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ПОЛОЖЕННЯ 

про Інспекцію із забезпечення якості  

1. Інспекція із забезпечення якості (далі – Інспекція) є складовою Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, нагляд за діяльністю якої 

здійснює Рада нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада).  

2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, актами Міністерства фінансів України, Статутом 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Статут), актами 

Ради, цим Положенням, іншими актами законодавства. 

3. Основними завданнями Інспекції є: 

1) проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

2) підготовка проекту публічного звіту за результатами здійснення 

суспільного нагляду та проведення перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг та оприлюднення звіту, затвердженого Радою нагляду; 

3) здійснення перевірки, підготовка та надання Раді нагляду проектів 

рекомендацій для удосконалення реалізації Аудиторською палатою України 

делегованих повноважень; 

4) проведення перевірок та реалізація стягнень за дорученням Ради 

нагляду; 

5) методологічне забезпечення професійної кваліфікації. 

4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань: 

1) проводить перевірки з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності та організовує такі перевірки; 

2) готує проект публічного звіту за результатами здійснення суспільного 

нагляду та проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та 

оприлюднення звіту, затвердженого Радою; 
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3) здійснює перевірки, підготовку та надання Раді проектів рекомендацій 

для удосконалення реалізації Аудиторською палатою України делегованих 

повноважень; 

4) проводить перевірки та реалізацію стягнень за дорученням Ради; 

5) здійснює методологічне забезпечення професійної кваліфікації; 

6) узагальнює практику застосування законодавства з питань аудиту 

фінансової звітності та аудиторської діяльності, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів та вносить їх на розгляд Раді; 

7) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать 

до її компетенції, у тому числі Порядок проведення перевірок з контролю 

якості, та подає їх на розгляд Ради; 

8) здійснює заходи з імплементації у національне законодавство актів 

європейського законодавства з питань аудиту фінансової звітності та 

аудиторської діяльності; 

9) розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості; 

10) затверджує щорічні плани-графіки проведення перевірок з контролю 

якості; 

11) призначає інспекторів для проведення перевірок з контролю якості; 

12) ухвалює звіти за результатами перевірок з контролю якості; 

13) затверджує рекомендації щодо усунення недоліків внутрішньої 

системи контролю якості, виявлених за результатами перевірок; 

14) готує подання Раді щодо застосування стягнень за результатами 

перевірок з контролю якості; 

15) здійснює контроль та розробляє правила для системи (систем) 

моніторингу контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять 

обов’язковий  аудит підприємств, включаючи схвалення процедур аналізу для 

моніторингу, усунення виявлених недоліків та оцінювання звітів з моніторингу 

системи контролю якості; 

16) забезпечує міжнародне співробітництво Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю, зокрема організовує і налагоджує співробітництво 

з міжнародними організаціями у сфері аудиту та бухгалтерського обліку; 

17) укладає договори з установами, професійними (громадськими) 

організаціями, у тому числі міжнародними, з питань співробітництва у сфері  

аудиту та бухгалтерського обліку; 

18) організовує нагляд за впровадженням міжнародних стандартів аудиту, 

забезпечує їх перекладу на державну мову, експертизу та редагування; сприяє 
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поширенню довідкових, роз’яснювальних та інших допоміжних матеріалів з 

питань аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності; 

19) здійснює ініціювання, підготовку та впровадження проектів (програм) 

міжнародної технічної допомоги у сфері аудиту фінансової звітності та 

бухгалтерського обліку; 

20) організовує наукову, науково-технічну, інформаційну діяльність, 

пропагування досягнень і передового досвіду у сфері аудиту фінансової 

звітності та аудиторської діяльності, сприяє створенню і впровадженню 

сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж; 

21) здійснює організаційно-технічне та методичне забезпечення 

діяльності Ради; 

22) впроваджує політику та процедури незалежності інспекторів і 

забезпечує недопущення виникнення конфлікту інтересів; 

23) систематизує та узагальнює результати проведених перевірок 

контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності для 

подальшого оприлюднення результатів аналізу порушень суб’єктами 

аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг 

на офіційному веб-сайті за рішенням Ради нагляду; 

24) здійснює за дорученням Ради регулярний моніторинг змін на ринку 

аудиторських послуг, зокрема оцінює: 

ризики, що виникають внаслідок значної кількості недоліків у роботі 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

рівень концентрації на ринку; 

роботу аудиторських комітетів або органів (підрозділів), на які покладено 

відповідні функції; 

необхідність здійснення заходів для зменшення відповідних ризиків; 

за результатами моніторингу щонайменше кожні три роки складається 

звіт; 

25) контролює дотримання суб’єктами аудиторської діяльності, які 

проводять обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, вимоги щодо наявності чинного договору страхування 

цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами; 

26) проводить за дорученням Ради перевірку відомостей, зазначених у 

заяві (скарзі) щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, які 

можуть бути підставою для професійної відповідальності; 
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27) передає заяву (скаргу) про професійний проступок аудитора або 

суб’єкта аудиторської діяльності, довідку та всі матеріали перевірки на розгляд 

Раді; 

28) здійснює матеріально-технічне та методичне забезпечення діяльності 

комісії з атестації; 

29) проводить за дорученням Ради перевірку відомостей, зазначених у 

заяві (скарзі) на неправомірні рішення комісії з атестації, її дії або 

бездіяльність, що обмежують чи порушують права юридичних або фізичних 

осіб; 

30) отримує звіти та повідомлення, які відповідно до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб’єкт 

аудиторської діяльності зобов’язана подати до Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю; 

31) взаємодіє та надає методичну допомогу аудиторським комітетам, або 

органам (підрозділам) на які покладені відповідні функції, підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, а також вищими органам управління таких 

підприємств; 

32) розробляє план діяльності на плановий рік та передає його на 

затвердження Раді; 

33) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю 

Інспекції та Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 

підприємств, установ і організацій стосовно актів, які затверджуються Радою; 

34) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

5. Інспекція з метою організації своєї діяльності: 

1) забезпечує незалежність від суб’єктів аудиторської діяльності; 

2) вживає заходів щодо запобігання виникненню конфліктів інтересів у 

здійсненні діяльності Інспекції та сприяє їх урегулюванню; 

3) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення 

заходів щодо запобігання корупції; 

4) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників Інспекції; 

5) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за 

використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та 

вдосконалення бухгалтерського обліку; 

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію 

державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її 

збереженням, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний 

захист інформації, контроль за її збереженням; 



5 
 

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів 

відповідно до встановлених правил; 

8) забезпечує дотримання  режиму конфіденційності щодо інформації, яка 

може стати відомою членам Ради та працівникам Інспекції у процесі виконання 

обов’язків, передбачених Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

9) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність. 

6. Інспекція для виконання покладених на неї завдань має право: 

1) ініціювати питання до розгляду Радою; 

2) здійснювати експертизу актів, які вносяться на розгляд Ради (крім тих, 

які підготовлені Інспекцією) та вносити до них пропозиції; 

3) отримувати інформацію про аудитора (суб’єкта аудиторської 

діяльності), яка стосується виконання таким аудитором (суб’єктом 

аудиторської діяльності) своїх професійних обов’язків; 

4) отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію стосовно 

аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язану з виконанням 

аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) професійних обов’язків, 

оприлюдненням фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також 

щодо виконання Аудиторською палатою України делегованих повноважень; 

5) проводити виїзні перевірки аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності в частині виконання ними професійних обов’язків; 

6) надавати за результатами виїзної перевірки суб’єкту аудиторської 

діяльності обов’язкові до виконання рекомендації щодо виправлення порушень 

у системі контролю якості та встановлюють строк їх виправлення, але не 

більше 12 місяців з дати завершення перевірки; 

7) проводити моніторинг виконання суб’єктом аудиторської діяльності 

обов’язкових до виконання рекомендації щодо виправлення порушень у системі 

контролю якості виявлених за результатами перевірки; 

8) направляти до Ради подання про застосування стягнень до аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

9) направляти за дорученням Ради матеріали про виявлені 

правопорушення до правоохоронних органів; 

10) залучати інспекторів та експертів до проведення перевірок з контролю 

якості; 

11) отримувати звіти від Аудиторської палати України та проводити за 

дорученням Ради перевірки Аудиторської палати України в частині виконання 

нею делегованих повноважень; 
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12) надавати Раді проекти рекомендацій для удосконалення реалізації 

Аудиторською палатою України делегованих повноважень; 

13) надавати Раді пропозиції щодо розгляду та перегляду рішень, 

прийнятих Аудиторською палатою України, в межах виконання нею 

делегованих повноважень; 

14) здійснювати перевірку інформації у процесі провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку 

оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності 

разом з аудиторським звітом (стаття 163
16

, крім вчинення порушень банками, 

небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких 

допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких 

здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового 

ринку), ненаданням аудитором, у випадках, визначених законом, інформації до 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 166
26

), а також 

дисциплінарних проваджень відповідно до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

15) отримувати за письмовим запитом від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, 

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для 

проведення перевірки інформацію, опитувати осіб, яким відомі обставини 

вчинення діяння, що має ознаки професійного проступку при здійсненні 

перевірки у процесі дисциплінарного провадження; 

16) запитувати від ключового партнера з аудиту доступ до робочих 

документів аудитора, у тому числі до документів, що підтверджують 

результати аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств юридичної особи 

або іншої роботи, виконаної суб’єктами аудиторської діяльності мережі 

аудиторських фірм, у тому числі з інших країн, крім випадків, коли надання 

робочих документів або інших документів суперечить законодавству; 

17) запитувати від підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

підтвердження дотримання процедури відбору та прозорості проведення 

конкурсу і формування рекомендацій аудиторського комітету; 

18) звернутися до суду з вимогою до органу управління про 

відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності за наявності фактів порушення 

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

19) запитувати від суб’єкта аудиторської діяльності або аудиторського 

комітету, або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції, 

додатковий звіт для аудиторського комітету; 

20) здійснювати перевірку інформації у процесі перевірки за дорученням 

Ради відомостей, зазначених у заяві (скарзі) щодо дій аудитора або суб’єкта 
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аудиторської діяльності, яка може бути підставою для професійної 

відповідальності; 

21) здійснювати перевірку інформації у процесі перевірки за дорученням 

Ради відомостей, зазначених у заяві (скарзі) на неправомірні рішення комісії з 

атестації, її дії або бездіяльність, що обмежують чи порушують права 

юридичних або фізичних осіб; 

22) вимагати звіти, які відповідно до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб’єкт аудиторської діяльності 

зобов’язана подати до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 

23) має інші права визначені законом. 

7. Інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в 

установленому порядку з державними органами, допоміжними органами і 

службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, 

дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів 

України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, 

відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з 

аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, підприємствами, установами і 

організаціями. 

8. Інспекція у межах повноважень, передбачених законом та Статутом, 

видає накази, організовує і контролює їх виконання. 

9. Інспекцію очолює Виконавчий директор, який призначається Радою 

строком на п’ять років.  

Виконавчим директором може бути непрактикуюча особа, яка має досвід 

роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше 10 років, 

бездоганну репутацію, не має конфлікту інтересів. 

Відбір кандидатури на посаду Виконавчого директора здійснюється за 

результатами конкурсу, що проводиться Радою. 

Виконавчий директор може бути звільнений достроково у разі:  

відставки;  

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;  

набрання чинності обвинувальним вироком суду;  

накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційних 

правопорушень;  

усунення з посади рішенням Ради за порушення вимог Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Статуту. 
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Виконавчий директор має двох заступників, яких призначає та звільняє за 

погодженням з Радою. 

Заступником Виконавчого директора може бути непрактикуюча особа, 

яка має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше 

семи років, бездоганну репутацію, не має конфлікту інтересів. 

Один із заступників Виконавчого директора у разі відсутності виконує за 

рішенням Ради його обов’язки. 

10. До компетенції Виконавчого директора належать, зокрема, всі 

питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю, крім питань, що належать до компетенції 

Ради. 

Виконавчий директор: 

1) очолює Інспекцію, здійснює керівництво її діяльністю; 

2) підзвітний Раді, організовує та контролює виконання 

Інспекцією законів України, нормативно-правових актів з регулювання 

аудиторської діяльності та рішень Ради; 

3) подає на розгляд Ради проекти актів, розробником яких є Інспекція; 

4) вносить Раді пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з 

посади заступників Виконавчого директора; 

5) бере участь у засіданнях Ради як спостерігач з правом дорадчого 

голосу; 

6) діє від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у 

межах, встановлених законодавством, Статутом та цим Положенням; 

7) видає обов’язкові для виконання працівниками Інспекції накази та 

доручення з питань, що належать до його компетенції; 

8) від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

укладає договори, вчиняє інші правочини, представляє інтереси в цивільно-

правових відносинах, у суді та органах державної влади, установах, 

організаціях; 

9) приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому 

законодавством про працю, інспекторів та інших працівників Інспекції, 

приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

10) подає на затвердження Ради штатний розпис Інспекції; 

11) затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції за 

погодженням з головою Ради; 
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12) затверджує посадові інструкції  працівників Інспекції за погодженням 

з головою Ради; 

13) визначає обов’язки заступників Виконавчого директора; 

14) у межах повноважень Інспекції запитує та одержує в установленому 

порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні 

та за її межами інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання 

покладених на Інспекцію завдань; 

15) від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 

порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової 

звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163
16

 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, крім вчинення порушень банками, 

небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких 

допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких 

здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового 

ринку), ненаданням аудитором, у випадках, визначених Законом, інформації до 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 166
26

 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення) і накладає адміністративні 

стягнення; 

16) здійснює інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності 

Інспекції. 

11. Виконавчий директор, заступники Виконавчого директора та 

інспектори працюють на постійній основі. Права та обов’язки  Виконавчого 

директора та його заступників визначаються законодавством, Статутом та цим 

Положенням, а також умовами трудового договору, що укладається з 

Виконавчим директором та його заступниками. Від імені Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю трудовий договір з ними підписує голова 

Ради або інша особа, уповноважена Радою. 

12. Гранична чисельність працівників, структура і штатний розпис 

Інспекції затверджуються Радою. 

_____________________________________________ 

 


