
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ У ПЕРІОД

ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО

ВІДНОВЛЕННЯ



МЕТА

Діятиме у період дії воєнного стану, а також протягом 24 місяців після його

припинення a6o скасування, але не пізніше 31 грудня 2024 року

Встановлений Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення

аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного

відновлення економіки», який набрав чинності 17 червня 2022 року

Недопущення можливого дефіциту кадрів на ринку аудиторських послуг

шляхом залучення молоді та досвідчених фахівців з суміжних сфер



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ

Проєкт Тимчасового порядку складання кваліфікаційного іспиту

при атестації аудиторів наразі розроблений та проходить

необхідні узгодження

Організація та проведення кваліфікаційних іспитів здійснюється Органом

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у порядку, затвердженому

Радою нагляду за поданням комісії з атестації



ЗА ТИМЧАСОВИМ ПОРЯДКОМ АУДИТОРОМ МОЖЕ 

БУТИ ВИЗНАНА ОСОБА, ЯКА:

 має вищу освіту

 має досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, ревізії, права, фінансів,

банківської справи, економіки a6o аудиту не менше трьох років

 підтвердила професійну компетентність шляхом складання

кваліфікаційного іспиту



АТЕСТАЦІЯ ЗА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ІСПИТОМ

БУЛО

Наявність вищої освіти та 
досвіду роботи на посадах 

бухгалтера, ревізора, юриста, 
фінансиста, економіста, 
асистента (помічника) 

аудитора не менше семи 
років

Обов’язкове 
підтвердження 

набуття практичного 
досвіду протягом 3 

років

Включення до 
Реєстру

СТАЛО

Наявність вищої освіту та 
досвіду роботи у сфері 

бухгалтерського обліку, 
ревізії, права, фінансів, 

банківської справи, економіки 
або аудиту не менше трьох 

років

Включення до 
Реєстру

Обмеження на 
призначення 

ключовими партнерами 
з обов’язкових завдань 
протягом трьох років
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АУДИТОРИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ІНОЗЕМНИХ РЕЄСТРІВ

 За результатами кваліфікаційного іспиту можуть бути атестованими особи, які включені до
публічних реєстрів аудиторів:

✓ країн-членів - Європейського Союзу

✓ Великої Британії

✓ Сполучених Штатів Америки

✓ Канади

✓ Австралії

✓ Японії

 Вимоги щодо наявності досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, ревізії, права, фінансів,
банківської справи, економіки або аудиту не менше трьох років, на цих осіб не
розповсюджується



ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОБМЕЖЕННЯ

 Особи, щодо яких за результатами кваліфікаційного іспиту комісією з атестації прийнято

рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності,

не можуть бути призначені ключовими партнерами з обов’язкових завдань протягом трьох

років після їх атестації.

 Обмеження НЕ поширюються на осіб, які:

✓ мають досвід роботи у відповідних сферах більше 15 років,

✓ включені до публічних реєстрів аудиторів країн-членів Європейського Союзу, Великої
Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії та Японії



ПЛАТА ЗА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ

 Розмір визначається Комісією з атестації

 НЕ може перевищувати однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня

звітного року

 Розподіляються Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до

затвердженого Комісією з атестації кошторису між особами, залученими до процесу організації

та складання іспитів

 Планується бути зниженою порівняно з попереднім роком



ПЕРШИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА 

ТИМЧАСОВИМ ПОРЯДКОМ

 Планується оголосити після затвердження Радою нагляду тимчасового порядку складання
іспитів

 Кандидатам в аудитори слід звернути увагу на:

✓ Огляд найбільш поширених помилок допущених кандидатами в аудитори при складанні кваліфікаційного
іспиту, оголошеного поза екзаменаційною сесією, 24 вересня 2021 року

✓ Екзаменаційні завдання, відповіді та критерії їх оцінювання з кваліфікаційного іспиту для кваліфікаційного
іспиту, оголошеного поза екзаменаційною сесією, 24 вересня 2021 року

✓ Огляд найбільш поширених помилок, допущених кандидатами в аудитори при складанні кваліфікаційного
іспиту, оголошеного в межах екзаменаційної сесії, 26 листопада 2021 року

✓ Екзаменаційні завдання, відповіді та критерії їх оцінювання з кваліфікаційного іспиту для кваліфікаційного
іспиту, оголошеного в межах екзаменаційної сесії, 26 листопада 2021 року

✓ Перелік організацій, що мають намір здійснювати підготовку кандидатів в аудитори до складання іспитів

 Всі необхідні матеріали можна знайти на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю

https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf
https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%97%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-26-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%97%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
https://www.apob.org.ua/


ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

КАБІНЕТ КАНДИДАТА В АУДИТОРИ

http://www.apob.org.ua

* всі документи приймаються 
в електронному вигляді

Здійснюється через офіційний вебсайт Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за 

допомогою електронного сервісу

Технічна підтримка:
Телефон: +380 (67) 101 12 13
e-mail: atestat@apob.org.ua

http://www.apob.org.ua/?page_id=2663
https://candidat.apob.org.ua/
http://www.apob.org.ua/
https://www.apob.org.ua/

