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Аудиторський звіт (стаття 14)

▪ Внесені технічні правки до переліку інформації, яка має міститися в аудиторському звіті ПСІ для більш точної 

відповідності Регламенту ЄС №537/2014 ●

▪ Додано, що:

o зміст аудиторського звіту має бути зрозумілим та не викликати двозначності розуміння ●

o не має містити згадування ОСНАД, НБУ, НКЦФПР (не стосується зазначення адресата звіту) ●

▪ Обмежено право регуляторів впливати на зміст конкретного аудиторського звіту ●

▪ Можливість складання аудиторських звітів в електронній формі за умови дотримання законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг (стаття 7) ●

▪ Встановлені вимоги до форми складання аудиторського звіту в залежності від форми складання фінансової 

звітності (паперова або електронна) (стаття 7): ●

o фінансова звітність затверджена до випуску з використанням звичайного підпису → паперовий 

аудиторський звіт

o фінансова звітність затверджена до випуску за допомогою КЕП → аудиторський звіт також 

затверджується КЕП

Коментарі

▪ Критерії пункту 3 частини 4 статті 14 щодо наведення опису та оцінки найбільш значущих ризиків, заходів для їх врегулювання, 
в цілому відповідають визначенню ключового питання аудиту (МСА 701). В результаті очікується, що розділ КПА 
наводитиметься в кожному аудиторському звіті за результатами аудиту фінансової звітності ПСІ
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Заборонені неаудиторські послуги (стаття 6)

▪ Розширено перелік заборонених неаудиторських послуг для відповідності Регламенту ЄС 

№537/2014 наступними ●

o податкові консультації*, визначення державних дотацій та податкових пільг

o оцінки, виконані у зв’язку з наданням актуарних послуг чи послуг супроводу судового процесу

o послуги, пов’язані з функцією внутрішнього аудиту

o послуги, пов’язані з просуванням акцій юридичної особи, якій надаються послуги з обов’язково 

аудиту, торгівля чи підписка на акції такої юридичної особи 

Коментарі

▪ Заборонені неаудиторські послуги статті 6 Закону − 1 фільтр можливості прийняття завдання, який має розглядатися разом з 

вимогами розділу 600 Кодексу етики «Надання послуг клієнту з аудиту, що не є послугами з надання впевненості», 

визначенням «фірма» та «клієнт з аудиту» Кодексу етики

* Можна надавати податкові консультації якщо:

▪ такі послуги не впливають прямо або мають несуттєвий вплив окремо або в цілому на фінансову звітність, що підлягає аудиту

▪ оцінка впливу на фінансову звітність, що підлягає аудиту, належним чином задокументована та пояснена у додатковому звіті, 

що направляється аудиторському комітету замовника

▪ САД дотримується принципів незалежності, встановлених цим Законом



Особливості організації та проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та надання інших аудиторських та 

неаудиторських послуг, встановлені для ПСІ, поширено на:

▪ Середні державні підприємства ●

▪ Банківські групи ●

▪ Небанківські фінансові групи ●

▪ НБУ ●

▪ Політичні партії, які отримують фінансування з державного бюджету ●
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Особливості аудиту окремих суб'єктів (стаття 2)

Основні особливості

▪ Призначення САД відповідного розділу Реєстру для проведення обов'язкового аудиту через проведення конкурсу (стаття 29)

▪ Виконання обов'язкового аудиту та аудиторських послуг САД 4 розділу Реєстру

▪ «Заборонені послуги» як перший фільтр можливості прийняття завдання з аудиту (стаття 6)

▪ Посилені вимоги до незалежності (стаття 10)

▪ «Розширений» аудиторський звіт для ПСІ (стаття 14)

▪ Огляд контролю якості завдання до подання аудиторського звіту (стаття 32)

▪ Внески (стаття 15)

▪ Ротація ключового партнера з аудиту – 7 років (стаття 30)

▪ Максимальна безперервна тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту (стаття 30)

Практичні поради

▪ САД 3 розділу доцільно проаналізувати укладені договори з обов'язкового аудиту фінансової звітності таким підприємствам за 
2022 рік, а також незавершені договори з аудиту за 2021 рік на предмет можливості продовжувати виконання таких завдань   
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Надання аудиторських послуг (стаття 6)

Для надання САД аудиторських послуг ●

▪ суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до 

законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову 

звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, у тому числі ПСІ, або

▪ суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до вимог 

законодавства, зобов’язані оприлюднити та/або подати НБУ, НКЦПФР, іншим органам державної 

влади або органам місцевого самоврядування звіт САД за результатами виконання такого 

завдання, 

інформація про такого САД має бути внесена до відповідного розділу Реєстру (частина1 статті 6)

Коментарі

▪ Аудиторські послуги включають послуги, які надаються у відповідності з МСА, МСЗО, МСЗНВ, МССП, відповідних 
стандартів США та Великої Британії

▪ Зазначена норма впливатиме на призначення САД для послуг з підтвердження річних звітних даних, звіту про 
корпоративне управління, огляду фінансової звітності для емісії ЦП, інформації аудитора згідно з Постановою НБУ 
№153 та №177, а також інших аудиторських послуг в залежності від статусу того, кому такі послуги надаються, або 
кому надається звіт 
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Надання аудиторських послуг (2)

Аудиторські послуги 

(МСА, МСЗО, МСЗНВ, 

МССП, стандарти США, 

UK)

Для ПСІ, середнього ДП, БГ, НФГ, 

ППБФ, НБУ?

4 розділ

Обов'язок оприлюднити або 

подати аудитовану фінансову 

звітність? 

3 або 4 розділ

Звіт оприлюднюється або  

подається до НБУ, НКЦПФР, 

органів державної влади або 

місцевого самоврядування?

3 або 4 розділ

2, 3 або 4 розділ

Так Так Так

Ні Ні Ні

Практичні поради

▪ Проаналізуйте укладені договори на надання аудиторських послуг звіти з яких датуватимуться після 01.01.2023 року на 

предмет можливості продовжувати виконання таких завдань   



Персонал САД 4 розділу

min 5 аудиторів за основним 

місцем роботи на умовах 

нормальної тривалості робочого 

часу не менше 40 годин на 

тиждень (крім працівників, яким 

законодавством встановлено 

скорочену тривалість робочого 

часу), які залучаються до 

виконання завдань ●
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Внутрішня організація САД (стаття 23+)

Моніторинг

Уточнено, що постійний 

моніторинг, оцінювання 

відповідності та ефективності та 

подальші дії стосуються системи 

внутрішнього контролю якості 

(системи управління якістю) ●

Політики та процедури

Політики та процедури мають бути 

документально оформлені, а 

працівники САД повинні бути

ознайомленими з ними ●

Масштабованість

Врахування САД масштабу та 

складності завдання при 

застосуванні політик і процедур. 

Надання на вимогу Інспекції 

підтвердження прийнятності їх 

застосування, з урахуванням 

масштабу та складності такого 

завдання ●

Зберігання документації

Вимоги до зберігання робочої 

документації з завдання протягом 7 

років з дати його завершення 

поширено на інші обов’язкові 

завдання, що вимагає внесення 

змін до політик і процедур САД 

(стаття 39) ●

Якість та перевірки

САД зобов'язані:

▪ постійно забезпечувати 

належну якість аудиторських 

послуг

▪ проходити перевірки з 

контролю якості аудиторських 

послуг у передбачені Законом 

строки (3 або 6 років) ●
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Внутрішня організація САД (стаття 23+) (2)

Практичні поради

▪ 1/3 САД 4 розділу Реєстру мають у своєму штаті за основним місцем роботи 5 аудиторів (50% - 5-6 аудиторів). В групі ризику 

такі САД, в яких аудитори:

o перебувають у довготривалій відпустці

o протягом тривалого періоду не залучалися до виконання завдань

o є керівниками інших САД з урахуванням виключення, встановленого частиною 3 статті 5 Закону (станом на 18.11.2022 

керівники приблизно 344 САД також мали відношення до інших САД)

o з інших підстав не отримували заробітну плату

Проаналізуйте умови трудових відносин зі своїми аудиторами та їх стан на предмет встановлення скороченої ставки або 

тривалості робочого дня чи тижня, залученості до виконання завдань протягом останнього року та планів залученості на 2023 рік

▪ Перегляньте політики зберігання робочої документації з інших обов'язкових завдань

▪ Врахуйте, що Закон вимагає документального оформлення політик і процедур в той час як МСУЯ 1 зазначає, що політики, 

серед іншого, можуть бути наслідком дій та рішень керівництва, утворюючи таким чином певну усталену практику

▪ Посилання на те, що САД за своїм розміром є малою аудиторською практикою, а тому використовує «спрощені» підходи до 

проведення і документування виконання аудиторських завдань, залучення експертів, можуть бути не доречними, якщо його 

клієнтами з аудиту є великі підприємства. САД не повинен нехтувати залученням експертів для того, щоб отримати аудиторські 

докази щодо суттєвих облікових оцінок (оцінювачі, актуарії, юристи, податківці, фахівці з IT тощо)



Винятки

▪ залучення зовнішніх експертів та / або інших учасників аудиторської мережі
▪ спільне проведення аудиту

▪ Виконання завдання з обов'язкового аудиту особисто* САД ●

▪ Ключовий партнер з аудиту – штатний працівник за основним місцем роботи ●

▪ Посилання на «систему внутрішнього контролю» змінено на «систему внутрішнього контролю якості (систему 

управління якістю)» ●

▪ Особові справи мають містити інформацію щодо суму винагороди, отриманої за послуги з обов'язкового 

аудиту, та винагороди, отриманої за інші аудиторські та неаудиторські послуги, у кожному фінансовому році 

(раніше вимога окремого подання інших послуг за категоріями була відсутня) ●

▪ Період охолодження ключових партнерів з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПСІ збільшено з 3 до 5 

років, як визначено параграфом R540.11 Кодексу етики (стаття 30) ●

* Відповідно виключено вимогу статті 35 Закону щодо наведення у Додатковому звіті для аудиторського комітету інформації про 
залучення інших САД та підтвердження їх незалежності
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Організація виконання обов’язкового аудиту (стаття 24)

Практичні поради

▪ Доречно проаналізувати поточне призначення партнерів на завдання з обов'язкового аудиту, внести зміни до політик 
призначення партнерів, підтримувати в актуальному стані перелік аудиторів, які можуть бути партнерами з обов’язкового аудиту 
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Пов'язані особи САД

▪ Пов'язані особа суб'єкта аудиторської діяльності визначаються з урахуванням критеріїв, 

визначених Податковим кодексом України для пов’язаних осіб (підпункт 14.1.159) (стаття 1) ●

▪ Обмеження щодо надання «заборонених» неаудиторських послуг одночасно з обов'язковим 

аудитом фінансової звітності ПСІ поширено також на пов'язаних осіб САД (стаття 6, 27) ●

▪ ОСНАД має право отримувати інформацію про пов’язаних з аудитором (САД) осіб, яка стосується 

виконання таким аудитором (САД) своїх професійних обов’язків та/або дотримання вимог Закону 

(стаття 15) ●

▪ Посиленні вимоги незалежності аудитора та САД, в тому числі внаслідок відносин з його 

пов'язаними особами (стаття 10)

Практичні поради

▪ Оцініть вплив зміни визначення «пов'язана особа суб'єкта аудиторської діяльності» на вашу аудиторську практику

▪ Врахуйте визначення «фірми», «клієнт з аудиту», наведені в Кодексі етики

▪ Запровадьте внутрішні контролі, направлені на своєчасність ідентифікації та оцінки конфлікту інтересів, яка виникає в 
результаті отримання пов'язаною особою пропозиції надання неаудиторських послуг клієнтам з аудиту САД або навпаки, в 
результаті отримання САД пропозиції надати послуги з обов'язкового аудиту підприємству, якому пов'язана особа могла раніше 
надати неаудиторські послуги
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Спільні аудити

▪ Додано визначення «спільне проведення аудиту», яке передбачає проведення аудиту одночасно 
2+ САД, призначених в порядку та на умовах, визначених Законом, розподіл між ними завдань, 
надання спільного аудиторського звіту (стаття 1) ●

▪ Уточнено, що в разі проведення спільного аудиту САД:

надають спільний аудиторський звіт, який підписується, щонайменше, ключовим партнером 
кожного САД

мають дійти згоди щодо результатів аудиту, інакше навести свою думку в окремому пункті 
спільного аудиторського звіту із відповідним обґрунтуванням (стаття 14) ●

▪ Проведення спільного аудиту НЕ порушує вимоги частини 1 статті 24 Закону щодо особистого 
виконання САД завдання з обов'язкового аудиту фінансово звітності за умови дотримання вимог 
щодо призначення (стаття 24) ●

Коментарі

▪ Спільний аудит ≠ «субпідряд» САД іншого САД або аудитора для «допомоги» в проведенні аудиту

▪ Кожен з САД має бути з відповідного розділу Реєстру
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Призначення САД для проведення аудиту (стаття 29)

▪ Усунуто обмеження щодо участі в конкурсі САД у яких за попередній річний звітний період суми 
винагороди від кожного з ПСІ, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності протягом цього періоду, перевищували 15% загальної суми доходу від надання 
аудиторських послуг ●

▪ Умови конкурсу з відбору САД для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПСІ не 
можуть містити обмежень щодо участі у процедурі відбору тих САД, у яких за попередній річний 
звітний період загальна сума винагороди за обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес, не перевищувала 15% загальної суми чистого доходу від 
надання аудиторських послуг ●

▪ Порядок і методика розрахунку чистого доходу затверджується Радою нагляду ●

▪ ПСІ можуть проводити прямі переговори з учасниками конкурсу ●

▪ Призначення САД наглядовою радою у випадках, встановлених законодавством ●

▪ Призначення САД для обов'язкового аудиту фінансової звітності: ●

політичної партії → з урахуванням особливостей Закону «Про політичні партії в Україні»
ПСІ, які є замовником відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» → в порядку Закону

САД зобов’язаний забезпечити достовірність подання інформації, яка вимагається умовами конкурсу або закупівлі 

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

(наприклад, відомості про досвід, працівників та їх кваліфікацію, санкції)
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Обмеження неаудиторських послуг (стаття 26)

▪ Якщо САД протягом 3 років поспіль здійснює 
обов’язковий аудит фінансової звітності ПСІ та протягом 
кожного з цих років надає такому підприємству, його 
материнській компанії та/або дочірнім підприємствам, 
інші аудиторські (за виключенням інших обов’язкових 
завдань) та/або неаудиторські послуги, крім 
заборонених, сума винагороди за такі послуги не може 
перевищувати 70% середньої суми винагороди САД 
протягом останніх трьох років поспіль за послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
(консолідованої фінансової звітності) від такого ПСІ, його 
материнської компанії та/або дочірніх підприємств ●

▪ Гонорари, отримані від виконання інших обов'язкових 
завдань, не включаються до чисельника при розрахунку

▪ Порядок і методика розрахунку затверджується Радою 
нагляду

Рік Обов'язковий 

аудит

Інші послуги, крім 

обов'язкових 

завдань

2020 170 54

2021 220 22

2022 245 80

Середній гонорар за 

3 роки

212 X 

Максимальний ліміт 

інших послуг (крім 

обов'язкових 

завдань) на 2023 рік

Х 148 (212*70%)

Умовний приклад 1
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Залежність від гонорарів (стаття 26)

▪ Якщо загальна сума винагороди, отримана САД від ПСІ, 
за кожен з останніх 3 років поспіль > 15 % загальної 
суми його чистого доходу від надання послуг, САД 
зобов'язаний поінформувати про це аудиторський 
комітет підприємства і вжити заходів для забезпечення 
незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. 
При цьому аудиторський комітет може прийняти рішення 
про проведення контрольного огляду завдання іншим 
САД, який відповідно до Закону має право проводити 
аудит фінансової звітності ПСІ, до затвердження 
аудиторського звіту

▪ Розширена база визначення чистого доходу, яка до 
цього включала дохід лише від обов'язкового аудиту 
фінансової звітності

▪ Порядок і методика розрахунку чистого доходу 
затверджується Радою нагляду

Рік Гонорари 

від одного 

ПСІ

Чистий дохід 

від надання 

послуг

15 % від 

чистого 

доходу

2020 224                             1460 219

2021 242                                 1530 230

2022 325                                  1710 257

Умовний приклад 2

R410.4. Кодексу етики (в чинній редакції)

Якщо клієнт з аудиту є ПСІ, і протягом двох років поспіль загальна 
сума гонорарів, отриманих від цього клієнта та його пов'язаних 
суб'єктів господарювання, > 15% від загальної суми гонорарів, 
отриманих фірмою, фірма повинна:

розкривати інформацію про цей факт ТКННП, та обговорити, чи 
може будь-яка з наведених далі дій бути застережним заходом 
для реагування на загрозу, створену загальною сумою гонорарів, 
отримуваних фірмою від клієнта, і якщо так, застосувати ї ї:

i) до надання аудиторської думки за другий рік, професійний 
бухгалтер, який не є членом фірми, що висловлює думку про цю 
фінансову звітність, виконує огляд контролю якості цього 
завдання; або професійна організація проводить огляд цього 
завдання, або

ii) після надання аудиторської думки за другий рік, і до надання 
аудиторської думки за третій рік, професійний бухгалтер, який не є 
членом фірми, що висловлює думку про цю фінансову звітність, 
або професійна організація виконує огляд аудиту за другий рік.
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Звіт для органів нагляду (стаття 36)

Вимоги Коментарі до змін

Коли? під час або за результатами виконання: 

▪ обов’язкового аудиту; або 

▪ іншого обов’язкового завдання підприємству, що становить суспільний інтерес

Розширено перелік видів завдань і 

випадків, які підлягають звітуванню

Органи нагляду органами нагляду для цілей статті 36 є НБУ та НКЦПФР (в межах компетенцій) Уточнені органи нагляду

Строки та порядок 

подання

невідкладно, але не пізніше дати підписання аудиторського звіту (якщо інше не 

передбачено законом) у визначеному НБУ та НКЦПФР порядку

Конкретизовано граничний термін 

звітування

Випадки звітування ▪ порушення законодавства з питань, що належать до компетенції НБУ 

та НКЦПФР, у тому числі в частині кількісних показників з урахуванням рівня 

суттєвості

▪ суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості підприємства продовжувати 

діяльність на безперервній основі

▪ наявності модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або 

відмови від висловлення думки)

Щодо якісних показників звітуванню 

підлягає будь-яке порушення 

законодавства, включаючи НПА 

відповідних органів нагляду

Для кількісних порушень 

застосовується рівень суттєвості

Нормативні акти з питань 

звітування (діючі)

▪ Положення про порядок подання до Національного банку України 

аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності 

банку, банківської групи та про проведення аудиторської перевірки фінансової 

звітності учасника банківської групи № 90 від 02.08.2018 (зі змінами)

▪ Рішення НКЦПФР «Про подання до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає 

послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що 

становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку» № 69 від 14.11.2019

Відповідно до Рішення НКЦПФР № 69 

інформування проводиться в 

електронному вигляді не пізніше 

закінчення третього робочого дня 

після дати виявлення фактів. 

Зазначена вимога має бути приведена 

у відповідність до статті 36.
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Звіт для органів нагляду (продовження)

Нові вимоги − факти недотримання встановлених пруденційних вимог та 

нормативів

Коментарі до змін

Випадки звітування виявлення факту недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів

На кого 

розповсюджується?

суб’єкти аудиторської діяльності Будь-який САД незалежно від того, в 

яких розділах Реєстру він перебуває

Коли? під час або за результатами надання будь-яких аудиторський послуг 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес

Розповсюджується на обов'язкові та 

ініціативні аудити відповідно до МСА, а 

також будь-які завдання відповідно до 

МСЗО, МСЗНВ, МССП 4400, а також в 

разі використання стандартів аудиту 

інших країн (США, Велика Британія)  

Органи нагляду НБУ та НКЦПФР (в межах компетенцій)

Строки та порядок 

подання

невідкладно, але не пізніше дати підписання звіту (якщо інше не передбачено 

законом)

Початок дії нової вимоги ▪ з 01.01.2023
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Щорічна звітна інформація САД

Було Стало

Звітна інформація До АПУ (стаття 47) До ОСНАД (стаття 38) До ОСНАД

Всі САД

звіт про надані послуги (форма 

№1-аудит (річна)

САД, які надавали послуги з 

обов'язкового аудиту ПСІ

інформація про надання САД 

послуг ПСІ

Всі САД

інформація про надані послуги

САД, мають право надавати послуги з обов'язкового 

аудиту ПСІ

інформація про надання САД послуг ПСІ 
(розширена за показниками)

Звітний період календарний рік календарний рік з 1 липня року, що передує звітному, по 30 червня 

поточного року

Строки подання не пізніше 28 лютого року, 

наступного за звітним

до 30 квітня до 30 вересня

Спосіб подання 1) особисто або через 

уповноважену особу;

2) поштою з повідомленням про 

вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку 

в електронній формі

в електронній формі через 

електронний кабінет САД

в електронній формі через електронний кабінет САД

Порядок подання Інструкція про складання та 

подання звітності за формою №1 

– аудит (річна) «Звіт суб’єкта 

аудиторської діяльності про надані 

послуги»

Порядок подання інформації 

про надання суб’єктом 

аудиторської діяльності 

послуг підприємствам, що 

становлять суспільний 

інтерес

Форма і порядок складання і подання звітної 

інформації затверджується Радою нагляду

Перше звітування САД, які не подали до АПУ звіт про надані послуги (форма №1-

аудит (річна) за 2021 рік до 31 грудня 2022 року, подають такий 

звіт до Інспекції ОСНАД починаючи з 1 січня 2023 року

до 30 вересня 2023 року за період з 1 січня 2022 по 

30 червня 2023
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Звіт про прозорість (стаття 37)

Без змін: 

▪ Звітний період, порядок оприлюднення, строки інформування ОСНАД

Суттєві зміни:

▪ Оприлюднюється разом з річною фінансовою звітністю на веб-сайті САД

▪ Можливість обмежити розкриття інформації про доходи аудиторської мережі від 

обов'язкового аудиту та перелік аудиторських фірм мережі тільки країнами ЄС

▪ Інформування ОСНАД про оприлюднення звіту через електронний кабінет САД

Практичні поради

▪ Оцініть вплив зміни визначення «пов'язана особа суб'єкта аудиторської діяльності» на розкриття інформації про пов’язаних 
осіб САД у звіті про прозорість за 2023 рік

▪ Розгляньте узгодженість твердження керівництва САД про ефективність системи управління якістю у звіті про прозорість з 
результатами обов'язкової щорічної оцінки системи управління якістю відповідно до вимог параграфів 53-54 МСУЯ 1: (1) 
обґрунтована впевненість в тому, що цілі СУЯ досягаються; (2) ідентифіковані недоліки, які мають серйозний, але не 
всеохоплюючий вплив на СУЯ; (3) обґрунтована впевненість в досягненні цілей СУЯ відсутня



Відповідальність

САД 3 та 4 розділу Реєстру 

зобов'язані проходити контроль 

якості Інспекції ОСНАД та комітету 

з контролю якості АПУ не рідше ніж 

раз на 3 або 6 років, відповідно, в 

залежності від права проведення 

обов'язкового аудиту, включаючи 

об’єднань страховиків ●
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Контроль якості аудиторських послуг (стаття 40)

Ініціативні перевірки

Комітетом з контролю якості АПУ 

або комітетом з контролю якості 

профорганізацій аудиторів та 

бухгалтерів за умови делегування 

їм такого права та за умови 

відповідності САД вимогам статті 

23 Закону ●

Інші перевірки

Можливість проведення інших 

перевірок САД щодо дотримання 

ними вимог цього Закону, НПА з 

питань аудиторської діяльності, 

МСА. Потребують рішення Ради 

нагляду та включення до плану. 

За результатами складається звіт з 

висновками та рекомендаціями ●

Результати перевірки

Висновок «не пройшов перевірку 

контролю якості» не 

застосовуватиметься. Замість цього 

в разі встановлення суттєвих 

порушень МСА та Закону 

здійснюється подання про 

порушення дисциплінарної справи ●

Затвердження звіту

Звіти за результатами перевірок та 

надані рекомендації 

затверджуються Інспекцією та 

комітетами з контролю якості АПУ 

та професійних організацій 

відповідно до повноважень ●

Застережні заходи

У разі суттєвих порушень у системі 

управління якістю САД рекомендації 

надаються з тимчасовим зупиненням 

його права проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності або 

обов’язковий аудит фінансової 

звітності ПСІ, до виконання наданих 

рекомендацій ●
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Контроль якості (продовження)

Чинність рішення

Встановлені строки чинності 

рішення про проходження 

перевірки Інспекцією, комітетами 

АПУ та профорганізацій 3 та 6 

років, відповідно. Втрачають 

чинність при невиконанні 

обов'язкових рекомендацій, 

рішенні за результатами наступної 

перевірки ●

Відстеження

Контроль якості проведено:
▪ Інспекцією → Інспекція 

(незалежно від розділу Реєстру)
▪ комітетом АПУ, але САД 

перейшов до 4 розділу до 
відстеження → Інспекція

▪ комітетом профорганізації або 
комітетом АПУ та САД не 
перебуває у 4 розділі → комітет 
АПУ ●

Дисциплінарні справи

Інспекція, комітети з контролю 

якості, готують подання про 

порушення дисциплінарних справ 

за результатами перевірок з 

контролю якості аудиторських 

послуг та/або інших перевірок Раді 

нагляду та Раді АПУ, відповідно (до 

змін – подання про застосування 

санкцій) ●

Заходи реагування

Якщо Інспекцією виявлені суттєві 

порушення, які впливають на якість надання 

таким САД аудиторських послуг, Рада 

нагляду за поданням Інспекції може 

прийняти рішення про зупинення права 

проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, до завершення 

розгляду дисциплінарної справи ●

Оскарження рішень

▪ Інспекції → Рада нагляду або суд

▪ комітету АПУ → Рада АПУ

▪ Ради АПУ → Рада нагляду або 

суд

▪ комітету профорганізації → Рада 

нагляду або суд

Оскарження рішень не зупиняє їх дії 

●

Інше

Інспекція:

▪ визначає напрямки та 

організовує заходи з 

підвищення кваліфікації 

інспекторів Інспекції та комітетів 

з контролю якості, яке 

зараховується в якості БПН

▪ погоджує призначення 

інспекторів комітетів ●



Дякуємо за увагу!


