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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

з практики застосування міжнародних стандартів аудиту щодо підпису 

звітів за результатами наданих аудиторських послуг, що не є аудитом 

фінансової звітності 

Рада Аудиторської палати України, розглянувши питання, що виникають 

під час практичного застосування вимог професійних стандартів щодо підпису 

звітів за результатами наданих аудиторських послуг, що не є аудитом фінансової 

звітності та, враховуючи наявність різних підходів до тлумачення формату 

підпису, а також актуальність питання стосовно відповідності вимогам 

міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог чинного законодавства 

України,  звертає увагу членів Аудиторської палати України на таке.  

Для досягнення мети цих рекомендацій поняття «міжнародні стандарти 

аудиту» та «аудиторські послуги» використовуються у значенні, наведеному, 

відповідно, у пунктах 7 та 14 частини першої  статті 1 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII (зі 

змінами). 

Міжнародні стандарти аудиту містять наступні положення щодо підпису 

звітів: 

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності. 

Цілями аудитора є висловити думку щодо фінансової звітності, виходячи з 

оцінювання висновків на основі отриманих аудиторських доказів та чітко 

висловити таку думку у письмовому звіті.  

Письмовий звіт охоплює звіти, випущені у паперовому вигляді та в 

електронній формі (МСА 700 (переглянутий), А18). 

Пунктом 47 МСА 700 (переглянутого) «Формування думки та складання 

звіту щодо фінансової звітності» передбачено, що звіт аудитора повинен бути 

підписаним. У пунктах А64 та А65 пояснюється, що підпис аудитора робиться від 

імені аудиторської фірми, власним повним іменем або двома підписами, якщо це 

доречно в конкретній юрисдикції. Крім підпису аудитора в окремих юрисдикціях 

від аудитора може вимагатися зазначення в звіті аудитора своєї професійної 

приналежності або того факту, що аудитор чи аудиторська фірма (де це доречно) 

були визнані відповідним органом ліцензування у цій юрисдикції. У деяких 

випадках законодавчим чи нормативним актом може дозволятись використання в 

звіті аудитора електронних підписів. 



Звіт практикуючого фахівця із завдання з огляду історичної фінансової 

звітності. 

Звіт практикуючого фахівця із завдання з огляду повинен надаватись у 

письмовій формі та містити, зокрема, підпис практикуючого фахівця (МСЗО 2400 

(переглянутий), п. 86). Підпис практикуючого фахівця ставиться від імені фірми 

практикуючого фахівця, його власного імені або від обох імен, як прийнято в 

конкретній юрисдикції. На додаток до його підпису від практикуючого фахівця в 

деяких юрисдикціях може вимагатись включення в свій звіт заяви про професійні 

титули або визнання органом, що надає ліцензії, в цій юрисдикції (МСЗО2400 

(переглянутий), А131). 

Звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації. 

За результатами огляду проміжної фінансової інформації, що виконується 

незалежним аудитором суб’єкта господарювання, складається письмовий звіт, 

який містить підпис аудитора (МСЗО2410, п. 43). 

Звіт з надання впевненості, що складається за результатами завдання з 

надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 

інформації. 

Згідно з п.67 МСЗНВ 3000 (переглянутого) звіт з надання впевненості 

повинен бути викладений у письмовій формі та містити чітке надання висновку 

практикуючого фахівця щодо інформації про предмет завдання. Звіт з надання 

впевненості повинен включати, зокрема, підпис практикуючого фахівця (МСЗНВ 

3000 (переглянутий), п.69). Підпис практикуючого фахівця ставиться від імені 

фірми практикуючого фахівця, імені самого практикуючого фахівця або від імені 

фірми та свого імені разом залежно від конкретної юрисдикції. Крім підпису 

практикуючого фахівця в деяких юрисдикціях від практикуючого фахівця може 

вимагатись включити в звіт заяву щодо професійних посад або визнання 

відповідним органом ліцензування юрисдикції (МСЗНВ3000 (переглянутий), 

А183). 

Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг 2016-2017 року видання, надано 

визначення таких термінів: 

Аудитор – термін «аудитор» вживається для зазначення особи, чи осіб, що 

проводять аудит, як правило, партнера із завдання або інших членів команди із 

завдання, або, якщо це застосовно, фірми. У разі, якщо міжнародні стандарти 

аудиту прямо передбачають, що вимога або відповідальність покладається на 

партнера із завдання, вживають термін «партнер із завдання», а не «аудитор». 

Щодо державного сектору термін «партнер із завдання» та «фірма» слід розуміти 

як посилання на їх еквіваленти де це є доречним. 

Практикуючий фахівець – професійний практикуючий бухгалтер. 



Практикуючий фахівець (у контексті МСЗНВ 3000 (переглянутого)) – 

особа (особи), яка виконує завдання (як правило, партнер із завдання або інші 

члени команди із завдання, або, де це застосовно, фірма). Якщо цей МСЗНВ явно 

передбачає, що вимогу або відповідальність має виконувати партнер із завдання, 

використовується термін «партнер із завдання»,  а не термін «практикуючий 

фахівець». 

Практикуючий фахівець (у контексті МСЗО 2400 (переглянутого)) – 

професійний практикуючий бухгалтер.  Цей термін включає партнера із завдання 

або інших членів команди із завдання, або, де це застосовно, фірму. Якщо МСЗО 

2400 (переглянутий) явно передбачає, що вимогу або відповідальність має 

виконувати партнер із завдання, використовується термін «партнер із завдання»,  

а не термін «практикуючий фахівець». Терміни «партнер із завдання» та «фірма» 

слід розуміти як такі, що означають їх еквіваленти у державному секторі, де це 

доречно. 

Практикуючий фахівець (у контексті МССП 4410 (переглянутого)) – 

професійний практикуючий бухгалтер, який виконує завдання з компіляції 

інформації.  Цей термін включає партнера із завдання або інших членів команди 

із завдання, або, де це застосовно, фірму. Якщо МССП 4410 (переглянутий) явно 

передбачає, що вимогу або відповідальність має виконувати партнер із завдання, 

використовується термін «партнер із завдання»,  а не термін «практикуючий 

фахівець». Терміни «партнер із завдання» та «фірма» слід розуміти як такі, що 

означають їх еквіваленти у державному секторі, де це доречно. 

Професійний практикуючий бухгалтер – професійний бухгалтер 

незалежно від класифікації обов’язків (наприклад, аудит, податкова сфера чи 

консультаційні послуги) у фірмі, що надає професійні послуги. Цей термін також 

використовують стосовно фірми професійних практикуючих бухгалтерів. 

Отже, відмінність між поняттям аудитор та практикуючий фахівець 

згідно із стандартами полягає лише у типі завдання, яке виконує професійний 

практикуючий бухгалтер. 

В України аудиторська діяльність регулюється Законом «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII (зі 

змінами) (далі – Закон № 2258-VIII), іншими нормативно-правовими актами та 

міжнародними стандартами аудиту.  

Термін «аудитор», визначений Законом № 2258-VIII, відрізняється за 

змістом від терміну «аудитор», визначеного міжнародними стандартами аудиту, а 

терміни «практикуючий фахівець» та «професійний практикуючий бухгалтер» 

взагалі не визначені чинним законодавством України. 

Відповідно до Закону № 2258-VIII аудитор - фізична особа, яка підтвердила 

кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має 



відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (пункт 2 частини першої статті 1). При цьому під 

аудиторською діяльністю Закон № 2258-VIII розуміє незалежну професійну 

діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських 

послуг (пункт 3 частини першої статті 1), а під аудиторськими послугами - 

аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання 

завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту, тобто всі послуги, охоплені цими 

стандартами (пункт 7 частини першої статті 1).  

Згідно з  Законом № 2258-VIII аудиторський звіт - документ, підготовлений 

суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності 

(консолідованої фінансової звітності) відповідно до міжнародних стандартів 

аудиту та вимог цього Закону (пункт 6 частини першої статті 1) 

Відповідно до Закону № 2258-VIII аудиторський звіт підписує аудитор, який 

провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець, або провадить 

незалежну професійну діяльність у разі проведення ним аудиту одноосібно, або, 

щонайменше, як ключовий партнер у разі проведення аудиту аудиторською 

фірмою (частина друга статті 14). Проте, вищезазначена вимога стосується 

аудиторських звітів за результатами аудиту та не стосується звітів за результатами 

завдань, що не є аудитом. 

Таким чином, на основі аналізу термінології, визначеної Законом № 2258-VIII, 

з урахуванням ділових звичаїв та усталеної практики застосування термінів та 

понять  в Україні, Рада Аудиторської палати України  дійшла таких висновків 

щодо питання підпису звітів за результатами надання аудиторських послуг, що не 

є аудитом фінансової звітності: 

1. Термін «аудитор», визначений Законом № 2258-VIII, застосовується до 

термінів «аудитор» та «практикуючий фахівець», визначених 

міжнародними стандартами аудиту. 

2. Підпис у звіті практикуючого фахівця із завдання з огляду історичної 

фінансової звітності, звіті з надання впевненості, що складається за 

результатами завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації, із зазначенням «аудитор», а не 

«практикуючий фахівець», не є порушенням або відхиленням від 

міжнародних стандартів аудиту. 

3. У випадках, коли адресатами звітів, що складаються аудиторами за 

результатами виконання завдань, виконаних відповідно до МСЗО 2400, 

МСЗНВ 3000, МССП 4410, є іноземні користувачі, члени Аудиторської 

палати України  можуть використовувати для підпису звітів термін 



«практикуючий фахівець», «партнер із завдання», «фірма», а не термін 

«аудитор». 

Разом з тим, звертаємо увагу членів Аудиторської палати України   на 

використання належної термінології у назвах відповідних звітів, щоб не вводити 

в оману користувачів цих звітів, а саме: Звіт незалежного аудитора, Звіт 

незалежного практикуючого фахівця з огляду, Звіт з надання впевненості 

незалежного практикуючого фахівця, Звіт практикуючого фахівця щодо 

компіляції інформації. 

 

____________________________________________________ 


