
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ

АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ



МЕТА

*Наразі, на період дії воєнного стану, а також протягом 24 місяців після його

припинення a6o скасування, але не пізніше 31 грудня 2024 року, діє Тимчасовий

порядок складання кваліфікаційного іспиту

Оновлений порядок запроваджується Законом України «Про

внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення

правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» та

набирає чинності з 1 січня 2023 року*

Удосконалення існуючого порядку з урахуванням досвіду організації та

проведення іспитів при атестації аудиторів у 2021-2022 роках, у тому числі в

умовах дії воєнного стану

https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%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://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-20#Text


АУДИТОРОМ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА ОСОБА, ЯКА:

 має вищу освіту;

 підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну

компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів;

 пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності.



АТЕСТАЦІЯ АУДИТОРІВ

Складання 9 теоретичних іспитів

Обов’язкове 
підтвердження набуття 

практичного досвіду 
протягом 3 років

Включення до Реєстру

Наявність вищої освіту та 
практичного досвіду роботи у 
сфері бухгалтерського обліку, 

ревізії, права, фінансів, 
банківської справи, економіки 
або аудиту не менше 7 років

Підтвердження набуття 
практичного досвіду протягом 

3 років / складання 
теоретичних іспитів за 

напрямами: МСА, МСФЗ, 
управління ризиками та 

внутрішній контроль

Включення до Реєстру
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Наявність вищої освіту та 
практичного досвіду роботи у 
сфері бухгалтерського обліку, 

ревізії, права, фінансів, 
банківської справи, економіки 
або аудиту не менше 15 років

Включення до Реєстру
Аудитор, атестований за 
результатами складання

кваліфікаційного іспиту та вказаних
теоретичних іспитів, не може бути 

призначений ключовим партнером з 
обов’язкових завдань протягом

трьох років після початку 
провадження аудиторської

діяльності.

*Свідоцтво про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного 
іспиту видається Інспекцією на підставі рішення Комісії з атестації



АУДИТОРИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ІНОЗЕМНИХ РЕЄСТРІВ

 Особи, які включені до публічних реєстрів аудиторів країн - членів Європейського Союзу, Великої

Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Японії та допущені до

проведення обов’язкового аудиту, які мають намір працювати в Україні, повинні скласти

спеціальний іспит з підтвердження теоретичних знань з питань законодавства України у сферах:

✓ аудиторської діяльності і бухгалтерського обліку;

✓ податкового законодавства та законодавства про єдиний соціальний внесок;

✓ трудового та цивільного законодавста;

✓ господарського законодавства, у тому числі корпоративного, та законодавства про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

 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



АТЕСТАЦІЯ ЗА ТИМЧАСОВИМ ПОРЯДКОМ

Наявність вищої освіту та 
досвіду роботи у сфері 

бухгалтерського обліку, 
ревізії, права, фінансів, 

банківської справи, 
економіки або аудиту не 

менше 3 років*

Кваліфікаційний 

іспит

Включення до 
Реєстру

Обмеження на 
призначення 
ключовими 

партнерами з 
обов’язкових 

завдань протягом 
трьох років*

 *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

 Для складання кваліфікаційного іспиту у 2022 році була встановлена на рівні 3600 гривень



ІСПИТ З МСФЗ

 Запроваджено можливість підтвердження високого рівня знань з

міжнародних стандартів фінансової звітності, шляхом складання

теоретичного іспиту «Міжнародні стандарти фінансової звітності» при

атестації аудиторів:

✓Відповідний підтверджуючий документ видаватиметься 
Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду
за аудиторською діяльністю;

✓Плата за складання вказаного іспиту встановлюватиметься
Комісією з атестації



КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА ТИМЧАСОВИМ 

ПОРЯДКОМ У 2023 РОЦІ

 Планується провести щонайменше 1 кваліфікаційний іспит протягом 2023 року;

 Плата за складання кваліфікаційного іспиту у 2023 році буде встановлена Комісії з атестації у

разі призначення такого іспиту;

 Кандидатам в аудитори слід звернути увагу на матеріали попередніх кваліфікаційних іспитів:

 Слідкувати за всіма новинами та оновленнями можна на офіційному вебсайті Органу

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

https://www.apob.org.ua/?page_id=3465
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/


БЕЗПЕРЕРВНЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

 Аудитори зобов’язані щорічно до 1 липня року, наступного за звітним календарним роком, подавати через
електронний кабінет інформацію про проходження безперервного професійного навчання за формою і в
порядку, визначеними Радою нагляду, для автоматичного внесення її до Реєстру

 У разі неподання аудитором через електронний кабінет такої інформації або непроходження безперервного
професійного навчання упродовж року Інспекцією виноситься припис щодо необхідності термінового усунення
порушення вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання та/або неприпустимості
повторення такого порушення. У разі невиконання аудитором припису протягом двох місяців після його
винесення або допущення аудитором повторного порушення вимог цього Закону щодо безперервного
професійного навчання протягом двох років рішенням Ради нагляду до аудитора застосовується стягнення у
вигляді попередження

 Непроходження аудитором протягом двох років поспіль безперервного професійного навчання або
неподання протягом двох років поспіль для автоматичного внесення до Реєстру відповідної інформації є
підставою для прийняття Радою нагляду рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та
скасування реєстрації

 На період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування до
аудиторів не застосовується відповідальність за порушення вимог щодо безперервного професійного навчання



ДЯКУЮ

ЗА УВАГУ!
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