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МЕТА

Створення правових механізмів захисту економічних інтересів держави,

зокрема, шляхом обмеження доступу до відомостей про фінансову

діяльність українських підприємств тих аудиторів та суб’єктів аудиторської

діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є

громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, а також

врегулювання окремих питань провадження аудиторської діяльності задля

її стимулювання в період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення

економіки України



ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З 

КРАЇНОЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ

 Не можуть бути аудиторами особи, які:

1. є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;

2. перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів

країни, що здійснює збройну агресію проти України;

3. здійснюють аудиторську діяльність у складі:

✓ аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України;

✓ аудиторських фірм, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єкти
господарювання, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо
чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах
незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.

Виключення таких аудиторів з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності   (далі - Реєстр) 

здійснюється за рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду), прийнятим за поданням  

Аудиторської палати України (далі - АПУ) або Інспекції із забезпечення якості (далі – Інспекція).



ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ САД, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ

З КРАЇНОЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ

 Не підлягають включенню до Реєстру, а також підлягають виключенню з нього суб’єкти аудиторської діяльності
(далі – САД), які:

1. мають у складі засновників (учасників, акціонерів):

✓ громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України,

✓ та/або САД, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти
України,

✓ та/або САД, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України,

✓ та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів
країни, що здійснює збройну агресію проти України,

✓ та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;

2. є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така
аудиторська мережа:

✓ не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі - ОСНАД) про початок процесу втрати
статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює
збройну агресію проти України;

✓ не завершила цей процес до 31 грудня 2022 року.

Виключення таких суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим 
за поданням  Інспекції.



ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ НА АУДИТОРІВ ТА САД

 Фіксований внесок, що сплачується САД на користь ОСНАД та АПУ, до кінця 2022 року зменшено втричі та становить:

✓ одну мінімальну заробітну плату з кожного аудиторського звіту, підготовленого за результатами надання
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес (далі - ПСІ);

✓ 0,1 мінімальної заробітної плати з кожного аудиторського звіту, підготовленого за результатами надання
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту.

Сплата таких внесків має бути здійснена САД не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було
складено (датовано) аудиторський звіт.

Відповідальність (на період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення або скасування)                 
за несвоєчасну сплату таких внесків  не застосовується.

 Внески у відсотках від сум за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту до кінця 2023 року не
сплачуються.

 Членські внески на користь АПУ до кінця 2023 року не сплачують:

✓ САД;

✓ аудитори, які не мають трудових відносин з САД або дія трудового договору з якими тимчасово призупинена на
період дії воєнного стану, а також ті, хто призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на період дії воєнного стану, військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в період дії воєнного стану або прийнятими на військову службу за
контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час періоду
дії воєнного стану на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.



ВІДТЕРМІНУВАННЯ  ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОЗОРІСТЬ

 Звіти та звітна інформація, подання якої вимагається відповідно до норм Закону «Про аудит

фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема:

✓ звіт САД про надані послуги форма №1 – аудит (річна) (ст. 47 Закону);

✓ інформація про надання САД послуг ПСІ (ст. 38 Закону)

подається протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь 

період неподання звітності чи обов’язку надати відповідну інформацію.

 Звіт про прозорість оприлюднюється САД, які у зв’язку з бойовими діями не мали можливості

його оприлюднити до 30 квітня, протягом трьох місяців після припинення чи скасування

воєнного стану.



СПРОЩЕННЯ ВИМОГ ДО ВНУТРІШНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САД, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПСІ (крім аудиту банків)

 Зупинено (на період дії воєнного стану, а також протягом 24 місяців після його припинення або
скасування, але не пізніше 31 грудня 2024 року) дію абзацу п’ятого частини першої статті 23 Закону в
частині залучення до виконання завдань щонайменше двох осіб, які мають підтвердити кваліфікацію
відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що
підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. Норма не
поширюється на САД, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності банків.

 Вимоги до кадрового забезпечення САД, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності ПСІ:

✓ за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів;

✓ загальна чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання
завдань, не менше 10 осіб.

➢ САД, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності банків, до виконання завдань
також мають залучати щонайменше двох осіб, які підтвердили кваліфікацію відповідно до статті
19 Закону або мають чинні сертифікати (дипломи) таких професійних організацій: Асоціації
присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), у т.ч. DipIFR, Американського інституту
сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА), Інституту присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу
(ІСАEW).



БЕЗПЕРЕРВНЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

 Зупинено (на період дії воєнного стану, а також протягом 24 місяців після його припинення або

скасування, але не пізніше 31 грудня 2024 року) дію частини шістнадцятої статті 19 Закону,

відповідно до якої: «Аудитор повинен дотримуватись вимоги щодо

безперервного професійного навчання».

САД зобов'язані  дотримуватись

вимог МСКЯ 1 та  норм Закону щодо їх внутрішньої організації та забезпечити, 

зокрема «достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який 

залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту».



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА САД, 

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ

 Не застосовується (на період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення або

скасування) відповідальність за порушення вимог Закону щодо:

✓ повноти та своєчасності подання відомостей про аудитора та САД для оприлюднення у
Реєстрі;

✓ несвоєчасної сплати внесків, передбачених статтею 15 Закону, на користь ОСНАД та АПУ.

 Звільнено від відповідальності САД, які у зв’язку з бойовими діями не мали можливості:

✓ оприлюднити звіти про прозорість до 30 квітня;

✓ внести зміни до опублікованих звітів;

✓ інформувати ОСНАД про те, що звіти про прозорість опубліковано на їх веб-сторінках та/або
про внесення змін до них.

 Зупиняється (на період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування)

60-денний строк розгляду Радою нагляду або Радою АПУ дисциплінарних справ (у разі їх

порушення в порядку ст. 45 Закону).


