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Після 01.10.2018 р.

Аудиторська палата України -

юридична особа, яка 

здійснює 

професійне 

самоврядування 
аудиторської діяльності та не має на 

меті отримання прибутку,  створена 

згідно з Законом України  «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» з метою забезпечення  

реалізації завдань аудиторського 

самоврядування.

До 01.10.2018 р.

Аудиторська палата України -

незалежний орган, 

створений згідно з Законом України 

“Про аудиторську діяльність” для 

забезпечення 

регулювання і 
вдосконалення аудиторської 

діяльності в Україні як системи 

незалежного фінансового контролю.



Після 01.10.2018 р.

Аудиторська палата України  орган 

професійного 

самоврядування 

Органами управління АПУ є:

1) з’їзд аудиторів України –

проводиться щорічно

2) Рада Аудиторської палати України-

10 аудиторів обираються на 5 років

До 01.10.2018 р.

Аудиторська палата України –

орган регулювання

аудиторської діяльності, 

орган управління



10
представників  від державних органів:

від центральних органів виконавчої влади, що забезпечують

формування та реалізують:

1.державну фінансову політику,

2. державну політику економічного розвитку,

3.Міністерство юстиції України,

4.державну податкову політику,

5.державну політику у сфері статистики,

6.державну політику у сфері державного фінансового

контролю,

7.Національний банк України,

8.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

9.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг,

10.Рахункова палата.

Члени АПУ:

10

аудиторів, 

делегованих з’їздом 

аудиторів 

До 1 жовтня 2018 р.



Фізичні особи: 

2690

Суб'єкти 
аудиторської 
діяльності:

881

Члени АПУ:

З 1 жовтня 2018 р.



1886; 69%

267; 10%

560; 21%

Показник розподілу аудиторів у 2020 році

Аудитори, які проводять аудиторську 

діяльність у складі аудиторської 

фірми, працюючи за основним 
місцем роботи

Аудитори, які проводять аудиторську 

діяльність у складі аудиторської 

фірми, працюючи за сумісництвом

Аудитори, які не проводять 

аудиторську діяльність





Функції АПУ до 01.10.2018 р. Функції АПУ після 01.10.2018 р. Кому передані

Здійснює  сертифікацію  осіб,  які  мають  намір займатися 

аудиторською діяльністю Комісія з атестації

Затверджує та перекладає стандарти аудиту; Міністерство 

фінансів України

Затверджує програми підготовки майбутніх аудиторів 
Комісія з атестації

Здійснює програмне та методичне забезпечення удосконалення                

професійних знань аудиторів України Комісія з атестації

Веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, визначає порядок його    ведення 

та забезпечення Веде Реєстр аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності

Відповідно до 

Закону та 

Порядку МФУ

Здійснює заходи із 

організації контролю за 

якістю аудиторських послуг

Крім тих САД, що здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес

Відповідно до 

Закону та 

Порядку 

МФУ

Розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів (аудиторських фірм) з питань 

її компетенції;
Крім тих САД, що здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес

Відповідно до 

Закону

Визначає порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за 

неналежне виконання професійних обов'язків 
Дисціплінарні впровадження 

крім тих САД, що здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес

Відповідно до 

Закону

Отримує від аудиторських 

фірм та аудиторів звіти про  виконані  ними  роботи,  здійснює  їх 

аналіз   та   подає  до  Кабінету  Міністрів  України  узагальнену 

інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні



ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ:

реєстрація 

аудиторів та 

суб’єктів 

аудиторської 

діяльності

контроль за 

безперервним 

навчанням 

аудиторів, які 

здійснюють обов’язковий 

аудит фінансової звітності, 

крім аудиту фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний 

інтерес

контроль якості 

аудиторських 

послуг суб’єктів 

аудиторської 

діяльності, які 

здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності, крім 

аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять 

суспільний інтерес

здійснення 

дисциплінарних 

проваджень щодо 

суб’єктів 

аудиторської 

діяльності, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової 

звітності, крім суб’єктів 

аудиторської діяльності, які 

здійснюють аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес

Повноваження 

Аудиторської палати України



ВЛАСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ:

Бере участь у 
проведенні 
експертизи 

законопроектів і 
нормативно-

правових актів з 
питань 

аудиторської 
діяльності

Узагальнює 

інформацію 

про практику 

застосування 

міжнародних 

стандартів 

аудиту

Представляє 

аудиторів 

України у 

відносинах з 

органами 

державної 

влади, органами 

місцевого 

самоврядування

. Регулює 
взаємовідносини 

між членами 
Аудиторської 

палати України у 
процесі 

провадження 
аудиторської 

діяльності

Повноваження 

Аудиторської палати України

Забезпечує 

захист 

професійних 

прав аудиторів



Джерела фінансування АПУ

До 1 жовтня 2018 р.

➢ плата за проведення 
сертифікації фізичних осіб на право 
зайняття аудиторською діяльністю та за 
продовження терміну чинності 
сертифікатів аудиторам України;

➢ плата за включення до 
Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, а також плата за 
продовження терміну дії Свідоцтва;

➢ добровільні внески, що надходять 
від професійних організацій аудиторів 
України;

➢ надходження у вигляді дивідендів та 
інших пасивних доходів від господарської 
діяльності юридичних осіб, створених за 
участю АПУ;

➢ інші джерела, не заборонені 
законодавством України.

Після 1 жовтня 2018 р.

• Для виконання делегованих повноважень – внески з 
кожного аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської 

діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту, 
крім (крім обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес.

• АПУ може утримуватись за рахунок:

• членських внесків та інших платежів членів АПУ в 
розмірі, визначеному з’їздом аудиторів України;

• добровільних внесків, що надходять від професійних організацій

• аудиторів України, аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної

• фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

• надходжень у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів від

• господарської діяльності юридичних осіб, створених за участю АПУ;

• надходжень від надання в оренду або продаж власних об’єктів

• нерухомості;

• інших джерел, не заборонених законодавством України.



Результати перевірок з контролю якості
аудиторських послуг 

Проведено 

перевірок з 

контролю якості

67 

Пройшли перевірку 

11 

Пройшли перевірку з 

рекомендаціями 

38 

Не пройшли перевірку 

18

16%

57%

27%



Здійснення дисциплінарних проваджень щодо аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності, крім суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

➢ 14 скарг НКЦПФР;
➢ 1 скарга  ОСНАД;
➢ 4 скарги від клієнтів;

14 подання Комітету з контролю 
якості:
➢ 10 за результатами 

перевірки(ПСІ);
➢ 2 за результатами відстеження 

впровадження рекомендацій;
➢ 2 за ухилення від проведення 

перевірки

▪ 1 закрито;
▪ 22 попереджень до САД
▪ 4 попередження до аудиторів
▪ Зупинення права  на надання 

послуг з обов'язкового аудиту:
▪ на 3 місяці - 2
▪ на 6 місяців - 2
▪ на 9 місяців - 1
▪ на 3 роки  - 2

2020 рік 2021 рік 2019 рік 

▪ 20 попереджень до САД
▪ 14 попереджень до аудиторів
▪ 1 Виключення аудитора з Реєстру 
▪ Зупинення права  на надання 

послуг з обов'язкового аудиту:
▪ на 3 місяці - 1
▪ на  6 місяців - 1
▪ на 1 рік - 3
▪ на 2 роки - 1

5 подання Комітету з контролю 
якості:
5 за результатами перевірки(ПСІ);

21 подання Секретаріату за 
несвоєчасне внесення змін до 
Реєстру

➢ 1 скарга НКЦПФР;
➢ 1 скарга  НБУ;
➢ 8 скарг від клієнтів;

▪ 18 попереджень до САД
▪ 1 попередження до аудитора
▪ 2 стягнення щодо 

невідповідності аудиторського 
звіту вимогам Закону

▪ Зупинення права  на надання 
послуг з обов'язкового аудиту:

▪ на 2 місяці - 1
▪ на  3 місяців - 1
▪ на 6 місяців - 3

➢ 3 скарги НКЦПФР;
➢ 26 скарг  ОСНАД;
➢ 13 скарг від клієнтів;



Експертиза законопроєктів і нормативно-правових 
актів з питань аудиторської діяльності

2019 2020 2021

Розглянуті законопроєкти та 

інші нормативно-правові 

документи

7 15 10

Розглянуті та прийняті локальні 

нормативні документи

18 15 3

Підготовлено/розглянуто та 

направлено листів до Верховної 

Ради України та інших 

державних органів

31 20 12



5

5

2

7

8

15

1

5

6 0

2019 рік

Круглі столи за участю членів РАПУ з усіма 
регіонами  України

Співпраця з Вищими навчальними закладами

Участь членів РАПУ у заходах

Співпраця з організаціями

Робочі зустрічі з органами державної влади

Зустрічі-дискусії 

Міжнародні конференції

Круглі столи

Спільні круглі столи

10

18

8

2
2

2020 рік

Круглі столи за участю членів РАПУ з усіма 
регіонами  України
Зустрічі-дискусії 

Проведення спільних заходів

Участь членів РАПУ у заходах

Міжнародні конференції

6

6

7

3

1

2021 рік

Круглі столи за участю членів РАПУ з усіма регіонами  
України

Веб-дискусії 

Проведення  круглих столів (з них спільних 6 )

Участь у Міжнародно науково-практичних конференціях та 
форумах

Участь членів РАПУ у заходах

Заходи АПУ 



1

2

3

4

5

Спілкою аудиторів України

СПІВПРАЦЯ З ПРОФЕСІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І 

ОБ'ЄДНАННЯМИ АУДИТОРІВ

1

2

3

4

5

Підписані меморандуми про співпрацю з такими організаціями:

Федерацією професійних бухгалтерів 

та аудиторів  України

Радою незалежних бухгалтерів та 

аудиторів України

Гільдією професійних внутрішніх 

аудиторів України

Палатою аудиторів  і бухгалтерів 

України

Інститутом внутрішніх контролерів

6

7

6

7

Інститутом внутрішніх аудиторів України



Укладені договори про співпрацю з:

1. Національною
академією статистики, 

обліку та аудиту

2. Державним вищим
навчальним закладом

«Київський
національний
економічний

університет імені
Вадима Гетьмана»

3.  Одеським
національним
економічним

університетом

4. Харківським
національним
економічним

університетом імені
Семена Кузнеця

6. Львівським
торговельно-
економічним

університетом

СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

5.  Київським
торговельно-
економічним

університетом



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Тетяна Каменська 

Голова Аудиторської палати України


