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Система нагляду за аудиторською діяльністю в Україні 

В Україні з 2018 року впроваджено європейську модель суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю у відповідності до Директиви Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року 

№ 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності та Регламенту (ЄС) 

Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року № 537/2014 про конкретні вимоги стосовно 

обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання. 

Прийняття гармонізованого з нормами європейського права Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) стало важливим кроком у напрямку реформування 

інституту аудиту та розбудови нової ефективної системи регулювання аудиторської діяльності, спрямованої 

на посилення та зміцнення позитивного інвестиційного клімату в Україні, зокрема забезпечення підвищення 

рівня довіри з боку інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств та  до діяльності національних 

аудиторів; зниження ризиків надання неякісних аудиторських послуг, а також сприяння прозорості та 

достовірності фінансової звітності емітентів цінних паперів, банків, страхових компаній, інших публічних 

компаній, у тому числі державних підприємств. 

Провідна роль у цій системі належить Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – 

ОСНАД). 

Місією ОСНАД є забезпечення високого рівня впевненості власників, інвесторів та інших 

користувачів в інформації, розкритій у фінансовій звітності, як надійній базі прийняття ефективних рішень. 

ОСНАД забезпечує здійснення нагляду за аудиторською діяльністю і несе відповідальність за нагляд 

за: 

• реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД); 

• впровадженням міжнародних стандартів аудиту; 

• контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності; 

• контролем якості аудиторських послуг САД, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності; 

• дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та САД, які здійснюють обов’язковий 

аудит фінансової звітності; 

• застосуванням стягнень. 

При цьому ОСНАД у порядку, визначеному Законом, здійснює нагляд за виконанням Аудиторською 

палатою України (далі – АПУ) таких делегованих повноважень: 

• реєстрація аудиторів та САД; 

• контроль за безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит 
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фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

• контроль якості аудиторських послуг САД, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

• здійснення дисциплінарних проваджень щодо САД, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності, крім САД, які здійснюють аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 

ОСНАД є юридичною особою публічного права, яка не має на меті отримання прибутку та 

складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) та Інспекції із забезпечення 

якості (далі – Інспекція). 

Роль Ради нагляду у системі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 

• формування нормативного забезпечення з регулювання аудиторської діяльності та 

функціонування ОСНАД; 

• нагляд за діяльністю АПУ в частині виконання нею делегованих повноважень, зокрема 

прийняття рішень про призначення перевірки виконання АПУ делегованих повноважень, затвердження та 

надання АПУ рекомендацій щодо усунення виявлених порушень у діяльності АПУ при виконанні нею 

делегованих повноважень, перегляд рішень АПУ, прийнятих нею в межах виконання делегованих 

повноважень, внесення до них змін та у разі обґрунтування недоцільності їх скасування, затвердження 

кошторису АПУ в частині фінансування виконання нею делегованих повноважень; 

• нагляд за діяльністю Інспекції, схвалення кошторису ОСНАД, затвердження щорічних звітів 

за результатами діяльності ОСНАД, проведення конкурсу та за його результатами призначення Виконавчого 

директора Інспекції; 

• нагляд за атестацією аудиторів, зокрема перегляд рішень Комісії з атестації; 

• здійснення дисциплінарних проваджень щодо САД, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та аудиторів, у випадках 

визначених Законом, зокрема, прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи та прийняття 

рішень про застосування стягнень. 

Роль Інспекції у системі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 

• проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг САД, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

• підготовка проєкту публічного звіту за результатами здійснення суспільного нагляду та 

проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг; 

• здійснення перевірки, підготовка та надання Раді нагляду проєктів рекомендацій для 

удосконалення реалізації АПУ делегованих повноважень; 
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• проведення перевірок відомостей, що містять ознаки професійного проступку з боку САД, 

які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, та аудиторів, у випадках визначених Законом, а також реалізація стягнень за дорученням Ради 

нагляду; 

• методологічне забезпечення професійної кваліфікації. 

 

Діяльність Ради нагляду 

Державну установу «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» утворено відповідно 

до Закону та зареєстровано відповідно до законодавства України 28 вересня 2018 року. 

Перший склад Ради нагляду був затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 вересня 

2018 року № 764. Зокрема, до Ради нагляду було делеговано представників Міністерства фінансів України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а саме Гапоненко Л. В., 

Панченка О. С., Рожкову К. В. та Ястреба Д. А. відповідно. 

На перших засіданнях Ради нагляду було погоджено Статут Державної установи «Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю», Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, реєстраційні форми відомостей, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, проєкт розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження типового договору добровільного страхування 

цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами», проєкт 

кошторису АПУ на 2019 рік. 

Крім цього, затверджено перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про 

високий рівень відповідних знань та кваліфікації яких відповідають вимогам Міжнародної федерації 

бухгалтерів (IFAC), та штатний розпис Інспекції.  

Відповідно до Закону за результатами конкурсного відбору проведеного Міністерством фінансів 

України за відкритим конкурсом до складу Ради нагляду було обрано три особи з числа непрактикуючих 

осіб, а саме Белоусову І. А., Левченко В. П. та Канцурова О. О. 

Наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2018 року № 1004 «Про внесення змін до 

складу Ради нагляду за аудиторською діяльністю» затверджено повний склад Ради нагляду. 

Відповідно до Закону за результатами конкурсного відбору кандидатури на посаду Виконавчого 

директора Інспекції було обрано Канцурова О. О. 

За період діяльності ОСНАД відбулось 18 засідань Ради нагляду.  

У процесі нормотворчої діяльності Радою нагляду за поданням Інспекції опрацьовано та схвалено 
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Положення про Раду нагляду, Положення про Інспекцію, План діяльності Ради нагляду на 2019 рік, 

пропозиції до проєктів постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору 

незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2018 року № 554», проєктів наказів Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг», «Про Порядок оприлюднення 

інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних 

фінансових організацій», Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, 

типові форми документів, пов’язаних з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг, 

Порядок та Форму подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, 

що становлять суспільний інтерес тощо. 

Рисунок 1. Питання розглянуті на засіданнях Ради нагляду 

 

Крім цього, членами Ради нагляду постійно приймалась участь у засіданнях Ради АПУ (18 засідань). 

Протягом 2019 року Радою нагляду було відкрито одне дисциплінарне провадження, за 

результатами розгляду якого до професійної відповідальності притягнуто САД та застосовано до нього 

дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, на три місяці. 

 

Контроль якості аудиторських послуг 

Одним з пріоритетних завдань  Інспекції є забезпечення проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг САД, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, 
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що становлять суспільний інтерес. 

Контроль якості аудиторських послуг САД здійснюється шляхом проведення перевірки якості 

аудиторських послуг САД щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, 

ефективності внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог Закону. 

З метою здійснення перевірок з контролю якості Інспекцією: 

Розроблено: 

• плани-графіки проведення перевірок з контролю якості на 2019 та 2020 роки; 

• пропозиції до Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг; 

• проєкт Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг; 

• проєкти типових форм документів, пов’язаних з проведенням перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг.  

Проведено: 

• підвищення кваліфікації інспекторів з контролю якості аудиторських послуг у співпраці з 

Проектом ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектора України» (EU-FINSTAR) та 

Світовим банком; 

• аналіз ситуації на ринку аудиторських послуг, за результатами якого розширено коло САД, 

які мають пройти контроль якості аудиторських послуг, та виявленні чисельні факти порушення САД 

законодавства в частині проведення аудитів підприємств, що становлять суспільний інтерес, аудиторськими 

фірмами, які не мали на це права. 

Здійснено: 

• заходи з перевірки контролю якості аудиторських послуг 16 САД, включених до плану-

графіку проведення перевірок з контролю якості на 2019 рік; 

• перевірки за дорученням Ради нагляду відомостей, які містять ознаки професійного 

проступку. 

Перші перевірки з контролю якості аудиторських послуг були розпочаті у жовтні 2019 року після 

затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та відповідних 

рекомендацій щодо таких перевірок. 

У 2019 році Інспекція здійснила перевірки за місцезнаходженням 12 САД, за результатами яких 9 

САД визнані такими, що пройшли перевірку з контролю якості, в тому числі 8 з обов’язковими до виконання 

рекомендаціями. У таблиці наведені результати виконання плану перевірок з контролю якості на 2019 рік. 
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Таблиця 1. Результати виконання плану перевірок з контролю якості на 2019 рік 

Результати перевірки з контролю якості 
Кількість 

САД 
% 

Пройшов перевірку 1 6% 

Пройшов перевірку з обов’язковими до виконання 

рекомендаціями 
8 50% 

Перевірку не завершено через втрату САД права проведення 

обов’язкового аудиту ПСІ 
5 31% 

Перевірку за місцезнаходженням перенесено на наступний рік 2 13% 

Разом 16 100% 

 

Інспекцією здійснено три перевірки відомостей, що містять ознаки професійного проступку САД: 

2 перевірки проведено за дорученням Ради нагляду за результатами розгляду та опрацювання заяв 

(скарг);  

1 перевірку ініційовано Інспекцією за результатами проведеного аналізу на предмет з’ясування 

наявності ознак професійного проступку суб’єкта аудиторської діяльності в частині невиконання або 

неналежного виконання своїх професійних обов’язків та порушення інших обов’язків, визначених Законом. 

Ініційовано дисциплінарні провадження АПУ щодо 31 САД, які здійснили аудит підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, без відповідного права.  

 

Розгляд звернень з питань,  

пов’язаних з діяльністю ОСНАД: 

Протягом року до ОСНАД надійшло 270 запитів, звернень та заяв (скарг). 

Рисунок 2. Кількість розглянутих звернень 
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В переважній більшості запитів від установ та організацій були порушені питання, пов’язані з 

дотриманням вимог і застосуванням окремих норм Закону та дотриманням норм міжнародних стандартів 

аудиту. 

За результатами розгляду та опрацювання заяв (скарг) у 2019 році: 

за 1 заявою (скаргою) Інспекцією проведено перевірку відомостей про наявність ознак професійного 

проступку у діях САД та Радою нагляду відмовлено в порушенні дисциплінарної справи, у зв’язку з 

відсутністю ознак професійного проступку; 

за 1 заявою (скаргою) Інспекцією проведено перевірку відомостей про наявність ознак професійного 

проступку у діях САД та Радою нагляду порушено дисциплінарну справу, рішення за якою було прийнято у 

2020 році; 

на підставі 3 заяв (скарг) САД включено до Плану-графіку перевірок з контролю якості на 2019 рік; 

2 заяви (скарги) направлено за належністю на розгляд АПУ; 

5 заяв (скарг) залишено без розгляду, оскільки 2 заяви (скарги) не містили відомостей про 

професійний проступок САД, 1 у зв’язку з анонімним характером заяви (скарги) та 2 заяви (скарги) містили 

питання, які не відноситься до повноважень Ради нагляду. 

 

Міжнародне співробітництво 

З метою постійного обміну досвідом та запровадження кращих практик у національній сфері аудиту 

здійснено заходи щодо набуття ОСНАД членства у Міжнародному форумі незалежних регуляторів 

аудиторської діяльності (далі – IFIAR). 

IFIAR, заснований у 2006 році, включає незалежних регуляторів аудиту з 55 країн, що представляють 

Європу, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Азію та Океанію. Місія IFIAR полягає в забезпеченні 

суспільних інтересів шляхом посилення нагляду за аудитом у всьому світі. IFIAR забезпечує ведення діалогу 

та обміну інформацією щодо питань якості аудиту та регуляторних практик у всьому світі та сприяє співпраці 

в регуляторній діяльності. Офіційними організаціями спостерігачів IFIAR є Базельський комітет з 

банківського нагляду, Європейська Комісія, Комісія з фінансової стабільності, Міжнародна асоціація 

страхових наглядів, Міжнародна організація комісій з цінних паперів, Рада з нагляду за суспільними 

інтересами та Світовий банк.  

За результатами проведеної роботи у грудні 2019 року ОСНАД набув членства у IFIAR. 

З метою налагодження контактів, вивчення кращих міжнародних практик з контролю якості наданих 

аудиторських послуг та підтримки плідної співпраці співробітниками Інспекції здійснено робочу поїздку до 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Грузії та укладено Меморандум про співпрацю 

ОСНАД зі Службою з регулювання бухгалтерського обліку, звітності та аудиторського нагляду Грузії (SARAS). 
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Нагляд за делегованими повноваженнями 

Радою нагляду затверджено кошторис АПУ на 2019 рік в частині делегованих повноважень, а також 

погоджено щорічний план-графік проведення перевірок з контролю якості на 2019 рік. Також погоджено 

форму щорічної звітності САД, розробленої АПУ. 

Здійснюється постійний моніторинг рішень, прийнятих АПУ, в межах виконання нею делегованих 

повноважень. 

Також Радою нагляду з метою усунення виявлених порушень у діяльності АПУ при виконанні нею 

делегованих повноважень надавались АПУ відповідні рекомендації.  

Члени Ради нагляду приймають участь у роботі органів АПУ в межах нагляду за виконанням 

делегованих повноважень. 

 

Інформаційно-комунікаційна робота 

З метою висвітлення діяльності ОСНАД розроблено та започатковано роботу вебсайту ОСНАД. 

Для підвищення іміджу ОСНАД організував та виступив співорганізатором професійних заходів, 

зокрема таких як:  

• міжнародна конференція: «Актуальні питання розвитку аудиту: Сучасний підхід до контролю 

якості»;  

• міжнародна конференція «Запровадження складання та подання небанківськими 

фінансовими установами звітності за таксономією XBRL»;  

• конференція «Реформа корпоративного управління. Роль та функції аудиторського 

комітету»; 

• конференція «Професійне управління активами: нові горизонти» 

• практикум «Практичні питання проведення перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг»;  

• круглий стіл «Роль професійних організацій аудиторів і бухгалтерів у новій системі атестації 

аудиторів»; 

• заходи, присвячені Дню бухгалтера та аудитора. 

Крім цього, започатковано діяльність Комітету з питань кращих практик організації системи контролю 

якості аудиторських послуг, дорадчого органу при ОСНАД з питань вдосконалення політик і процедур та 

впровадження кращих практик внутрішньої організації САД, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Проведено три засідання Комітету, на 

яких, зокрема були розглянуті питання щодо проєктів документів, спрямованих на організацію процесу 

атестації аудиторів, проєктів типових форм документів, пов’язаних з проведенням перевірок з контролю 
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якості аудиторських послуг, проєкту Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, питання засвідчення аудитором аудиторського звіту для підтвердження достовірності 

фінансової звітності, поданої в уніфікованому електронному форматі XBRL тощо. 


