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ПАБУ
Відповідність 

діючому 
закону «Про 
громадські 

об'єднання» 

Відкритий 
реєстр членів

Навчальний 
заклад  з 3-

річним 
досвідом

Затверджені 
АПУ та власні 

навчальні 
програми 

(МСФЗ, МСА)
Професійні 
викладачі –
практикуючі 
доктори та 

кандидати наук 

Відповідність 
Статуту 

світовим 
вимогам до 
громадських 

об’єднань 

ПАБУ – професійне об’єднання 
нового формату

> 300 членів



Стратегічні пріоритети ПАБУ

Сприяння 
реформуванню 
системи обліку 

й аудиту

Підвищення 
рівня 

компетентності 
бухгалтерів і 

аудиторів

Поглиблення 
довіри до 
професії, 

підвищення її 
статусу та чесна 

конкуренція

Міжнародне 
співробітництво 
та інтеграція в 
європейську 
професійну 
спільноту



Підвищена суспільна 
відповідальність 

Складова професії

Механізм 
підтвердження рівня 

компетентності

Сертифікація 
бухгалтерів і аудиторів 

Роль професійних організацій 
у підтвердженні рівня компетентності
бухгалтерів і аудиторів

Суспільство

Роботодавці

Бізнес-
середовище



Підвищення рівня 
компетентності бухгалтерів і 
аудиторів як пріоритет ПАБУ

Створення системи фахової освіти для бухгалтерів і аудиторів 
як представників єдиної професії

Забезпечення можливостей для постійного вдосконалення 
знань та підвищення кваліфікації аудиторів і бухгалтерів

Актуальна методологічна, інформаційна та 
консультаційна підтримка членів ПАБУ

Випуск фахових періодичних видань

Створення платформи для професійних комунікацій



Шляхи реалізації пріоритету 
ПАБУ щодо підвищення рівня 
компетентності бухгалтерів та аудиторів 

Адаптація та широке впровадження міжнародно визнаних 
програм навчання і сертифікації

Розроблення та застосування власних програм і методик 
навчання 

Розширення мережі навчальних центрів, які поєднають кращі 
сертифікаційні програми і модулі удосконалення знань 

Впровадження єдиних підходів до професійної освіти 
бухгалтерів і аудиторів

Сприяння розвитку національної сертифікації бухгалтерів та 
удосконаленню сертифікації аудиторів



Моделі сертифікації 
бухгалтерів і аудиторів

Сертифікація аудиторів

Діюча система сертифікації, яка 
передбачає вхідні вимоги, 

практичний досвід та складання 
кваліфікаційного іспиту

Невідповідність МСО та Директивам 
ЄС в сфері аудиту 

Сертифікація бухгалтерів

Невиконана вимога Стратегії 
застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності в 
Україні, затвердженої 

Розпорядженням КМУ від 24 
жовтня 2007 р. № 911-р 

(дедлайн – 2015 рік)

Обмеження МСФЗ, відсутність 
єдності підходів до побудови



Тренди та перспективи 
сертифікації бухгалтерів і аудиторів

багаторівневість процесу 
сертифікації

виокремлення 
університетського рівня і ролі 

вищої освіти

залучення до процесу 
професійних організацій

впровадження системи 
взаємозаліків тощо

Тренди моделей 
сертифікації 

Бухгалтери Аудитори

Єдність професії



Концепція сертифікації 
бухгалтерів і аудиторів

Очікуваний результат
міжнародно визнана модель 

національної сертифікації бухгалтерів 
відповідність моделі сертифікації 
аудиторів вимогам Директив ЄС

Базові орієнтири

МСО для бухгалтерів Директиви ЄС в сфері аудиту

Ключові компетенції

МСФЗ Фінанси Право Податки Аудит тощо...

Єдність професії як інституціональне підґрунтя сертифікації бухгалтерів і аудиторів 

Бухгалтер Аудитор



Елементи професійної
компетентності бухгалтера і аудитора

Директива 2006/43/ЄС (зі змінами, 
внесеними Директивою 

20014/56/ЄС)

МСО 2 “Початковий 
професійний розвиток –

технічні компетенції”

МСО 8 “Професійні 
компетенції керівника 

аудиторської 
перевірки фінансової 

звітності”

Математика та статистика - -

Загальна теорія та принципи 
бухгалтерського обліку - -

Облік витрат та управлінський 
облік Управлінський облік -

Інформаційні технології та 
комп'ютерні системи Інформаційні технології Інформаційні 

технології

Бізнес, загальна та фінансова 
економіка

Бізнес- та організаційне 
середовище, мікро- і 

макроекономіка
Бізнес-середовище



Елементи професійної
компетентності бухгалтера і аудитора
Директива 2006/43/ЄС (зі змінами, 

внесеними Директивою 
20014/56/ЄС)

МСО 2 “Початковий 
професійний розвиток –

технічні компетенції”

МСО 8 “Професійні 
компетенції керівника 

аудиторської 
перевірки фінансової 

звітності”
Фінансовий аналіз Фінанси і фінансовий 

менеджмент, Бізнес-
стратегія і менеджмент

Фінанси і фінансовий 
менеджментОсновні принципи фінансового 

управління підприємствами
Корпоративне право та 

корпоративне управління

Господарське право і 
регулювання Право і регулювання

Законодавство про 
неплатоспроможність та інші 

процедури
Цивільне та господарське право

Законодавство про соціальне 
забезпечення та трудове право

Управління ризиком та внутрішній 
контроль

Нагляд, управління 
ризиками і внутрішній 

контроль

Управління та ризик-
менеджмент



Елементи професійної
компетентності бухгалтера і аудитора

Директива 2006/43/ЄС (зі змінами, 
внесеними Директивою 

20014/56/ЄС)

МСО 2 “Початковий 
професійний розвиток –

технічні компетенції”

МСО 8 “Професійні 
компетенції керівника 

аудиторської 
перевірки фінансової 

звітності”
Податкове право Оподаткування Податки

Юридичні вимоги  та  стандарти  
щодо  складання  річної  й 
консолідованої звітності Фінансовий облік Фінансовий облік і 

звітність
Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку

Міжнародні стандарти аудиту

Аудит і надання 
впевненості Аудит

Аудиторські та професійні навички
Юридичні вимоги та професійні 
стандарти щодо обов'язкового 

аудиту й аудиторів
Професійна етика та незалежність



Суб’єктне середовище
функціонування моделі сертифікації
бухгалтерів і аудиторів

Претендент

Вищі 
навчальні 
заклади

Професійні 
організації 

бухгалтерів і 
аудиторів

Уповноважені 
навчальні 

установи та 
центри

Регулятори 

Залучення до процесу сертифікації
бухгалтерів і аудиторів таких провайдерів,
як професійні організації бухгалтерів і
аудиторів, уповноважені навчальні
установи та центри, ґрунтується на
можливостях, наданих абз.2 ст.9 Директиви
2006/43/ЄС, а саме:

“особа,  яка  має  університетський   
диплом   або   еквівалентну 
кваліфікацію за одним чи кількома 
предметами …  може  бути  
звільнена   від  перевірки  здатності 
застосовувати   свої  теоретичні  
знання  на  практиці  за  такими 
предметами, якщо вона пройшла  
практичне  навчання  за  ними,  що 
підтверджується іспитом або 
дипломом, який визнається 
державою.”



Модель сертифікації 
бухгалтерів і аудиторів



Ключові переваги моделі 
сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Відтворення єдності професії, що відповідає сучасним світовим 
поглядам

Формування і функціонування системи національної сертифікації у 
відповідності до вимог як Директив ЄС, так і МСО

Розгалужена структура провайдерів (ВНЗ, ПБО, тощо) та 
конкурентна середа

Збалансованість інтересів вищої школи, професійних організацій та 
регуляторів

Недопущення до професії "випадкових" осіб, підтримка іміджу та 
довіри до професії



Дякую за увагу!

pabu.com.ua
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