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МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ БУХГАЛТЕРІВ

глобальна організація бухгалтерів, заснована в 1977 році, з метою 
служіння інтересам суспільства шляхом зміцнення професії та 
сприяння розвитку сильної міжнародної економіки.

Члени – 175 професійних організацій з більш ніж 130 країн світу
Об'єднує понад  3 млн. бухгалтерів



1. Гарантія якості
2. Міжнародні стандарти освіти
3. Міжнародні стандарти аудиту
4. Міжнародний кодекс етики
5. Міжнародні стандарти обліку 

в державному секторі
6. Розслідування й дисципліна
7. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ)

Керівництва (редакція 2012 року) Statements of membership obligations



Міжнародні стандарти освіти
Концептуальна основа міжнародних документів у сфері
освіти
Концептуальна основа міжнародних стандартів освіти

Грудень 2009
Проект
липень 2014 

Початковий професійний розвиток (ППР)
МСО 1 ППР - Вступні вимоги Липень 1, 2014
МСО 2 ППР - Технічна компетентність Липень 1, 2015
МСО 3 ППР – Професійні навички Липень 1, 2015
МСО 4 ППР - Професійні цінності, етика і ставлення Липень 1, 2015
МСО 5 ППР – Практичний досвід Липень 1, 2015
МСО 6 ППР - оцінювання  професійної компетентності Липень 1, 2015

Безперервний професійний розвиток (БПР)
МСО 7 Безперервний професійний розвиток Січень 1, 2014
МСО 8 Вимоги до професійного розвитку партнерів, 

відповідальних за завдання з аудиту фінансової звітності
Липень 1, 2016



Рівень відповідальності членів МФБ за 
виконання керівництв

Пряма Спільна Відсутня

Докладає всі зусилля для:

a. Забезпечення впровадження даного
керівництва тими,
хто несе за нього відповідальність
b. Сприяє в його впровадженні, у міру можливості



Зобов'язання членів МФБ 
Прийняття міжнародних стандартів  (розробка національних на 
основі міжпнродних)

Надання допомоги в реалізації стандартів 

Ознайомлення  членів з новими стандартами та 
інтерпретаціями

Коментарі щодо запропонованих проектів стандартів  

Переклад міжнародних стандартів



НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
long life learning

МСО 1-6 МСО 7-8



МСО 7 чинний з 1 січня 2014 року

 Обов’язковість  безперервного розвитку для всіх 
професійних бухгалтерів

 Готовність навчатися впродовж  усього життя
 Сприяння доступу до можливостей здійснення 

безперервного розвитку
 Встановлення орієнтовних показників для розвитку та 

підвищення компетентності професійних бухгалтерів
 Моніторинг та забезпечення виконання вимог 

безперервного розвитку



Три підходи до вимірювання та оцінювання 
 Оцінка за витраченим часом – 120 годин за 

три роки
 Оцінка за отриманими результатами
 Комбінований підхід

МСО 7
чинний з 1 січня 2014 року



Вимоги МСО 7 до кількості годин на 
безперервний розвиток
(А) принаймні 120 годин (або еквівалентних одиниць навчання) за відповідною 
професійною діяльністю в галузі розвитку кожні три роки, з яких 60 годин (або 
еквівалентні одиниці навчання) мають перевірятися;

(Б) не менше 20 годин (або еквівалентних одиниць навчання) за відповідною 
професійної діяльністю в галузі розвитку на кожен рік; і

(С) навчальні заходи з діяльності для задоволення вищевказаних вимог.



Виконання МСО 7 ФПБАУ
Запроваджено з 2002 року
Оцінка – за витраченим часом
120 годин за три роки (40 годин на рік), 
підзвітність 
Тематика розрахована на членів, які працюють 
бухгалтерами, аудиторами, внутрішніми аудиторами, 
викладачами, консультантами

Основні теми – зміни в МСФЗ,  
податковому та господарському 
законодавстві України,  Директивах ЄС з 
обліку і аудиту, МСА, МСО, Кодексі 
професійної етики



Суб'єкти надання послуг з безперервної освіти

НМЦ ФПБАУ
заклади 

вищої освіти Інші професійні 
організації 

члени ФПБАУ
(самоосвіта)тренінги

семінари
конференції
круглі столи
публікації
вебінари

семінари
публікації
написання і  
захист
дисертацій ,
науково-
практичні 
конференції,
круглі столи

семінари
навчання за
сертифікацій-
ними 
програмами,
Диплом з 
МСФЗ (АССА 
рос.),
СІМА

публікації
навчальні 
матеріали
доповіді 
лекції і т.д.

інші

проекти, 
фінансовані 
USAID, 
Світовим банком,  
матеріали та 
семінари 
Міжнародної 
Фінансової 
корпорації та ін.



Деякі заходи, які зараховуються як 
підвищення кваліфікації, у 2015-2017 роках
 практичний семінар «Зарплатна реформа 2017 року» 15 березня 2017 
 семінар (безкоштовний)* для членів ФПБАУ «Актуальні питання сьогодення, виклики 

та застереження» 25 лютого 2017
 тренінг «Ефективна структура управління на підприємствах малого і середнього 

бізнесу» 20-21 грудня 2016
 Міжнародна конференція «Складові якості фінансової звітності за МСФЗ як чинника 

сталого розвитку країни»  15 грудня 2016
 навчання за програмою ДіпІФР  (АССА рос.) (2 рази на рік, 72 години)
 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні перетворення 

обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних 
процесів»  25 листопада 2016

 Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-
аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» 20-21 квітня 2016

 Аграрна податкова конференція  4 грудня 2015 
 Форум аудиторів «Європейське майбутнє ринку аудиторських послуг»  15 жовтня 2015
 Регіональній семінар «Оподаткування-2015: практика застосування нововведень» 17 

квітня 2015



Завдання на найближче майбутнє
 Перегляд Положення ФПБАУ про  безперервний розвиток  на 

відповідність останнім вимогам МФБ
 Розширення тематики заходів з безперервного розвитку, в 

першу чергу з професійної етики та інформаційних технологій
 Реалізація заходів з БР, присвячених підтримці МСБ
 Переклад останньої редакції МСО та проведення заходів з їх 

популяризації
 Запровадження спеціальної програми з БР для

керівництва ФБПАУ та територіальних
відділень

 Розробка вебінарів та тестових програм для 
самоосвіти

 Збільшення заходів з безперервного розвитку 
у територіальних відділеннях



(044) 586-40-81 (82)

www.ufpaa.org
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