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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України
щодо звітування в рамках залучення міжнародної фінансової допомоги”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст положення (норми) змін до акта законодавства
Закон України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності
та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”

1. Установити, що:
1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні 

особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями 
згідно із законодавством подають облікові, фінансові, 
бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які 
інші документи, подання яких вимагається відповідно до 
норм чинного законодавства в документальній та/або в 
електронній формі, протягом трьох місяців після 
припинення чи скасування воєнного стану або стану війни 
за весь період неподання звітності чи обов’язку подати 
документи;

1. Установити, що:
1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні 

особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями 
згідно із законодавством, та тих, які зазначені у підпункті 8 
цього пункту, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, 
розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, 
подання яких вимагається відповідно до норм чинного 
законодавства в документальній та/або в електронній формі, 
протягом трьох місяців після припинення чи скасування 
воєнного стану або стану війни за весь період неподання 
звітності чи обов’язку подати документи;

Підпункт відсутній 8) юридичні особи, які прямо або опосередковано 
мають у розпорядженні, отримують та використовують 
кошти, що надаються міжнародними фінансовими 
організаціями, іноземними державами, іноземними 
донорами, та юридичні особи, які виготовляють 
продукцію, виконують роботи, надають послуги за 
рахунок таких коштів, подають на всіх етапах 
розпорядження цими коштами, отримання та 
використання цих коштів Міністерству фінансів України 
фінансову звітність та/або іншу звітну інформацію разом 
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Підпункт відсутній

Підпункт відсутній

із звітом суб’єкта аудиторської діяльності у строки та у 
порядку, визначені Міністерством фінансів України;

9) на виконання підпункту 8 цього пункту 
Міністерством фінансів України створюється 
автоматизована інформаційна система прийняття 
фінансової звітності та/або іншої звітної інформації разом 
зі звітом суб’єкта аудиторської діяльності та будь-яких 
інших документів від юридичних осіб, які прямо або 
опосередковано мають у розпорядженні, отримують та 
використовують кошти, що надаються міжнародними 
фінансовими організаціями, іноземними державами,  
іноземними донорами, та від юридичних осіб, які 
виготовляють продукцію, виконують роботи, надають 
послуги за рахунок таких коштів;

10) Міністерством фінансів України встановлюються 
критерії до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 
право надавати юридичним особам, які прямо або 
опосередковано мають у розпорядженні, отримують та 
використовують кошти, що надаються міжнародними 
фінансовими організаціями, іноземними державами, 
іноземними донорами, та юридичним особам, які 
виготовляють продукцію, виконують роботи, надають 
послуги за рахунок таких коштів, аудиторські послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з 
виконання інших обов’язкових завдань з перевірки 
використання таких коштів, а також критерії до 
ключових партнерів з аудиту, відповідальних за 
виконання таких завдань. Контроль за дотриманням 
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законодавства суб’єктами аудиторської діяльності при 
наданні таких аудиторських послуг здійснюється 
відповідно до Закону України “Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність”.

Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 2. Сфера дії Закону

…
3. Вимоги цього Закону щодо особливостей організації, 

проведення аудиту та надання інших аудиторських та 
неаудиторських послуг, встановлені до підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, поширюються також на 
політичні партії, які отримують фінансування з державного 
бюджету, державні підприємства (крім тих, що 
відповідають критеріям малого підприємства та 
мікропідприємства), Національний банк України, 
банківські групи, небанківські фінансові групи.

…
3. Вимоги цього Закону щодо особливостей організації, 

проведення аудиту та надання інших аудиторських та 
неаудиторських послуг, встановлені до підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, поширюються також на 
політичні партії, які отримують фінансування з державного 
бюджету, державні підприємства (крім тих, що відповідають 
критеріям малого підприємства та мікропідприємства), 
Національний банк України, банківські групи, небанківські 
фінансові групи, юридичних осіб (інші утворення без 
статусу юридичних осіб), які у звітному періоді, за який 
складається фінансова звітність, втратили належність до 
підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Стаття 3. Правова основа аудиторської діяльності в 
Україні

Стаття 3. Правова основа аудиторської діяльності в 
Україні

1. Аудиторська діяльність регулюється цим Законом, 
іншими нормативно-правовими актами з питань 
аудиторської діяльності та міжнародними стандартами 
аудиту. У разі якщо міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, 
застосовуються правила міжнародного договору.

1. Аудиторська діяльність регулюється цим Законом, 
іншими нормативно-правовими актами з питань 
аудиторської діяльності та міжнародними стандартами 
аудиту. У разі якщо міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, 
застосовуються правила міжнародного договору.
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2. Кабінет Міністрів України може встановлювати 
особливості провадження аудиторської діяльності щодо 
певних завдань відповідно до міждержавних угод, 
укладених відповідно до законодавства від імені Уряду 
України з урядами інших держав.

Абзац відсутній

3. Особливості проведення аудиту фінансової звітності 
Національного банку України та банків встановлюються 
цим Законом та іншими актами законодавства.

2. Кабінет Міністрів України може встановлювати 
особливості провадження аудиторської діяльності щодо 
певних завдань відповідно до міждержавних угод, укладених 
відповідно до законодавства від імені Уряду України з 
урядами інших держав.

Центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері бухгалтерського обліку та аудиту, встановлюються 
критерії до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 
право надавати юридичним особам, які прямо або 
опосередковано мають у розпорядженні, отримують та 
використовують кошти, що надаються міжнародними 
фінансовими організаціями, іноземними державами, 
іноземними донорами, та юридичним особам, які 
виготовляють продукцію, виконують роботи, надають 
послуги за рахунок таких коштів, аудиторські послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з 
виконання інших обов’язкових завдань з перевірки 
використання коштів, що надаються міжнародними 
фінансовими організаціями, іноземними державами, 
іноземними донорами та/або дотримання умов надання 
таких коштів, а також критеріїв до ключових партнерів з 
аудиту, відповідальних за виконання таких завдань.

3. Особливості проведення аудиту фінансової звітності 
Національного банку України та банків встановлюються цим 
Законом та іншими актами законодавства.

Стаття 6. Аудиторська діяльність Стаття 6. Аудиторська діяльність
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1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише 
суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право 
надано в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати 
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
підприємств (їх груп) або інших утворень без статусу 
юридичної особи та послуги з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, лише після внесення інформації про 
такого суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних 
розділів Реєстру.

Для надання суб’єктом аудиторської діяльності 
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 підприємствам, що становлять 
суспільний інтерес, або суб’єктам господарювання, 
утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до 
вимог законодавства зобов’язані оприлюднити та/або 
подати Національному банку України, Національній комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам 
державної влади або органам місцевого самоврядування 
звіт суб’єкта аудиторської діяльності за результатами 
виконання такого завдання, інформація про такого суб’єкта 
аудиторської діяльності має бути внесена до відповідного 
розділу Реєстру.

1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише 
суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано 
в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати 
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
підприємств (їх груп) або інших утворень без статусу 
юридичної особи та послуги з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, лише після внесення інформації про такого суб’єкта 
аудиторської діяльності до відповідних розділів Реєстру.

Для надання суб’єктом аудиторської діяльності 
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 підприємствам, що становлять 
суспільний інтерес, або суб’єктам господарювання, 
утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до 
вимог законодавства зобов’язані оприлюднити та/або подати 
Національному банку України, Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади 
або органам місцевого самоврядування звіт суб’єкта 
аудиторської діяльності за результатами виконання такого 
завдання, інформація про такого суб’єкта аудиторської 
діяльності має бути внесена до відповідного розділу Реєстру.

Юридичним особам, які прямо або опосередковано 
мають у розпорядженні, отримують та використовують 
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Абзац відсутній кошти, що надаються міжнародними фінансовими 
організаціями, іноземними державами, іноземними 
донорами, та юридичним особам, які виготовляють 
продукцію, виконують роботи, надають послуги за 
рахунок таких коштів, аудиторські послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з 
виконання інших обов’язкових завдань з перевірки 
використання коштів (майна), що надаються 
міжнародними фінансовими організаціями, іноземними 
державами, іноземними донорами та/або дотримання 
умов надання таких коштів (майна), мають право 
надавати суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, та 
відповідають критеріям, встановленим органами 
державної влади (у разі їх встановлення).

Стаття 10.  Незалежність і об’єктивність аудитора та 
суб’єкта аудиторської діяльності

Стаття 10.  Незалежність і об’єктивність аудитора та 
суб’єкта аудиторської діяльності

…
2. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності 

зобов’язані вживати належних заходів для забезпечення 
незалежності під час надання аудиторських послуг у 
випадках, передбачених міжнародними стандартами 
аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного 
конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших 
відносин, у яких беруть участь аудитор, суб’єкт 
аудиторської діяльності, аудиторська мережа, власники 
(засновники, учасники), посадові особи і працівники 

…
2. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані 

вживати належних заходів для забезпечення незалежності під 
час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених 
міжнародними стандартами аудиту, зокрема, недопущення 
реального або потенційного конфлікту інтересів, а також 
впливу договірних або інших відносин, у яких беруть участь 
аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, аудиторська 
мережа, власники (засновники, учасники), посадові особи і 
працівники суб’єкта аудиторської діяльності, інші особи, 
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суб’єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до 
надання аудиторських послуг, та пов’язані особи суб’єкта 
аудиторської діяльності.

залучені до надання аудиторських послуг, та пов’язані особи 
суб’єкта аудиторської діяльності.

Стаття 11. Конфіденційність та професійна таємниця Стаття 11. Конфіденційність та професійна таємниця
…
8. Робочі документи аудитора є власністю суб’єкта 

аудиторської діяльності. Доступ до робочих документів 
аудитора, а також до відомостей, що становлять професійну 
таємницю, можливий лише на підставі рішення суду, крім 
випадків проведення контролю якості аудиторських послуг 
уповноваженим відповідно до цього Закону органом, 
дисциплінарного провадження, в інших випадках, 
визначених законом, і добровільної згоди суб’єкта 
аудиторської діяльності.

…
8. Робочі документи аудитора є власністю суб’єкта 

аудиторської діяльності. Доступ до робочих документів 
аудитора, а також до відомостей, що становлять професійну 
таємницю, можливий лише на підставі рішення суду, крім 
випадків проведення перевірок з контролю якості 
аудиторських послуг та/або інших перевірок, а також 
відстеження виконання обов’язкових рекомендацій 
уповноваженим відповідно до цього Закону органом, 
дисциплінарного провадження, в інших випадках, 
визначених законом, і добровільної згоди суб’єкта 
аудиторської діяльності.

Стаття 19. Атестація аудиторів Стаття 19. Атестація аудиторів
1. Аудитором може бути визнана фізична особа, яка:
1) має вищу освіту;
2) підтвердила високий рівень теоретичних знань та 

професійну компетентність шляхом успішного складення 
відповідних іспитів;

3) пройшла практичну підготовку із провадження 
аудиторської діяльності.

1. Аудитором може бути визнана фізична особа, яка:
1) має вищу освіту;
2) підтвердила високий рівень теоретичних знань та 

професійну компетентність шляхом успішного складення 
відповідних іспитів;

3) набула практичного досвіду із провадження 
аудиторської діяльності.

…
5. Особи, які включені до публічних реєстрів аудиторів 

країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, 
Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової 

…
5. Особи, які включені до публічних реєстрів аудиторів 

країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, 
Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової 



8

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 сфері аудиторської діяльності і бухгалтерського 
обліку, податкового законодавства та законодавства про 
єдиний соціальний внесок, трудового, цивільного, 
господарського законодавства, у тому числі 
корпоративного, та законодавства про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом.

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 сфері аудиторської 
діяльності і бухгалтерського обліку, податкового 
законодавства та законодавства про єдиний соціальний 
внесок, трудового, цивільного, господарського 
законодавства, у тому числі корпоративного, та 
законодавства про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом. Набуття 
практичного досвіду із провадження аудиторської 
діяльності від таких осіб не вимагається.

…
7. Кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних 

знань проводяться незалежними центрами оцінювання 
знань, акредитованими комісією з атестації.

Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, 
затверджених комісією з атестації, можуть проводити 
заклади вищої освіти та інші юридичні особи, професійні 
організації аудиторів та бухгалтерів. Кандидат в аудитори 
може самостійно підготуватися до складання іспитів.

Підготовку екзаменаційних завдань, рішень цих 
завдань та критеріїв їх оцінювання забезпечують визначені 
за рішенням комісії з атестації укладачі.

На підставі такого рішення між укладачем та Органом 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в особі 
Виконавчого директора укладається строковий трудовий 

…
7. Кваліфікаційний, теоретичний та спеціальний 

іспит проводяться незалежними центрами оцінювання знань, 
акредитованими комісією з атестації.

Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, 
затверджених комісією з атестації, можуть проводити 
заклади вищої освіти та інші юридичні особи, професійні 
організації аудиторів та бухгалтерів. Кандидат в аудитори 
може самостійно підготуватися до складання іспитів.

Підготовку екзаменаційних завдань, рішень цих завдань 
та критеріїв їх оцінювання забезпечують визначені за 
рішенням комісії з атестації укладачі.

На підставі такого рішення між укладачем та Органом 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в особі 
Виконавчого директора укладається строковий трудовий 



9

договір (контракт) з додержанням вимог цього Закону і 
законодавства про працю.

договір (контракт) з додержанням вимог цього Закону і 
законодавства про працю.

…
8. Атестація аудиторів здійснюється комісією з 

атестації.
…
До комісії з атестації можуть бути делеговані 

представники професійних організацій аудиторів та 
бухгалтерів, яка мають у своєму складі повноправними 
членами не менше 10 відсотків загальної кількості 
аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня 
поточного року. Якщо професійних організацій аудиторів 
та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію, 
більше двох, то в першу чергу з їх числа до комісії з 
атестації включаються представники професійних 
організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами 
Міжнародної федерації бухгалтерів. При цьому перевага 
надається тим професійним організаціям аудиторів та 
бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними 
членами найбільшу кількість аудиторів, зареєстрованих у 
Реєстрі станом на 1 січня поточного року. У разі якщо 
професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів, серед тих 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які 
відповідають зазначеному критерію, відсутні, або їх менше 
ніж дві, то до комісії з атестації включаються представники 
тих професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які 
відповідають зазначеному критерію та мають у своєму 

…
8. Атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації.
…
До комісії з атестації можуть бути делеговані 

представники професійних організацій аудиторів та 
бухгалтерів, яка мають у своєму складі повноправними 
членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, 
зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року. 
Якщо професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які 
відповідають зазначеному критерію, більше двох, то в першу 
чергу з їх числа до комісії з атестації включаються 
представники професійних організацій аудиторів та 
бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації 
бухгалтерів. При цьому перевага надається тим професійним 
організаціям аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму 
складі повноправними членами найбільшу кількість 
аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня 
поточного року. У разі якщо професійні організації аудиторів 
та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації 
бухгалтерів, серед тих професійних організацій аудиторів та 
бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію, 
відсутні, або їх менше ніж дві, то до комісії з атестації 
включаються представники тих професійних організацій 
аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному 
критерію та мають у своєму складі повноправними членами 
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складі повноправними членами більшу кількість аудиторів, 
зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року.

Професійні організації аудиторів та бухгалтерів 
обирають представників до комісії з атестації шляхом 
рейтингового голосування у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

більшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом 
на 1 січня поточного року.

…
12. За складання кожного теоретичного або 

кваліфікаційного іспиту справляється плата у розмірі, 
визначеному комісією з атестації, але не більше однієї 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного року. Зазначені кошти зараховуються на 
спеціальний рахунок Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю та розподіляються Органом 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
відповідно до затвердженого порядку та затвердженого 
комісією з атестації кошторису між незалежними центрами 
оцінювання знань, особами з перевірки екзаменаційних 
робіт та іншими особами, залученими до процесу 
організації та складання іспитів. У разі зарахування іспиту 
плата не справляється.

Такі кошти можуть використовуватись також для 
часткового покриття витрат Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю, пов’язаних з оплатою праці 
укладачів, а також організаційним, матеріально-технічним 
та методичним забезпеченням діяльності комісії з атестації.

…
12. За складання кожного теоретичного, спеціального 

або кваліфікаційного іспиту справляється плата у розмірі, 
визначеному комісією з атестації, але не більше однієї 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного року. Зазначені кошти зараховуються на 
спеціальний рахунок Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю та розподіляються Органом 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно 
до затвердженого порядку та затвердженого комісією з 
атестації кошторису між незалежними центрами оцінювання 
знань, особами з перевірки екзаменаційних робіт та іншими 
особами, залученими до процесу організації та складання 
іспитів. У разі зарахування іспиту плата не справляється.

Такі кошти можуть використовуватись також для 
часткового покриття витрат Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю, пов’язаних з оплатою праці 
укладачів, а також організаційним, матеріально-технічним та 
методичним забезпеченням діяльності комісії з атестації.

… …

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2018-%D0%BF#n21


11

15. У разі наявності чинного свідоцтва про складання 
іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту і 
позитивної характеристики за результатами набуття 
практичного досвіду у суб’єкта аудиторської діяльності 
комісія з атестації приймає рішення про визнання 
кваліфікаційної придатності особи до провадження 
аудиторської діяльності.

15. У разі наявності чинного свідоцтва про складання 
іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту і 
підтвердження набуття практичного досвіду у суб’єкта 
аудиторської діяльності комісія з атестації приймає рішення 
про визнання кваліфікаційної придатності особи до 
провадження аудиторської діяльності.

Стаття 21. Розділи Реєстру та реєстрові дані про 
аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності

Стаття 21. Розділи Реєстру та реєстрові дані про 
аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності

…
5. До розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності” Реєстру вноситься інформація про суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають досвід здійснення 
аудиторської діяльності не менше одного року, що 
підтверджується внесеною про них інформацією до розділу 
“Суб’єкти аудиторської діяльності” Реєстру, та пройшли 
перевірку з контролю якості аудиторських послуг, а також 
відповідають вимогам, встановленим цим Законом до 
суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

До розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес” 
Реєстру вноситься інформація про суб’єктів аудиторської 
діяльності, які мають досвід надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності не менше одного року, що 
підтверджується внесеною про них інформацією до розділу 

…
5. До розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності” Реєстру вноситься інформація про суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають досвід здійснення 
аудиторської діяльності не менше одного року, що 
підтверджується внесеною про них інформацією до розділу 
“Суб’єкти аудиторської діяльності” Реєстру, та пройшли 
перевірку з контролю якості аудиторських послуг, а також 
відповідають вимогам, встановленим цим Законом до 
суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

До розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес” Реєстру 
вноситься інформація про суб’єктів аудиторської діяльності, 
які мають досвід надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності не менше одного року, що 
підтверджується внесеною про них інформацією до розділу 
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“Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності” 
Реєстру та пройшли перевірку з контролю якості 
аудиторських послуг, а також відповідають вимогам, 
встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес.

У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта 
аудиторської діяльності з розділу “Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності” Реєстру та/або розділу “Суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес” Реєстру, крім випадків 
зазначених у пунктах 2 та 3 частини чотирнадцятої статті 
22 цього Закону, повторне внесення інформації про такого 
суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів 
Реєстру можливе не раніше ніж через рік після дати 
видалення реєстрової інформації з відповідних розділів 
Реєстру.

“Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності” Реєстру 
та пройшли перевірку з контролю якості аудиторських 
послуг, а також відповідають вимогам, встановленим цим 
Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес.

У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта 
аудиторської діяльності з розділу “Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності” Реєстру та/або розділу “Суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес” Реєстру, крім випадків 
зазначених у пунктах 2, 3 та 5 частини чотирнадцятої статті 
22 цього Закону, повторне внесення інформації про такого 
суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів 
Реєстру можливе не раніше ніж через рік після дати 
видалення реєстрової інформації з відповідних розділів 
Реєстру.

Стаття 22. Подання інформації до Реєстру Стаття 22. Подання інформації до Реєстру
…
14. Підставами для видалення публічним реєстратором 

реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності 
з розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності” 
Реєстру та/або розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, 

…
14. Підставами для видалення публічним реєстратором 

реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з 
розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності” Реєстру 
та/або розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n1292
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n1293
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n1292
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n1293


13

які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес” 
Реєстру є:

1) особиста заява суб’єкта аудиторської діяльності про 
видалення реєстрової інформації з відповідного розділу 
Реєстру;

2) рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати 
України про застосування до суб’єкта аудиторської 
діяльності 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;

3) втрата чинності рішення про проходження суб’єктом 
аудиторської діяльності перевірки з контролю якості 
аудиторських послуг;

4) недотримання суб’єктом аудиторської діяльності 
вимог пункту 4 частини першої статті 23 або вимог статті 
43 цього Закону.

Пункт відсутній

У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта 
аудиторської діяльності з відповідних розділів Реєстру із 
зазначених у цій частині підстав суб’єкту аудиторської 
діяльності до електронного кабінету надсилається 
відповідне офіційне сповіщення.

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес” Реєстру є:

1) особиста заява суб’єкта аудиторської діяльності про 
видалення реєстрової інформації з відповідного розділу 
Реєстру;

2) рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати 
України про застосування до суб’єкта аудиторської 
діяльності 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;

3) втрата чинності рішення про проходження суб’єктом 
аудиторської діяльності перевірки з контролю якості 
аудиторських послуг;

4) недотримання суб’єктом аудиторської діяльності 
вимог пункту 4 частини першої статті 23 або вимог статті 43 
цього Закону;

5) призупинення права суб’єкта аудиторської 
діяльності на провадження аудиторської діяльності. 

У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта 
аудиторської діяльності з відповідних розділів Реєстру із 
зазначених у цій частині підстав суб’єкту аудиторської 
діяльності до електронного кабінету надсилається відповідне 
офіційне сповіщення.

Стаття 38. Інформація для Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю

Стаття 38. Інформація для Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n653
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n653
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n389
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n653
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…
2. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, щорічно до 
30 вересня подають до Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про 
надання аудиторських та неаудиторських послуг 
підприємствам, що становлять суспільний інтерес, 
протягом періоду, що настає з 1 липня року, що передує 
звітному та закінчується 30 червня поточного року, із 
розкриттям щонайменше інформації про:

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності;

доходи від виконання інших обов’язкових завдань, крім 
завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

доходи від надання інших аудиторських послуг;
доходи від надання неаудиторських послуг;
іншу інформацію про надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності.
Абзац відсутній

…
2. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, щорічно до 
30 вересня подають до Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про 
надання аудиторських та неаудиторських послуг 
підприємствам, що становлять суспільний інтерес, протягом 
періоду, що настає з 1 липня року, що передує звітному та 
закінчується 30 червня поточного року, із розкриттям 
щонайменше інформації про:

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності;

доходи від виконання інших обов’язкових завдань, крім 
завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

доходи від надання інших аудиторських послуг;
доходи від надання неаудиторських послуг;
іншу інформацію про надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності.
Суб’єкти аудиторської діяльності, які згідно із 

законодавством мають право надавати юридичним 
особам, які прямо або опосередковано мають у 
розпорядженні, отримують та використовують кошти, 
що надаються міжнародними фінансовими 
організаціями, іноземними державами, іноземними 
донорами, та юридичним особам, які виготовляють 
продукцію, виконують роботи, надають послуги за 
рахунок таких коштів, аудиторські послуги з 
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обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з 
виконання інших обов’язкових завдань з перевірки 
використання таких коштів та/або дотримання умов 
надання таких коштів подають до Органу суспільного 
нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про 
надання таких послуг не пізніше останнього дня місяця, 
наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) 
звіт суб’єкта аудиторської діяльності за результатами 
надання відповідних послуг.

Стаття 40. Контроль якості аудиторських послуг Стаття 40. Контроль якості аудиторських послуг
…
4. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, проводиться Інспекцією.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги 
із обов’язкового аудиту фінансової звітності (крім суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес), проводиться комітетом з 
контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати 
України.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, які повідомили про намір надавати 
послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності, 
проводиться за їх власною ініціативою комітетом з 
контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати 

…
4. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, проводиться Інспекцією.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги із 
обов’язкового аудиту фінансової звітності (крім суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес), проводиться комітетом з 
контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати 
України.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, які повідомили про намір надавати 
послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності, 
проводиться за їх власною ініціативою комітетом з контролю 
якості аудиторських послуг Аудиторської палати України 
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України або комітетами з контролю якості аудиторських 
послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів за 
умови делегування таких повноважень Аудиторській палаті 
України та/або професійним організаціям аудиторів та 
бухгалтерів у порядку, визначеному цим Законом. Такий 
контроль якості здійснюється за умови відповідності 
суб’єкта аудиторської діяльності вимогам статті 23 цього 
Закону.

У разі прийняття Радою нагляду рішення про 
відкликання повноважень з контролю якості аудиторських 
послуг, делегованих Аудиторській палаті України та/або 
професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, 
контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 
аудиторської діяльності, зазначених в абзацах другому та 
третьому цієї частини, проводиться Інспекцією.

За рішенням Ради нагляду Інспекція та комітети з 
контролю якості аудиторських послуг, зазначені в цій 
частині, проводять інші перевірки (крім перевірок з 
контролю якості аудиторських послуг) суб’єктів 
аудиторської діяльності щодо дотримання ними вимог 
цього Закону, нормативно-правових актів з питань 
аудиторської діяльності, міжнародних стандартів аудиту 
тощо.

Абзац відсутній

або комітетами з контролю якості аудиторських послуг 
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів за умови 
делегування таких повноважень Аудиторській палаті 
України та/або професійним організаціям аудиторів та 
бухгалтерів у порядку, визначеному цим Законом. Такий 
контроль якості здійснюється за умови відповідності 
суб’єкта аудиторської діяльності вимогам статті 23 цього 
Закону.

У разі прийняття Радою нагляду рішення про відкликання 
повноважень з контролю якості аудиторських послуг, 
делегованих Аудиторській палаті України та/або 
професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, 
контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 
діяльності, зазначених в абзацах другому та третьому цієї 
частини, проводиться Інспекцією.

За рішенням Ради нагляду Інспекція та комітети з 
контролю якості аудиторських послуг, зазначені в цій 
частині, проводять інші перевірки (крім перевірок з 
контролю якості аудиторських послуг) суб’єктів 
аудиторської діяльності щодо дотримання ними вимог цього 
Закону, нормативно-правових актів з питань аудиторської 
діяльності, міжнародних стандартів аудиту тощо.

За рішенням Ради нагляду Інспекція проводить інші 
перевірки (крім перевірок з контролю якості 
аудиторських послуг) суб’єктів аудиторської діяльності, 
які надають юридичним особам, які прямо або 
опосередковано мають у розпорядженні, отримують та 
використовують кошти, що надаються міжнародними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n384
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фінансовими організаціями, іноземними державами, 
іноземними донорами, та юридичним особам, які 
виготовляють продукцію, виконують роботи, надають 
послуги за рахунок таких коштів, аудиторські послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з 
виконання інших обов’язкових завдань з перевірки 
використання таких коштів та/або дотримання умов 
надання таких коштів, щодо виконання ними вимог 
цього Закону, інших законів, якими встановлені 
особливості надання таких послуг, нормативно-правових 
актів з питань аудиторської діяльності, міжнародних 
стандартів аудиту.

…
16. У разі вчинення суб’єктом аудиторської діяльності 

професійного проступку, визначеного статтею 42 цього 
Закону, Інспекція направляє до Ради нагляду подання про 
порушення дисциплінарної справи у зв’язку з наявністю у 
діях суб’єкта аудиторської діяльності ознак професійного 
проступку. У разі якщо за результатами перевірки з 
контролю якості аудиторських послуг суб’єкта 
аудиторської діяльності Інспекцією виявлені суттєві 
порушення, які впливають на якість надання таким 
суб’єктом аудиторської діяльності 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.

…
16. У разі вчинення суб’єктом аудиторської діяльності 

професійного проступку, визначеного статтею 42 цього 
Закону, Інспекція направляє до Ради нагляду подання про 
порушення дисциплінарної справи у зв’язку з наявністю у 
діях суб’єкта аудиторської діяльності ознак професійного 
проступку. У разі якщо за результатами перевірки з контролю 
якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності 
та/або інших перевірок, а також відстеження виконання 
обов’язкових рекомендацій Інспекцією виявлені суттєві 
порушення, які впливають на якість надання таким суб’єктом 
аудиторської діяльності 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.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n629
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Стаття 42. Дисциплінарні заходи, що застосовуються 
до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Стаття 42. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

…
5. Професійним проступком аудитора або суб’єкта 

аудиторської діяльності є:
…
4) ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від 

проведення перевірки з контролю якості аудиторських 
послуг або інших перевірок, зокрема недопуск до перевірки 
з контролю якості інспектора (інспекторів) або відсутність 
керівника та/або інших працівників суб’єкта аудиторської 
діяльності без поважних причин за адресою, інформація 
про яку міститься в Реєстрі, у визначений для проведення 
перевірки строк, або ненадання (надання не в повному 
обсязі) інформації та/або документів (доступу до робочих 
документів), які стосуються перевірки або вчинення інших 
дій, що унеможливлюють проведення перевірки з контролю 
якості аудиторських послуг;

4-1) невиконання рекомендацій, наданих за 
результатами проведення перевірок з контролю якості 
аудиторських послуг;

…
5. Професійним проступком аудитора або суб’єкта 

аудиторської діяльності є:
…
4) ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від 

проведення перевірки з контролю якості аудиторських 
послуг або інших перевірок, зокрема недопуск до перевірки з 
контролю якості інспектора (інспекторів) або відсутність 
керівника та/або інших працівників суб’єкта аудиторської 
діяльності без поважних причин за адресою, інформація про 
яку міститься в Реєстрі, у визначений для проведення 
перевірки строк, або ненадання (надання не в повному обсязі) 
інформації та/або документів (доступу до робочих 
документів), які стосуються перевірки або вчинення інших 
дій, що унеможливлюють проведення перевірки з контролю 
якості аудиторських послуг;

4-1) невиконання рекомендацій, наданих за результатами 
проведення перевірок з контролю якості аудиторських 
послуг, або ухилення суб’єктів аудиторської діяльності 
від проходження відстеження виконання таких 
рекомендацій;

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

…
19. Установити, що на період дії воєнного стану, а 

також протягом трьох місяців після його припинення 

…
19. Установити, що на період дії воєнного стану, а 

також протягом шести місяців після його припинення або 
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або скасування до аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності не застосовується відповідальність за 
порушення вимог цього Закону щодо:

повноти та своєчасності подання відомостей про 
аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності для 
оприлюднення у Реєстрі.

Установити, що на період дії воєнного стану, а також 
протягом шести місяців після його припинення або 
скасування до аудиторів не застосовується відповідальність 
за порушення вимог цього Закону щодо безперервного 
професійного навчання.

скасування до аудиторів не застосовується 
відповідальність за порушення вимог цього Закону щодо 
безперервного професійного навчання.

Пункт відсутній
…
201. Установити, що на  період дії воєнного стану або 

стану війни право аудитора на провадження аудиторської 
діяльності може бути призупинено за особистою заявою 
аудитора або за рішенням Ради нагляду, прийнятим за 
поданням Інспекції, у разі неподання інформації про 
аудитора для внесення до Реєстру відповідно до вимог 
цього Закону та/або ненадання на запит Органу 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
інформації відповідно до вимог цього Закону.

Не може бути призупинено право на провадження 
аудиторської діяльності за особистою заявою аудитора, 
стосовно якого здійснюється дисциплінарне 
провадження, а також за наявності підстав, передбачених 
статтею 221  цього Закону, для скасування реєстрації 
такого аудитора у Реєстрі.   
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Інформація про призупинення права аудитора на 
провадження аудиторської діяльності оприлюднюється в 
Реєстрі.

Право аудитора на провадження аудиторської 
діяльності невідкладно поновлюється за особистою 
заявою після подання інформації про аудитора для 
внесення до Реєстру та/або інформації, яка запитувалась 
Органом суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю, або автоматично через три місяці після 
припинення воєнного стану чи його скасування.

Пункт відсутній 202. Установити, що у період дії воєнного стану або 
стану війни за заявою суб’єкта аудиторської діяльності  
або за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням 
Інспекції або Аудиторської палати України, право 
суб’єкта аудиторської діяльності на провадження 
аудиторської діяльності може бути призупинено у разі 
неподання суб’єктом аудиторської діяльності звітів та 
звітної інформації, подання якої вимагається відповідно 
до вимог цього Закону, та/або неподання інформації про 
суб’єкта аудиторської діяльності для внесення до Реєстру 
відповідно до вимог цього Закону та/або ненадання на 
запит Органу суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю інформації відповідно до вимог цього Закону.

Не може бути призупинено право на провадження 
аудиторської діяльності за особистою заявою суб’єкта 
аудиторської діяльності, стосовно якого здійснюється 
дисциплінарне провадження та/або проводиться 
перевірка контролю якості аудиторських послуг або інша 
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перевірка, а також за наявності підстав, передбачених 
статтею 221  цього Закону, для скасування реєстрації 
такого суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі.

Інформація про призупинення права суб’єкта 
аудиторської діяльності  на провадження аудиторської 
діяльності оприлюднюється в Реєстрі.

Право суб’єкта аудиторської діяльності на 
провадження аудиторської діяльності невідкладно 
поновлюється за особистою заявою після подання звітів 
та звітної інформації, інформації про суб’єкта 
аудиторської діяльності для внесення до Реєстру та/або 
інформації, яка запитувалась Органом суспільного 
нагляду за аудиторською діяльністю, або автоматично 
через три місяці після припинення або скасування 
воєнного стан.

21. Установити, що на період дії воєнного стану, а 
також протягом шести місяців після його припинення або 
скасування перевірки з контролю якості аудиторських 
послуг проводяться лише за згодою суб’єктів аудиторської 
діяльності.

Абзац відсутній

21. Установити, що на період дії воєнного стану, а також 
протягом шести місяців після його припинення або 
скасування перевірки з контролю якості аудиторських послуг 
проводяться лише за згодою суб’єктів аудиторської 
діяльності.

Установити, що на період дії воєнного стану, а також 
протягом шести місяців після його припинення або 
скасування право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності великих підприємств, банків, 
страховиків, емітентів цінних паперів, цінні папери яких 
допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних 
паперів яких здійснено публічну пропозицію, державних 
підприємств (крім тих, що відповідають критеріям 
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малого підприємства та мікропідприємства), юридичних 
осіб, які прямо або опосередковано мають у 
розпорядженні, отримують та використовують кошти, 
що надаються міжнародними фінансовими 
організаціями, іноземними державами, іноземними 
донорами, та юридичних осіб, які виготовляють 
продукцію, виконують роботи, надають послуги за 
рахунок таких коштів, мають суб’єкти аудиторської 
діяльності, рішення про проходження перевірки з 
контролю якості аудиторських послуг яких прийнято в 
межах трирічного строку до дати надання відповідних 
послуг та які пройшли відстеження обов’язкових до 
виконання рекомендацій (у разі їх надання), строк 
виконання яких настав.

Міністр фінансів України                                                                                                                                 Сергій МАРЧЕНКО

____ _____________ 2023 р.


