безперервного навчання аудиторів, крім 

тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес; 

2.1.6. бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-

правових актів з питань аудиторської діяльності; 

2.1.7. узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних 

стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської 

діяльності щодо спірних та складних питань; 

2.1.8. 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; 

2.1.9. забезпечує захист професійних прав аудиторів; 



2.1.10. забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів 

України». 

Рада Аудиторської палати України на виконання повноважень, 

визначених Законом та Статутом  Аудиторської палати України, за звітний 

період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р. провела 6 засідань, на яких було 

розглянуто близько 72 питань (витяги з протоколів засідань Ради Аудиторської 

палати України, де зазначені розглянуті Радою питання та прийняті рішення, 

розміщені на  офіційному вебсайті Аудиторської палати України 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/). 

Відповідно до розподілу функцій між членами Ради Аудиторської палати 

України, прийнятого на засіданні Ради АПУ 01.11.2018 р., членами Ради АПУ 

призначено відповідальними за напрями діяльності Аудиторської палати 

України: 

-  професійна етика – члена Ради АПУ Романюка М.В.;  

-  безперервне професійне навчання – члена Ради АПУ Барановську О.М.;  

- зв’язки з громадськістю та професійними організаціями аудиторів – 

членів Ради АПУ Редько К.Ю та Нефьодову Д.Ю.;  

-  стандарти та практика – члена Ради АПУ Церетелі Л.Г.;  

-  імплементація норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та інших нормативних документів, пов’язаних з 

аудиторською практикою, члена Ради АПУ Шульман М.К.); 

Упродовж звітного періоду Радою Аудиторської палати України 

приймались рішення щодо:  

затвердження реєстраційних форм відомостей, що підлягають 

оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

подання суб’єктами аудиторської діяльності до Аудиторської палати 

України Звіту про надані послуги (зокрема, на засіданні Ради АПУ, що 

відбулося 13.12.2018 р. затверджено:  

Положення про порядок подання суб’єктами аудиторської діяльності до 

Аудиторської палати України Звіту про надані послуги; 

Інформаційну довідку про надані послуги за 2018 рік; 

Інструкцію щодо складання звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт 

аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги»; 

Інструкцію щодо складання Інформаційної довідки про надані послуги за 

2018 рік); 

організації та проведення чергового з’їзду аудиторів України (зокрема, на 

засіданні Ради АПУ, що відбулося 20.12.2018 р. визначено дату проведення 

чергового з’їзду аудиторів України, схвалено проєкт порядку денного 

чергового з’їзду аудиторів України, затверджено проєкт Регламенту проведення 

з'їзду аудиторів України, визначено перелік інформаційних матеріалів, 

підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України). 

З метою забезпечення діяльності  Аудиторської палати України 

відповідно до покладених на неї завдань на засіданнях Ради АПУ розглянуті та 

прийняті наступні документи: 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/


- Положення про вебсайт Аудиторської палати України; 

- Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому 

аудитору для участі на з’їзді аудиторів України. 

З метою забезпечення відкритості інформації Радою Аудиторської 

палати України були затверджені та оприлюднені на офіційному сайті АПУ 

наступні документи:  

- Інформаційний лист «Про порядок подання до АПУ реєстраційних 

форм»; 

- Повідомлення щодо внесення аудиторами та суб’єктами аудиторської 

діяльності змін даних у відомостях до Реєстру; 

- Інформаційний лист «Щодо формування розділу 3 та розділу 4 Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності»; 

- Інформаційний лист про види діяльності, які можуть здійснювати 

суб’єкти аудиторської діяльності. 

Крім того, упродовж звітного періоду Радою Аудиторської палати 

України схвалювались листи до: 

Міністерства фінансів України та Національної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг про надання роз’яснень щодо строків затвердження 

(погодження) типової форми договору страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами;  

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про присвоєння 

АПУ окремого коду організаційно-правової форми, як організації, яка 

займається аудиторським самоврядуванням; 

Комісії з атестації про надання роз’яснень порядку зарахування, 

удосконалення професійних знань аудиторів за 2018 рік; 

Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Голови Комітету 

Верховної Ради України з податкової та митної політики Южаніної Н.П., 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва Галасюка В.В. та Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про неприйнятність прийняття проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання 

зобов’язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків капіталу», 

опублікованому на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку; 

Кабінету Міністрів України про скасування Постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2015 р. № 390 «Деякі питання проведення аудиту 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки»; 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг про приведення їх нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України про надання 

роз’яснень  державним підприємствам про вимоги до суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 



визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»; 

комітетів Верховної Ради України, на розгляді яких знаходився 

законопроект (2413а), про внесення змін до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині порушення 

професійних прав аудиторів через спробу Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку отримати додаткові важелі впливу на аудиторів, що 

суперечить Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

Радою АПУ підтримувались отримані Аудиторською палатою України 

проекти нормативно-правових актів міністерств, державних колегіальних   

органів, а саме: 

проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку 

формування відкритого переліку незалежних аудиторів в рамках спільних 

операційних програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014-2020» (із зауваженнями та пропозиціями членами 

Ради АПУ); 

проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку 

формування відкритого переліку незалежних аудиторів в рамках спільних 

операційних програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014-2020» (без зауважень); 

проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

«Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року №1519» без 

зауважень. 

З метою забезпечення  захисту професійних прав аудиторів Радою АПУ 

оприлюднені Позиції АПУ та направлено  на адреси різних органів державної 

влади  звернення, що стосуються застосування окремих положень Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 

зокрема: 

- Позиція Аудиторської палати України щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання 

міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу»; 

- звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, щодо типової форми договору страхування; 

- звернення  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг щодо приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

- звернення до Кабінету Міністрів України про скасування Постанови 

Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 390 «Деякі питання 

проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки»; 



- звернення до Прем’єр-міністра України, Голови Комітету ВРУ з 

податкової та митної політики, Голови Комітету ВРУ з питань промислової 

політики та підприємництва та Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку щодо неприйнятності прийняття проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання 

зобов’язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків капіталу», 

опублікованому на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку. 

Окрім цього, підготовлені та направлені звернення до Державної 

установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»  з питань, 

що стосуються застосування Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», зокрема, щодо: 

-  порядку постійного удосконалення професійних знань аудиторів, які не 

встигли пройти удосконалення знань упродовж 2018 р.; 

- невідкладних питань нормативно-правового забезпечення реєстрації 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

- питань застосування міжнародних стандартів аудиту та застосування 

окремих положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

- перегляду Переліку професійних організацій сертифікат (диплом) яких 

свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової 

звітності».  

На засіданнях Ради АПУ запрошувались та були присутніми Голова та 

члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», представники аудиторських 

фірм, аудитори та інші особи. 

Ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює 

Секретаріат.  

Порядок діяльності Секретаріату Аудиторської палати України 

визначається Положенням про Секретаріат Аудиторської палати України, 

затвердженим рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 

2018 р., відповідно до положень якого основними завданнями Секретаріату є:  

«3.1.1. створення належних умов для роботи АПУ, Ради АПУ, її  комісій, 

структурних підрозділів, інших дорадчих органів АПУ та членів Ради АПУ під 

час виконання ними своїх повноважень; 

3.1.2. організаційне забезпечення ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

3.1.3. забезпечення єдиної системи діловодства в АПУ та належної роботи 

з документами, облік і контроль за їх проходженням та виконанням; 

3.1.4. підготовка проекту кошторису з забезпечення діяльності АПУ та 

подання його на затвердження у порядку, передбаченому Законом та Статутом 

АПУ; 

3.1.5. ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, 

планової, облікової та фінансово-економічної роботи, забезпечення обчислення 



та своєчасної сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та додержання 

податкового законодавства відповідно до затвердженого кошторису; 

3.1.6. фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове 

забезпечення діяльності АПУ, а також ефективне використання і збереження 

майна, коштів та інших матеріальних цінностей АПУ відповідно до 

затвердженого кошторису; 

3.1.7. інформування громадськості про діяльність АПУ та забезпечення 

безперебійної роботи сайту АПУ; 

3.1.8. виконання рішень  Ради  АПУ». 

Упродовж звітного періоду Аудиторською палатою України сформовано 

Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог 

Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018  р. № 766. 

З метою первинного формування Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності до Аудиторської палати України надійшло: 

заяв про включення до Реєстру аудиторів - 2725 

заяв про включення до Реєстру САД  - 893 

заяв про внесення змін до Реєстру аудиторів - 238 

заяв про внесення змін до Реєстру САД – 269. 

Упродовж звітного періоду до Аудиторської палати України надійшло 

184  листів та підготовлено 127 вихідних листів. 

За звітний період Аудиторської палати України зверталась до 

міжнародних професійних організацій, зокрема до Міжнародної федерації 

бухгалтерів (IFAC), Американського інституту сертифікованих громадських 

бухгалтерів (АІСРА) та Форуму Компаній (Forum of Firms) щодо доступу, 

перекладу на державну мову матеріалів з питань бухгалтерського обліку та 

аудиту та розміщення їх на офіційному вебсайті Аудиторської палати України.  

Аудиторською палатою України організаційно забезпечено проведення в 

місті Києві та обласних центрах ряду зустрічей-дискусій за наступними 

темами: 

«Нові правила призначення аудиторів у відповідності до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

«Домінанти організації та функціонування системи забезпечення якості 

аудиторських послуг в контексті Закону «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

«Незалежність, як одна із головних вимог проведення обов’язкового 

аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес»; 

«Нові вимоги до внутрішньої організації системи контролю якості 

аудиторських послуг: запровадження системи внутрішнього контролю, 

стимулювання персоналу для забезпечення якості послуг, вимоги до обсягу 

робочих документів»; 

«Дії аудитора під час оцінки безперервності діяльності як основи 

бухгалтерського обліку»; 



«Особливості формування думки та складання звіту щодо фінансової 

звітності: вимоги до формату та структури звіту аудитора в умовах дії Законом 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Результатом спільних зусиль АПУ, аудиторської спільноти та 

представників державних органів влади стало проведення круглих столів на 

тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» та «Звіт керівництва та його аудит». 

Учасникам цих заходів для обговорення були запропоновані проблемні питання 

щодо застосування Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок».  

Аудиторська палата України виступала інформаційним співорганізатором 

V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня 

народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка «Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», яка 

організовувалася Київським національним економічним університетом. 

У співпраці з проектом технічної допомоги, що фінансується ЄС, 

«Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору в 

Україні» (EU-FINSTAR) проведена конференція на тему: «Роль та 

відповідальність аудиторів, що проводять обов’язковий аудит регуляторної 

МСФЗ звітності ССІ в Україні та стан реформи аудиторської діяльності в 

Україні». Метою цієї конференції було поширення інформації про ключові 

майбутні ініціативи реформ та надання інформації про нові вимоги до 

регуляторної звітності для підприємств, що становлять суспільний інтерес 

(ССІ), та інформації про майбутні плани нового Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю України щодо регулювання аудиторської професії в 

Україні. 

За підтримки Світового банку проведена відеоконференція представників 

Аудиторської палати України з представниками Аудиторської палати 

Німеччини (Wirtschaftspruferkammer). Під час відеоконференції представники 

Аудиторської палати Німеччини (WPK) виступили з презентацією, в якій була 

висвітлена система нагляду за аудиторами в Німеччині, інформація про основні 

завдання WPK, організація процесу контролю якості діяльності аудиторів, 

виконання делегованих WPK повноважень та співпраця WPK з Органом 

нагляду за аудиторською діяльністю Німеччини (АОВ), членство WPK в IFAC 

та виконання членських зобов’язань, порядок ведення WPK Реєстру аудиторів. 

Інформування громадськості про діяльність Аудиторської палати України 

здійснюється шляхом розміщення на вебсайті АПУ відповідної інформації за 

посиланням: https://www.apu.com.ua/. 

 

_________________________________ 


