
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ  

ГОЛОВИ АПУ ТА  
ЧЛЕНІВ РАДИ АПУ 

 

про виконання програми роботи  
Аудиторської палати України  за 2020 рік 

 



 
ЧЛЕНИ РАДИ АПУ: 
 Каменська  

Тетяна  

Олександрівна  

Голова АПУ 

 
Барановська  

Олена  

Михайлівна 

Бондар  

Валерій  

Петрович 

Дзюба  

Лілія  

Анатоліївна 

Іщенко  

Надія  

Іванівна 

Нефьодова  

Дар’я  

Юріївна 

Редько  

Катерина  

Олександрівна 

Романюк  

Микола  

Васильович 

Сушко  

Дмитро  

Сергійович 

Церетелі 

 Лариса  

Григорівна 

Шульман 

Маргаріта  

Кімівна 



ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АПУ 

приймає рішення від імені АПУ; 
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; 
регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження аудиторської діяльності; 
 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; 
приймає рішення з питань безперервного навчання аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 
бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань 
аудиторської діяльності; 
узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає 
рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань; 
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; 
 забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України. 

 



       Забезпечення виконання    
Аудиторською палатою України 

делегованих повноважень, 
передбачених Законом України 
«Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» 

Заходи з науково-методичної 
роботи та безперервного 

навчання аудиторів 

 
Організаційні заходи щодо 
забезпечення діяльності 

Аудиторської палати України 
 

 
Застосування міжнародних 

стандартів аудиту та кодексу 
етики професійних бухгалтерів 

в національну практику 
аудиторської діяльності 

ПРОГРАМА РОБОТИ АПУ  

(Затверджено рішенням Ради АПУ від 16.01.2020 № 28/2)  

ВКЛЮЧАЄ  НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:  

 
Заходи з питань правового 
забезпечення аудиторської 

діяльності 

 
Зовнішні зв’язки  

та інформаційне забезпечення 
аудиторської діяльності 

2 

5 

1 

4 

3 3 

6 



1.Забезпечення виконання    

Аудиторською палатою України 

делегованих повноважень, 

передбачених Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 



1.Забезпечення виконання    
Аудиторською палатою України 

делегованих повноважень, 
передбачених Законом України 
«Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» 
 

Ведення Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської 

діяльності 

Забезпечення якості 

аудиторських послуг 



 

 

 

 

 

СЕКРЕТАРІАТ АПУ здійснює 

ведення Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 

 

Членами Ради АПУ погоджено узагальнену 

інформацію про стан аудиторської діяльності в 

Україні у 2019 році 



Комітет з контролю якості 
аудиторських послуг 

 

Забезпечення 
якості 

аудиторських 
послуг 

 

ПЕРЕВІРКИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ САД 

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ 

 Розглянуто 47 питань щодо порушення дисциплінарних 

проваджень на САД та 2 на аудиторів; 

 Винесені рішення по 33 дисциплінарним справам.  

 Затверджено та періодично переглядався план-графік 

перевірок на 2020 та на 2021 рік; 

 Розглянуто на засіданнях РАПУ та прийнято рішення 

щодо результатів перевірок з контролю якості 39 САД; 

 Розглянуто 2 звернення САД щодо перегляду результатів 

перевірки. 



Дисциплінарні 
провадження 

 

14 скарг НКЦПФР; 

 1 скарга  ОСНАД; 

 4 скарги від клієнтів; 

14 подань Комітету з контролю якості: 
- 10 за результатами перевірки (ПСІ); 
- 2 за результатами відстеження 
впровадження рекомендацій; 
- 2 за ухилення від проведення 
перевірки 

1 закрито; 

23 попередження; 

Зупинення права  на надання 

послуг з обов'язкового аудиту: 

                        на 3 роки  -  2 

                        на 3 місяці - 2 

                           на 6 місяців - 2 

                           на 9 місяців - 1 



 

2.Організаційні заходи  
щодо забезпечення 

діяльності Аудиторської 
палати України 

 



 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ РАДИ АПУ 

розглянуто питань  322 

прийнято рішень  306 

розглянуто заяв (скарг)  26 

розглянуто звернень  59 

погоджено відповідей на запити  44 

направлено листів до державних органів,  

 

у т.ч. до комітетів Верховної Ради України щодо 

законопроєктів, які можуть мати вплив на аудиторів та 

аудиторську діяльність  

18 

 

 

2 

надано роз’яснень та інформаційних повідомлень для 

аудиторів 

8 

розроблено документів (регламентуючих діяльність АПУ)  15 

проведено круглих столів та інших інформаційних заходів  24 

Всього протягом 2020 року проведено 23 засідання  

 Ради Аудиторської палати України, на яких: 



 
ПЕРСОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПРИСУТНОСТІ 
 ЧЛЕНІВ РАПУ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ 
(ВСЬОГО ВІДБУЛОСЯ 10 ОЧНИХ ЗАСІДАНЬ), НЕ ЗВАЖАЮЧИ 
НА КАРАНТИННІ УМОВИ: 

 

 Барановська Олена Михайлівна  – на 7 засіданнях;  

 Бондар Валерій Петрович  – на 6 засіданнях; 

 Дзюба Лілія Анатоліївна – на 8 засіданнях; 

 Іщенко Надія Іванівна  – на 9 засіданнях; 

 Каменська Тетяна Олександрівна – на 10 засіданнях; 

 Нефьодова Дар'я Юріївна  – на 6 засіданнях; 

 Редько Катерина Олександрівна  – на 8 засіданнях; 

 Романюк Микола Васильович  – на 9 засіданнях; 

 Сушко Дмитро Сергійович  – на 9 засіданнях; 

 Церетелі Лариса Григорівна  – на 1 засіданні; 

Шульман Маргаріта Кімівна  – на 7 засіданнях. 

 



 
ПЕРСОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПРИСУТНОСТІ 
 ЧЛЕНІВ РАПУ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ 
(ВСЬОГО ВІДБУЛОСЯ 13 ЗАСІДАНЬ, ШЛЯХОМ ПИСЬМОВОГО 
ОПИТУВАННЯ ІЗ ОБГОВОРЕННЯМ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM): 

 

 Барановська Олена Михайлівна  – на 13 засіданнях;  

 Бондар Валерій Петрович  – на 12 засіданнях; 

 Дзюба Лілія Анатоліївна – на 9 засіданнях; 

 Іщенко Надія Іванівна  – на 12 засіданнях; 

 Каменська Тетяна Олександрівна – на 13 засіданнях; 

 Нефьодова Дар'я Юріївна  – на 10 засіданнях; 

 Редько Катерина Олександрівна  – на 12 засіданнях; 

 Романюк Микола Васильович  – на 13 засіданнях; 

 Сушко Дмитро Сергійович  – на 11 засіданнях; 

 Церетелі Лариса Григорівна  – на 13 засіданнях; 

Шульман Маргаріта Кімівна  – на 13 засіданнях. 

 



УЧАСТЬ У РОБОТІ 

РАДИ НАГЛЯДУ 

ОРГАНУ 

СУСПІЛЬНОГО 

НАГЛЯДУ ЗА 

АУДИТОРСЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

Голова АПУ Каменська Т.О. на 

запрошення ОСНАД постійно приймала 

участь у засіданнях Ради нагляду з 

правом дорадчого голосу 

 



Радою АПУ 

обговорюється та 

затверджується 

Кошторис АПУ на рік. 

Щоквартально 

аналізується та 

погоджується звіт про 

його виконання. 
 

КОШТОРИС АПУ 



 У 2020 році відбулися круглі столи за участю членів 

РАПУ з усіма регіонами  України 

Лютий (живий формат): 

1.Одеса, Миколаїв 

2. Харків  

3. Львів 

Квітень (онлайн): 

4.Житомир, Закарпаття 

5.Вінниця 

6.Хмельницький, Рівне, Волинь, Тернопіль 

Травень (онлайн): 

7.Суми, Чернігів, Полтава 

8.Черкаси, Кіровоград, Миколаїв, Херсон 

Червень (онлайн): 

9.Киів та Київська область 

10. Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці 

«Великі питання маленьких та 

середніх аудиторських фірм» 





3.Заходи з науково-
методичної роботи та 

безперервного 
навчання аудиторів 

 



 Неодноразово розглядалися документи щодо 

організації процесів атестації та безперервного 

удосконалення професійних знань аудиторів.  

 Зауваження та пропозиції надавалися до Міністерства 

фінансів України. 

Член Ради АПУ 

 Барановська Олена 

Михайлівна бере активну 

участь у роботі  

Комісії з атестації. 



Науково-методична Рада  створена у 

відповідності до рішення з'їзду аудиторів  

 Голова НМР – член РАПУ Романюк М. В. 

 В складі  НМР - 7 членів РАПУ. 

 Згідно з планом роботи НМР у 2020 році розпочато  

узагальнення інформації з аудиторської практики за 

напрямами: 

 Ідентифіковані ризики суттєвого викривлення та 

процедури у відповідь на них; 

Практика застосування Міжнародних стандартів 

аудиту малими та середніми суб’єктами аудиторської 

діяльності; 

Популяризація та доведення до основних користувачів 

сутності та значимості аудиторських послуг. 



Заходи АПУ (семінари, вебінари) 

«Порядок складання звітності САД, за формою 1Аудит» 

«Перша фінансова звітність за МСФЗ. Особливості аудиту» 

«Перші результати контролю якості аудиторських послуг» 

«Типові помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ» 

«Аудиторський звіт за МСА 2016-2017» 

«Особливості розкриття інформації  у фінансової звітності за 

2019 рік щодо наслідків COVID -19» 

«Додатковий звіт аудиторському комітету» 

«Суттєвість в аудиті» 

«Практичне застосування МССП 4400 «Завдання з виконання 

узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» 



Заходи АПУ (семінари, вебінари) 

«Нова Концептуальна основа фінансової звітності» 

«Конститутивно-ключові підходи до побудови системи 

контролю якості аудиторських послуг» 

«Професійний скептицизм» 

«Національні особливості дисконтування» 

«Контроль якості: робота над помилками» 

«10 актуальних питань МСФЗ» 

 «Консолідація фінансової звітності» 

«Вибіркові методи в аудиті»  

«Нові правила атестації аудиторів та безперервного 

професійного навчання аудиторів» 

 



Захід  АПУ  
з питань 

фінансового 
моніторингу 

спільно з компанією  
Ю-КОНТРОЛ 
(YouControl) 

 



IFRS Forum – 2020:  
 

«Через прозорість 
до сталого розвитку. 

Нові реалії 
професії» 

 
спільно з ФПБАУ 

 



Міжнародна конференція: 
 
 

«Актуальні питання 
розвитку аудиту: 

 майбутнє професії» 
 

спільно з ОСНАД 



VІ Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 20-й річниці 

створення кафедри аудиту 

  

«ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ:  

СУЧАСНА ПАРАДИГМА В УМОВАХ 

 СТАЛОГО РОЗВИТКУ»  

 

 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 



 

 

 

 

 

 

Співпраця с вищими навчальними 

закладами: 

Виступ з презентацією «Облік та аудит в Україні. 

Сьогодення та майбутні виклики» перед студентами 

магістерської програми спеціальності «Облік, аудит і 

оподаткування» Західноукраїнського національного 

університету(організатор -  кафедра фінансового 

контролю та аудиту факультету фінансів та обліку 

Західноукраїнського національного університету) – 

26.11.2020  

Участь  у круглому столі «Облік, аналіз та аудит в 

інформаційному суспільстві» (організатор -  кафедра 

фінансового аналізу та аудиту факультету фінансів та 

обліку Київського  національного торгово-економічного 

університету) – 11.06.2020  

Виступ перед студентами магістерської програми 

спеціальності «Облік, аудит і оподаткування» 

Національного технічного  університету «Дніпровська 

політехніка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Застосування 
міжнародних стандартів 
аудиту та кодексу етики 
професійних бухгалтерів 
в національній практиці 
аудиторської діяльності 



 IAASB Staff Audit Practice Alert: Subsequent Events (Події після 

звітного періоду в поточному середовищі, що розвивається, ― 

Розгляд аудитором впливу COVID-19); 

 

 IAASB Audit Considerations Arising from Changes Due to COVID-19 

(Сфери для особливої уваги під час аудиту у середовищі, що 

розвивається, внаслідок впливу COVID-19); 

 

 IAASB Staff Audit Practice Alert: Going Concern (Безперервність 

діяльності у поточному середовищі, що розвивається, – розгляд 

аудитором впливу COVID-19); 

 

 IAASB Staff Audit Practive Alert: Auditor Reporting (Звітність 

аудитора у поточному середовищі, що розвивається, внаслідок 

COVID-19); 

 

 IESBA Staff Questions & Answers: COVID-19: Ethics and 

Independence Considerations (COVID-19: Міркування етики та 

незалежності); 

 

 IAASB Auditing Accounting Estimates in the Current Evolving 

Environment Due to COVID-19 (Аудит облікових оцінок у 

поточному середовищі, що розвивається, внаслідок COVID-19) 
 

Член Ради АПУ 

Маргаріта Шульман  

 

виконала 

професійний переклад  

документів IFAC  



 IAASB Staff Audit Practice Alert―Review Engagements on Interim 

Financial Information in the Current Evolving Environment Due to 

COVID-19 (Завдання з огляду проміжної фінансової інформації у 

поточному середовищі, що розвивається, внаслідок COVID-19)  

 IAASB Using Specialists in the COVID-19 Environment Including 

Considerations for Involving Specialists in Audits of Financial 

Statements (Використання спеціалістів в умовах COVID-19, в тому 

числі міркування щодо залучення спеціалістів до аудиту 

фінансової звітності) 

 IESBA Applying the Code’s Conceptual Framework in COVID-19 

Circumstances to Scenarios in Taxation and Valuation Services 

(Застосування концептуальної основи Кодексу в умовах COVID-19 

до сценаріїв у сфері послуг з оподаткування та оцінки) 

 IAASB Navigating the Heightened Risks of Fraud and Other Illicit 

Activities During the COVID-19 Pandemic Including Considerations for 

Auditing Financial Statements (Управління підвищеними ризиками 

шахрайства та інших незаконних дій під час пандемії COVID-19 в 

тому числі міркування щодо аудиту фінансової звітності) 

 IAASB COVID-19 and Evolving Risks for Money Laundering, Terrorist 

Financing and Cybercrime (COVID-19 та еволюція ризиків 

відмивання грошей, фінансування тероризму та кіберзлочинності) 

 

Організація роботи по здійсненню перекладу на 

державну мову, редагування та публікація 

матеріалів з питань аудиту, виданих Міжнародною 

федерацією бухгалтерів 



ФОРУМ  
 

«Професійна 
етика в дії» 

 
спільно з ФПБАУ 



Щодо питання, чи дозволяють МСА проводити зовнішню оцінку внутрішнього 

аудиту замовника суб'єктом аудиторської діяльності, який проводить аудит 

фінансової звітності такого замовника 

Підготовка в межах повноважень Аудиторської палати України відповідей і роз’яснень на 

запити, що надходили до АПУ з питань застосування Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та ін. 

Щодо питання  про вимоги МСА до підпису аудитора  в аудиторському звіті 

Щодо питання про застосування відповідного МСА при підготов звіту 

незалежного аудитора щодо пакету фінальної звітності Грантоутримувача  

1 

Щодо питання, чи може аудиторська компанія вносити зміни до вже 

випущеного та оприлюдненого звіту незалежного аудитора, не змінюючи при 

цьому дати випуску 

Щодо питання аудиту річної консолідованої фінансової звітності середнього 

підприємства 

2 

3 

4 

5 



5. Заходи з питань 
правового забезпечення 
аудиторської діяльності 



ПРОВЕДЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ 

ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА 
ПРОЄКТІВ НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ З ПИТАНЬ 
АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗ 
ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА 

АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Опрацювання проєктів нормативно-правових актів 

органів державної влади, що стосуються 

аудиторської діяльності, у 2020 році: 

Змін до Законів України 

1. «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»; 

2. «Про акціонерні товариства»;  

3. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»; 

4. «Про державне регулювання діяльності щодо організації 

та проведення азартних ігор». 

Проектів законів України: 

1. «Про електронні комунікації»; 

2. «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 

Україні»; 

3. «Про платіжні послуги»; 

4. «Про стимулювання розвитку сфери інформаційних 

технологій в Україні» 



ПРОВЕДЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ 

ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА 
ПРОЄКТІВ НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ З ПИТАНЬ 
АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗ 
ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА 

АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Опрацювання проєктів нормативно-правових 

актів органів державної влади, що стосуються 

аудиторської діяльності у 2020 році: 

Інші  

 

1.Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 25.11.2020 № 2155 «Про затвердження Змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії»; 

 

2.Проєкт постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

внесення змін до Порядку функціонування національної 

системи управління та контролю за виконанням спільних 

операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014-2020»; 



ПРОВЕДЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ 

ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА 
ПРОЄКТІВ НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ З ПИТАНЬ 
АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗ 
ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА 

АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Опрацювання проєктів нормативно-правових актів 

органів державної влади, що стосуються 

аудиторської діяльності у 2020 році: 

Інші 

 

3.Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Порядку взаємодії між Міністерством фінансів 

України, Державною аудиторською службою України, Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та 

Аудиторською палатою України в рамках формування 

національної системи управління та контролю за виконанням 

спільних операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014-2020»; 

 

4.Проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

визначення критеріїв віднесення державних унітарних 

підприємств та господарських товариств, у статутному 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі, до таких, фінансова звітність (у тому числі 

консолідована) яких підлягає обов’язковій перевірці 

незалежним аудитором»; 



ПРОВЕДЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ 

ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА 
ПРОЄКТІВ НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ З ПИТАНЬ 
АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗ 
ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА 

АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Опрацювання проєктів нормативно-правових актів 

органів державної влади, що стосуються 

аудиторської діяльності у 2020 році: 

Інші 

5.Проєкт Положення про здійснення фінансового моніторингу 

суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне 

регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює 

Міністерство фінансів України; 

 

6.Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 

2018 року № 554» «Про запровадження національної системи 

управління та контролю за виконанням спільних операційних 

програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014-2020»; 

 

7. Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про 

внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності».  



Підготовлені листи Аудиторської палати України до Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики 

Лист Аудиторської палати України до Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики і Міністерства фінансів України щодо внесення 

змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – ХIV  

Лист Аудиторської палати України до Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 

і Міністерства фінансів України щодо внесення змін до Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення»  



6. Зовнішні зв’язки  
та інформаційне 

забезпечення 
аудиторської 

діяльності 



 

Інформаційний збірник 
 

Власникам, Вищому керівництву, 

Менеджерам всіх рівнів, 

Бухгалтерам та Головним 

бухгалтерам, Податківцям, 

Кредиторам, Інвесторам, всім 

іншим, можливим та неможливим 

(потенційним) Стейкхолдерам  

 

  

СТИСЛО ПРО АУДИТ 
  

 

 

ЩО ЦЕ ТАКЕ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ,  

ПРАГМАТИЧНА КОРИСТЬ ДЛЯ 

ЗАМОВНИКА, ВАРТІСТЬ  ПРОФЕСІЙНИХ 

ПОСЛУГ, ЯК  ОБРАТИ СОБІ  АУДИТОРА 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



У рамках співпраці зі Спілкою 

аудиторів України члени Ради АПУ 

надали інтерв’ю про діяльність АПУ 

та про окремі напрями  аудиторської 

діяльності  



Інформаційний 
ролик для 

бухгалтерів  



Член Ради АПУ 
Дмитро Сушко веде 

блог для аудиторів та 
бухгалтерів  

https://blog.liga.net/user/dsushko/art

icle/35516?fbclid=IwAR1Wg6AFYm58

f5vJ-0UD-iWDlTj-

lX09XzpenHFcH04IOCsmrdJzh8ziIQg 



Член Ради АПУ Олена Барановська 

 

виступила спікером Круглого столу, 

 

організованого Комісією з атестації 

 

«Щодо запровадження Порядку 

безперервного професійного навчання 

аудиторів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 06 

липня 2020 року № 400 



04.03.2020  
у м. Івано-Франківськ 

відбувся Марафон IFRS 
Forum-2020 «Через 

прозорість до сталого 
розвитку».  

 
Спільний захід з ФПБАУ 



КРУГЛИЙ СТІЛ: 
 

    «АУДИТ І СУСПІЛЬСТВО.  

 

ВІД ВИЗНАННЯ  

 

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 

 

 

Організовано: 

 ГО Професійна організація 

аудиторів, бухгалтерів та 

викладачів ОКД 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для інформаційної підтримки членів 
АПУ, окрім офіційного сайту та 

сторінки у Facebook: 
 

Членами Ради АПУ створена та 
підтримується група у Facebook 

«Дискусійний клуб АПУ». 
 

На каналі YouTube  розміщуються записи 
проведених заходів. 

 
На офіційному сайті АПУ створена 
сторінка для розміщення статей та 

публікацій членів АПУ. 
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7.Міжнародні зв’язки 



Голова АПУ та члени АПУ 

взяли участь у  

Міжнародній 

 веб-конференції 

«Діяльність професійних 

організацій в умовах 

COVID-19: обмін досвідом 

і успішними рішеннями», 

яка відбулась 20 травня 

2020 року та була 

організована 

Міжнародною федерацією 

бухгалтерів (IFAC). 



 
 

Підписані меморандуми про 
співпрацю 

 
ГО «ОБ'ЄДНАННЯ БУХГАЛТЕРІВ І 
АУДИТОРІВ» Киргизької республіки 

 
ПАТ «СПІЛКА АУДИТОРІВ  

КАЗАХСТАНУ»  
 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


