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Поточна система подальшої
освіти аудиторів
• Спілка аудиторів України, інші
професійні організації,
навчальні центри, грантові
проекти, бізнес школи - наукові
та освітні заходи (семінари,
конференції, курси тощо)
• ACCA (в т.ч. DipIFR);
• CAP/CIPA;
• CIMA

Добровільне
підвищення
кваліфікації

• Удосконалення професійних знань
120 годин за 3 роки за програмами,
затвердженими АПУ– з 01.05.2002
• З метою внесення та перебування в
Реєстрі НК ЦПФР– 1 раз на 3 роки –
з 01.12.2014
• З метою внесення до Реєстру
Нацкомфінпослуг – 1 раз як умова
для включення – з 01.12.14

Обов’язкове
навчання

Законодавча та нормативна база
Закон України «Про аудиторську діяльність» НЕ містить норми про
обов’язковість підвищення кваліфікації аудиторів;
Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів
України, затверджене АПУ (в т.ч. альтернативні форми навчання);
Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань
фондового ринку, затверджене НКЦПФР (розд.5 Особливості
навчання працівників аудиторської фірми);
Порядок удосконалення професійних знань аудиторів за програмою
«Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової
звітності небанківських фінансових установ», затверджений
Нацкомфінпослуг.

Сучасні європейські та міжнародні
вимоги та перспективи
Директива
ЄС 43

Нове
законодавство
європейських
країн

МСО 7

• Стаття 13 Безперервна освіта.
• «Країни-члени забезпечують висунення вимог до аудиторів щодо участі у
відповідних програмах безперервної освіти з метою підтримання їх теоретичних
знань, професійних навичок та цінностей на достатньо високому рівні, причому в
разі невиконання вимог щодо безперервної освіти застосовуються відповідні санкції»;

• Нове законодавство європейських країн – з 28 країн Європи – 20
країн делегували функцію освіти професійним організаціям.

• Безперервний професійний розвиток: програма навчання протягом
усього життя і безперервний розвиток професійної компетентності;

Реалізація питання в Законопроекті
№6016
•
•

•
•

Аудитор повинен дотримуватись вимог щодо безперервного професійного навчання.
Безперервне професійне навчання аудиторів можуть проводити:
 юридичні особи, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації;
 аудиторські фірми, що розробили власні програми безперервного
професійного навчання, які визнані професійними організаціями — членами
Міжнародної федерації бухгалтерів;
 професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів.
Порядок безперервного професійного навчання аудиторів розробляє Комісія з
атестації. Затверджує Орган суспільного нагляду.
Контроль за безперервним навчанням:

аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств,
що становлять суспільний інтерес реалізує орган суспільного нагляду;

всіх інших аудиторів - Аудиторська палата України.

Роль і місце професійної організації
• Професійні організації беруть на себе обов’язок та
відповідальність за:
 розробку освітніх програм для аудиторів;
 оцінювання рівня компетентності;
 систематичний перегляд освітніх програм;
 встановлення критеріїв оцінювання практичного досвіду;
 створення та підтримувати функціонування системи
безперервного професійного розвитку.
• Меморандум п’ятьох – перший крок до багаторівневої
національної сертифікації.

