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Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» СТАТТЯ 8

1) етичну професійну поведінку із дотриманням

пріоритету суспільних інтересів;

2) загальних норм моралі;

3) принципів незалежності та об’єктивності

(ст. 10);

4) професійної компетентності (ст. 19);

5) конфіденційності та професійної таємниці

(ст. 11).

Аудитори та САД зобов’язані при наданні 

аудиторських послуг забезпечити:



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

ПРОФЕСІЙНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Професійна компетентність 

та належна ретельність 

досягати та підтримувати

такий рівень професійних

знань та навичок, який

необхідний для забезпечення

отримання клієнтом,

компетентної професійної

послуги на основі сучасних

технічних та професійних

стандартів та відповідного

законодавства,

діяти 

сумлінно та 

відповідно до 

застосовних 

технічних та 

професійних 

стандартів;



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

ПРОФЕСІЙНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Стаття 19 Стаття 24

ч.1. Аудитором може бути визнана
фізична особа, яка:

2) підтвердила високий рівень
теоретичних знань та професійну
компетентність шляхом успішного
складення відповідних іспитів;…

…ч.3. Професійна компетентність
підтверджується шляхом складання
кваліфікаційного іспиту, який має
засвідчити здатність особи
застосовувати теоретичні знання на
практиці. …

ч. 1. Під час виконання
завдання з обов’язкового
аудиту фінансової
звітності аудиторська
фірма має призначити
щонайменше одного
ключового партнера з
аудиту, виходячи при
виборі з критеріїв
забезпечення якості
аудиту, незалежності та
компетентності.



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ДОТРИМУВАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ В 
РЕЗУЛЬТАТІ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН 

❑ бути уважним до можливості випадкового розголошення інформації, у т.ч. в соціальному
середовищі, і особливо близькому діловому партнеру або близькому чи найближчому родичеві;

❑ зберігати конфіденційність інформації в межах фірми;
❑ зберігати конфіденційність інформації, розкритої потенційним клієнтом або

організацією-яка працевлаштовує;
❑ не розкривати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок професійних чи ділових

відносин, за межами фірми, без належних та конкретних повноважень на таке
розкриття, крім випадків, коли є юридичний або професійний обов'язок чи право
розкривати таку інформацію;

❑ не використовувати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок професійних чи
ділових відносин, для отримання особистої вигоди або на користь третьої сторони;

❑ не використовувати та не розкривати будь-яку конфіденційну інформацію, здобуту чи
отриману в результаті професійних або ділових відносин, після закінчення цих відносин,
та

❑ вживати потрібних заходів для забезпечення того, щоб персонал, який знаходиться під
контролем, та особи, які надають консультації та допомогу, дотримувалися принципу
конфіденційність.

ОЗНАЧАЄ
АУДИТОР ПОВИНЕН



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

САД   ЗОБОВ’ЯЗАНІ 

зберігати конфіденційність інформації, отриманої

під час надання аудиторських послуг;

зберігати не розголошувати відомостей, до яких

вони мають доступ під час надання аудиторських

послуг;

не використовувати інформацію та відомості у

власних інтересах або в інтересах третіх осіб.



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ДОГОВІР НА НАДАННЯ 
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

ДОГОВІР  ПРО 
НЕРОЗГОЛОШЕННЯ

Розділ договору щодо конфіденційності не
застосовується до інформації, яка:

є загальновідомою, носить необов'язковий
характер, може підписуватися на
вимогу Клієнта;

вже відома одній Стороні на не
конфіденційній основі з джерел інших
аніж інша Сторона;

може містити визначення
інформації, яку сторони відносять
до конфіденційної;

розкриваються Стороною третім
особам без обмежень;

може містити санкції щодо
несанкціонованого розкриття та
порядок вирішення спорів;

розроблені одною із Сторін без
використання інформації від іншої
Сторони, або інформації, яка носить
конфіденційний характер;

може обмежувати строк
зобов'язань щодо збереження
конфіденційності;

розкривається у відповідності до вимог
законодавства.



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Відповідальність  дисциплінарна, адміністративна, 

цивільно-правова, кримінальна

за подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано

шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вони діяли в

межах виконання Закону України від 06.12.2019 р. № 361-IX

за подання НКЦПФР інформації про професійного учасника ринків

капіталу або емітента, цінні папери якого допущені до торгів на

регульованому фондовому ринку або щодо цінних паперів якого здійснено

публічну пропозицію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним

або фізичним особам.
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Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Робочі документи 

аудитора 
Власність САД.

Доступ до РД

Можливий лише 

на підставі рішення суду

ВИКЛЮЧЕННЯ

Проведення 

контролю якості 

аудиторських послуг 

КзКЯАП та ІЗЯАП

Дисциплінарного 

провадження

Інших 

випадках, 

визначених 

законом

Добровільної 

згоди САД



Закон України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» 

ПРОФЕСІЙНА

ПОВЕДІНКА

ОЗНАЧАЄ

дотримння вимог

відповідних законодавчих і

нормативних актів;

уникнення будь-якої

поведінки, яка може

дискредитувати професію. Не слід свідомо займатися будь-якою

справою чи діяльністю, що погіршує або

може погіршити цілісність, об'єктивність

або добру репутацію професії, і як

результат це буде несумісним з основними

принципами.



17 грудня 

2021 р.


