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інтероперабельність реєстрів; 

єдність методології створення, ведення, адміністрування, реєстрації, взаємодії та припинення реєстрів; 

гарантування державою та держателями об'єктивності, актуальності, достовірності, повноти та захищеності 
реєстрових даних;

презумпція достовірності реєстрових даних та інформації; 

забезпечення ретроспективного доступу до реєстрових даних;

баланс інтересів держави, суспільства, користувачів публічних електронних реєстрів;

відповідність державній політиці цифрового розвитку …

Ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) здійснюється в електронному 
вигляді відповідно до вимог Закону «Про публічні електронні  реєстри» та з урахуванням особливостей, 

визначених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

о

Закон України «Про публічні електронні реєстри»

Принципи діяльності у сфері публічних електронних реєстрів:



Ведення Реєстру (стаття 20+)

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) 
оприлюднюються на веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю

Міністерство фінансів України

здійснює нормативно-правове забезпечення питань ведення Реєстру, формування та/або реалізацію 
державної політики у сфері Реєстру  та інші повноваження держателя реєстру, передбачені статтею 13 
Закону «Про публічні електронні реєстри»

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю виконує функції: 

держателя Реєстру - забезпечує створення, функціонування та ведення Реєстру;

адміністратора Реєстру - забезпечує функціонування та здійснює адміністрування Реєстру

Публічні реєстратори

здійснюють реєстраційні дії, передбачені Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» та Законом «Про публічні електронні реєстри»



Ведення Реєстру (пункт 3 розділу Х Закону № 2597-ІХ)

Упродовж січня місяця 2023 року 

Аудиторська палата України передає Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю електронну копію Реєстру та справи 
на кожного аудитора та САД

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю  приймає  
електронну копію Реєстру та забезпечує перенесення інформації 
до Реєстру 



Розділ «Аудитори» Реєстру

Вноситься інформація про фізичних осіб, щодо яких комісія з атестації прийняла рішення про визнання 
кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності

НОВЕЛА: Скасована норма, якою встановлювалась заборона аудиторам безпосередньо займатися 
іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької діяльності

Не підлягають реєстрації у Реєстрі фізичні особи, які:

✓ відповідають хоча б одному з критеріїв, визначених частиною дванадцятою статті 22 Закону «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

✓ особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість або на яких протягом 
останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з 
корупцією;

✓ особи, реєстрація яких у Реєстрі протягом останнього року була скасована на підставі рішення, 
прийнятого у порядку, визначеному Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».



Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру

1) Вноситься інформація про юридичних осіб, які відповідають вимогам статті 5 Закону «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність»

НОВЕЛИ: Скасована вимога, згідно якої аудиторська фірма провадить виключно аудиторську діяльність.

Керівник аудиторської фірми не може бути працівником іншої аудиторської фірми, крім аудиторських
фірм, засновником (учасником) яких він є.

Не підлягають реєстрації у Реєстрі:

• юридичні особи, які відповідають хоча б одному з  критеріїв, визначених частиною 13 статті 22 Закону 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

• юридичні особи, реєстрація яких у Реєстрі була скасована на підставі рішення щодо видалення
реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації у зв’язку з втратою ними доброї репутації або
про застосування до них стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування
реєстрації, упродовж одного року після прийняття такого рішення.

2) вноситься інформація про аудиторів, які провадять аудиторську діяльність як фізичні особи - підприємці 
або проводять незалежну професійну діяльність, за умови що така особа не є працівником аудиторської 
фірми



Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 

(розділ ІІІ) 

1) мають досвід здійснення аудиторської діяльності не менше одного року, що підтверджується 
внесеною про них інформацією до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності» Реєстру;

2) пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг або мають чинне Свідоцтво про 
проходження перевірки системи контролю якості, видане АПУ до дати введення в дію Закону «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

3) відповідають вимогам, встановленим Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» до САД, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, зокрема які 
(в яких): 

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами; 

- за основним місцем роботи працює не менше трьох аудиторів.



Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності

підприємств, що становлять суспілький інтерес» (розділ ІV) 

1) мають досвід надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності не менше одного року, що 
підтверджується внесеною про них інформацією до розділу ІІІ Реєстру;

2) пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг;

3) відповідають вимогам, встановленим Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
до САД, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, зокрема які (в яких): 

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами;

- загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників не менше 10 осіб, з яких: 

5 аудиторів працюють 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);
щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або скласти іспит за 
напрямом, зазначеним у пункті 7 частини 2 статті 19  Закону (МСФЗ), або мають чинні сертифікати 
(дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з МСФЗ. 



Подання інформації до Реєстру (стаття 22)

Аудитори та САД подають до Інспекції інформацію через електронний кабінет за формою,
затвердженою Радою нагляду.
Публічний реєстратор протягом трьох робочих днів здійснює перевірку інформації на предмет
повноти та її відповідності реєстровій інформації про аудиторів та САД, що міститься в
публічних електронних реєстрах.
Аудитор або САД в режимі реального часу через електронний кабінет отримує інформацію
про хід та результати внесення до Реєстру поданої ним інформації.
У разі змін реєстрової інформації аудитори та САД зобов’язані подати до Інспекції відповідну
інформацію через електронний кабінет з дня, коли відбулися зміни:

аудитори - протягом 30 календарних днів,
САД - протягом 10 календарних днів.

Документ, що містить інформацію про аудитора або САД для її внесення до Реєстру  створюється в 
електронній формі та подається до Інспекції аудиторами та САД через електронний кабінет.

Що нового?



Перевірка повноти, достовірності та своєчасності подання 

інформації для її внесення до Реєстру (стаття 22)

Інспекція має право вимагати роз’яснення або здійснити перевірку повноти, достовірності та своєчасності 
подання інформації для внесення до Реєстру - у разі виявлення фактів, що дають обґрунтовані підстави 
вважати, що інформація про аудитора або САД, внесена до Реєстру, є недостовірною.

Для отримання роз’яснень або здійснення перевірки Інспекція має право вимагати від аудиторів та САД 
надання необхідної інформації та документів. 

Аудитори та САД зобов’язані не пізніше 20 робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну 
інформацію та копії документів. 

За ненадання інформації на запит Інспекції передбачена адміністративна відповідальність.



Наслідки встановлення факту порушення вимог Закону щодо 
повноти, достовірності та своєчасності подання інформації

для внесення до Реєстру (стаття 22)

1) припис щодо необхідності усунення встановлених порушень та/або неприпустимості їх 

повторень – виноситься Інспекцією аудитору або САД у разі допущення несуттєвих порушень;

2) стягнення у вигляді попередження – застосовується рішенням Ради нагляду у  разі:

• неусунення аудитором або САД несуттєвого порушення протягом двох місяців після винесення 

припису;

• допущення аудитором або САД повторного порушення вимог протягом двох років поспіль;

3)  стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації про аудитора або САД  з Реєстру та 

скасування його реєстрації - застосовується рішенням Ради нагляду у  разі:

• встановлення факту суттєвого порушення вимог Закону «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»;

• неусунення аудитором або САД несуттєвого порушення протягом трьох місяців після 

застосування стягнення у вигляді попередження.



Підстави для видалення  реєстрової інформації про САД з розділу "Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності"  та/або 
розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес":

• особиста заява САД про видалення реєстрової інформації з відповідного розділу Реєстру;

• рішення Ради нагляду або Ради АПУ про застосування до САД за вчинення професійного 
проступку стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес;

• втрата чинності рішення про проходження САД  перевірки з контролю якості аудиторських 
послуг;

• недотримання САД вимог пункту 4 частини першої статті 23 щодо відповідного персоналу   
або вимог статті 43 Закону щодо наявності чинного договору страхування.

Видалення реєстрової інформації з розділів ІІІ та ІV (стаття 22) 



Скасування реєстрації у Реєстрі (стаття 22-1)

Підстави:

1) особиста заява про видалення реєстрової інформації та скасування реєстрації;

2) рішення Ради нагляду щодо видалення реєстрової інформації про аудитора або САД з Реєстру та скасування 
реєстрації, прийняте за поданням Інспекції або АПУ у разі:

• невідповідності правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону;

• втрати доброї репутації;

• відповідності хоча б одному з критеріїв, зазначених у частинах дванадцятій або тринадцятій статті 22 Закону;

• наявності у аудитора не погашеної чи не знятої в установленому порядку судимості або накладання протягом 
останнього року адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

• рішення Ради нагляду або Ради АПУ про застосування стягнення за вчинення професійного проступку у вигляді 
видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації;

4) внесення до ЄДРПОУ запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

5) смерть аудитора, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом.



Важливо:

Інспекція забезпечує 
реєстрацію аудиторів та САД у 

порядку, встановленому 
Законом в редакції, чинній до 

31 грудня 2022 року,  до 
початку функціонування 

Реєстру у порядку, 
встановленому Законом від 

20.09.2022 № 2597-ІХ

Дата початку функціонування 
Реєстру буде визначена 

рішенням Ради нагляду за 
поданням Інспекції та за 

наявності відповідних технічних 
можливостей забезпечення 

ведення Реєстру відповідно до 
вимог Закону № 2597-ІХ

Аудитори та САД, інформація про 
яких внесена до Реєстру станом 
на дату початку функціонування 

Реєстру, зобов'язані протягом 
трьох місяців з цієї дати подати 

до Інспекції  додаткову  
інформацію, яка повинна 

міститись у Реєстрі



Додаткові реєстрові дані, які мають бути подані до Реєстру

Аудиторами інформація про:

✓ країну громадянства;

✓ адресу місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з аудитором (не оприлюднюється);

✓ членство в професійних організаціях аудиторів та/або бухгалтерів інших країн (за наявності);

✓ найменування та країна резиденства іноземних аудиторських фірм, у складі яких аудитор
здійснює аудиторську діяльність (за наявності);

✓ повноправне членство аудитора в одній з професійних організацій аудиторів та бухгалтерів 
(за наявності).

САД інформація про:

✓ аудиторську мережу (в разі членства САД в аудиторській мережі)



Висновки

1. З 1 січня 2023 року аудиторам та САД не потрібно подавати до Інспекцію додаткову інформацію, яка

має міститись в Реєстрі відповідно до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність» в редакції, що набирає чинності з 1 січня 2023 року.

2. Додаткова інформація має бути подана аудиторами та САД протягом трьох місяців з дати початку

функціонування Реєстру, про що буде повідомлено аудиторів та САД через сайт Органу суспільного

нагляду за аудиторською діяльністю.

3. У січні 2023 року аудитори та САД зможуть реєструвати електронні кабінети на сайті Органу

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

4. Питання реєстрації аудиторів та САД висвітлюватимуться в інформаційних повідомленнях, які

розміщатимуться на веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.



Дякуємо за увагу!


