Відповіді на питання в рамках проведення
«круглого столу» з питань безперервного професійного навчання аудиторів
від 19.11.2020
№
Перелік питань
з/п
1. В пунктах 15 та 16 розділу ІІІ Порядку
безперервного професійного навчання аудиторів,
затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 06.07.2020 № 400 (далі – Порядок),
мова про один і той же документ чи про різні
документи, які видаються за результатами участі
у освітньому заході? Якщо про один і той же
самий, то чому назви різні?
2. Чому в Порядку, наприклад, в пункті 10 розділу
ІІІ Порядку запроваджено Перелік осіб, які
можуть проводити освітні заходи, який Законом
України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» (далі – Закон) не
передбачений?
3.

Виникають проблеми з ідентифікацією абзаців у
пункті 5 розділу ІІ Порядку. Мова йде про п’ятий
та десятий абзаци Порядку.

4.

Мінімальний обсяг навчання 120 годин буде
рахуватися не по календарних роках, а з

Відповіді на питання
Мова йде про один і той
самий документ

Порядок не суперечить
Закону, а розвиває його
норми
з
метою
організації
процесу
безперервного
професійного
навчання
аудиторів
Абзац п’ятий пункту 5
розділу ІІ Порядку:
«викладання у закладах
вищої
освіти,
у
юридичних особах, які
відповідають
вимогам,
встановленим Комісією з
атестації,
професійних
організаціях
аудиторів
та/або
бухгалтерів
предметів
з
бухгалтерського обліку,
оподаткування
та
аудиту».
Абзац десятий пункту 5
розділу ІІ Порядку:
«отримання
аудитором
вченого ступеня доктора
філософії або доктора
наук
за
напрямами,
визначеними
частиною
другою статті 19 Закону
(у рік отримання)»
Так, з 30.10.2020 по
29.10.2023
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30.10.2020 і до 29.10.2023 року?
5. Який мінімум годин в цьому році необхідно мати З
30.10.2020
по
аудитору?
29.10.2021 – мінімальна
кількість 20 годин
6. Якщо диплом за науковим ступенем датований Не буде зарахований в
24.09.2020, він буде зарахований?
рамках дії Порядку
7. Как быть, если в период 01.01.2018 – 30.10.2020 Це недотримання вимоги
аудитор не проходил непрерывное обучение?
Закону
щодо
безперервного
професійного навчання та
Кодексу етики. Проте
санкції Інспекцією із
забезпечення якості не
застосовуватимуться
(пункт 7 розділу IV
Порядку)
8. Коли на сайті ОСНАД опублікують список Інформація
про
атестованих осіб для проведення заходів відповідність юридичних
безперервного навчання аудиторів в актуальному осіб,
професійних
режимі на поточний день?
організацій, аудиторських
фірм вимогам Порядку
буде оприлюднена на
вебсайті ОСНАД після
прийняття відповідного
рішення
Комісією
з
атестації на її черговому
засіданні в грудні 2020
року
9. До безперервного навчання відносяться не тільки Так.
Освітні
заходи
теми з аудиту, а й теми з МСФЗ та повинні
відповідати
управлінського обліку?
напрямам
теоретичних
знань,
визначених
статтею 19 Закону.
Короткострокові заходи
зараховуватимуться
за
напрямами
бухгалтерський
облік,
аудит та оподаткування
відповідно до Порядку
10. Отримання кваліфікації судового експерта Ні, не зараховується
Міністерства юстиції буде зараховано до
підвищення кваліфікації у рік отримання
посвідчення?
11. Підкажіть будь ласка, якщо більша частина Порядок набрав чинності
навчальних заходів у 2020 році вже була з 30 жовтня 2020 року
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організована юридичною особою та відбулася, чи
має сенс подавати документи по цих заходах на
розгляд комісії до 30 листопада? Чи це
стосується тільки наступних заходів, які тільки
матимуть місце?
12. План заходів
План
заходів
розміщується,
а не
подається
13. Часы зачисляются академические
или Зараховується фактична
астрономические?
кількість годин заходу,
вказана у документах
юридичної особи
14. Будет ли разработана по аналогии с адвокатами Ні, не планується
единая автоматизированная программа по учету
часов повышения квалификации аудиторами?
15. Навчання з фінансового моніторингу не буде Тільки якщо цей захід
враховуватись?
проводить
Державна
служба
фінансового
моніторингу України
16. Чи є вимоги до формату подання інформації про Ні, немає
наявність методичного забезпечення для програм
освітніх заходів за напрямами, видами та обсягом
(кількістю) матеріалів?
17. Чи є вимоги до форми документів, які будуть Ні, немає
подаватись на акредитацію від юридичних осіб?
18. Викладання у закладах вищої освіти, у Документ,
який
юридичних особах, які відповідають вимогам, підтверджує
факт
встановленим Комісією з атестації, професійних викладання предметів з
організаціях аудиторів та/або бухгалтерів бухгалтерського обліку,
предметів
з
бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту
оподаткування та аудиту.
(фактична кількість годин
Розтлумачте цей пункт будь, ласка
викладання, не більше 20
годин на рік)
19. З якого моменту, особи які можуть проводити Після оприлюднення в
освітні заходи, можуть надавати юридично переліку осіб, які можуть
значимі документи про «проходження освітнього проводити освітні заходи,
заходу»?
після прийняття рішення
Комісією з атестації про
відповідність таких осіб
вимогам Порядку
20. Питання щодо зарахування публікацій обсягом 0,5 д.а. = 20 годин
0,5 авторських аркуша (абзац третій пункту 5
Порядку) Яка кількість годин зараховується за
одну публікацію обсягом 0,5 авторських аркуша?
21. Участь у міжнародних конференціях з Так.
На
підставі
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аудиту/обліку будуть зараховані
безперервного навчання?
22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

в

години фактичної кількості годин
за програмою відповідної
конференції
Які видання є фахові?
Ті, які включені до
переліку
наукових
фахових
видань
Міністерства освіти і
науки України.
Напрямки
–
бухгалтерський
облік,
аналіз, аудит (УДК 657
Бухгалтерія.
Бухгалтерський
облік.
Рахівництво)
Розділ у монографії у співавторстві буде Так, не більше 20 годин
зараховано в інші короткострокові заходи на рік, якщо розділ
незалежно від обсягу?
відповідає
напрямам
бухгалтерський
облік,
аудит та оподаткування
Чи буде враховуватися до БПН навчання в Тільки
як
Академії фінансового моніторингу?
короткостроковий захід
Чи є розроблена таблиця, в якій прописані Ні, немає
еквіваленти годин до Continuing Professional
Development (далі – CPD) щоденників?
Чи можна побачити повний перелік іспитів, які Ні. Перелік професійних
зараховуються (40 годин рік)
організацій,
сертифікат
(диплом) яких свідчить
про високий рівень знань
з міжнародних стандартів
фінансової звітності для
цілей виконання статті 23
Закону, розміщений на
вебсайті
Аудиторської
палати України
За якою спеціальністю вибирати фахове видання Не має значення. Головне,
для публікації? За спеціальністю 071 «Облік і щоб
видання
було
оподаткування»? Або за загальною спеціальністю включене до Переліку
051 «Економіка»?
наукових фахових видань
України, а публікація
була
за
напрямами
бухгалтерський
облік,
аудит та оподаткування
Чи
можливе
зарахування
публікації
в Не має значення. Головне,
електронному фаховому виданні або потрібне щоб
видання
було
лише
друковане
видання?
Що
буде включене до Переліку
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29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

підтвердженням публікації для зарахування?
Посилання на електронний ресурс чи якась
довідка?
Підкажіть, будь ласка, яка періодичність
розгляду Комісією документів та програм від
аудиторських фірм, що можуть проводити
навчання своїх аудиторів?
Якими документами має підтверджуватися
аудитором-членом АССА виконання вимог CPD
ACCA?
У якому обсязі годин буде зараховано складання
окремого іспиту в рамках програми АССА?
Який формат та обсяг методичного матеріалу
треба подавати?
Скільки годин будуть зараховані до БПН за
успішне складання іспитів на сертифікат ДіпІФР,
наприклад, або будь-який інший сертифікат з
МСФЗ.

наукових фахових видань
України
По мірі надходження
документів
Документами,
визначені АССА

які

40 годин на рік

Таких вимог у Порядку
немає
Якщо
сертифікат
(диплом)
з
МСФЗ
отриманий в організації,
перелік
яких
затверджений
Радою
нагляду за аудиторською
діяльністю
Органу
суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю,
то буде зараховано 40
годин на рік (абзац
одинадцятий пункту 5
розділу ІІ Порядку).
Я член АССА, кожен рік подаю декларацію СPD Так, буде
в
АССА.
Чи
буде
така
декларація
підтвердженням
виконання
заходу
безперервного навчання?
Чи має юридична особа звітувати про запуск Звітування
не
навчальних програм кожного разу (в разі проводиться. Інформація
підтвердження акредитації)?
знаходиться
в
плані
заходів (абзац третій
пункту 2 розділу ІІІ
Порядку)
Якщо юридична особа зараз подасть кілька Так, зможе. Ці програми
програм для навчання, то чи зможе потім додати слід включити до плану
ще програми? і як?
освітніх
заходів,
розміщеного на вебсайті
юридичної особи
Аудиторська компанія акредитована АССА у Так
(абзац
дев’ятий
якості роботодавця, що дає право автоматично пункту 5 розділу ІІ
зараховувати СPD для full member якщо вони є Порядку)
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співробітниками. Чи дає це право до зарахування
годин за Порядком?
38. Аудиторська
компанія
має
статус
сертифікованого роботодавця АССА, який дає
можливість зараховувати навчальні заходи
компанії в програми постійного професійного
розвитку CPD повним членам АССА, які
працюють в компанії. Разом з ними участь у цих
заходах (зрозуміло, що вони відбуваються за
встановленою
програмою)
приймають
і
аудитори, що не мають такого статусу (повного
члена АССА). Чи можна вважати за таких
обставин сертифікат АССА про акредитацію за
напрямками Trainee Development і Professional
Development таким підтвердженням?
39. Які вимоги до підтверджуючих документів?
Наприклад сертифікати Laba – чи будуть
зараховуватися як короткострокові?

40. Що розуміється під «обсягом», що вказується в
сертифікаті?

41. Скажіть будь ласка чи достатньо для дотримання
диференціації декількох видів безперервного
навчання, чи все ж таки необхідно з часом
пройти усі передбачені варіанти?

Так, якщо аудиторська
фірма виконала вимоги
пункту 7 розділу ІІІ
Порядку

Ні,
оскільки
не
відповідають напрямам,
визначеним Порядком для
таких
заходів
(бухгалтерський
облік,
аудит та оподаткування)
Під
обсягом
заходу
безперервного
професійного
навчання
мається на увазі кількість
годин, протягом яких
буде здійснюватися цей
захід.
Під тривалістю мається на
увазі період, протягом
якого буде здійснюватися
захід
безперервного
навчання
Диференціація
видів
безперервного навчання
аудиторів
передбачає
поєднання освітніх та
короткострокових заходів
безперервного
професійного навчання
Так, правильно

42. Чи правильно я розумію, що освітні заходи не
обмежені кількістю годин, які можуть бути
зараховані в безперервне навчання?
43. Вимога про затвердження програм професійними Тільки аудиторських фірм
організаціями-членами МФБ стосується тільки
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аудиторських фірм чи всіх юридичних осіб?
44. Чи має аудиторська компанія повідомляти про Аудиторські фірми, які
проведення заходів та механізм повідомлення?
мають намір проводити
освітні заходи з навчання
своїх співробітників за
власними
програмами,
визнаними професійними
організаціями – членами
Міжнародної
федерації
бухгалтерів, інформують
Комісію
з
атестації
відповідно до пункту 7
розділу ІІІ Порядку
45. Яким чином буде проводиться перевірка ОСНАД Відповідно до пункту 7
виконання
безперервного
навчання
при розділу IV Порядку для
проведенні перевірки контролю якості в період цілей
контролю
за
до 30.10.2020 (до початку дії Порядку)?
дотриманням вимог щодо
безперервного
професійного
навчання
аудиторів до трирічного
періоду
безперервного
професійного
навчання
аудиторів
не
зараховується період з
дати введення в дію
Закону
до
набрання
чинності цим Порядком,
та, відповідно, стягнення
до
аудиторів
не
застосовуються
46. Чи будуть враховуватись в БПН заходи, які Ні. Порядок передбачає
проводились аудиторськими фірмами самостійно зарахування заходів за
по
внутрішніх
планах
підвищення власними
програмами
співробітників?
аудиторських фірм для
своїх співробітників, які
визнані
професійними
організаціями – членами
Міжнародної
федерації
бухгалтерів,
після
схвалення цих програм
Комісією з атестації
47. Зараз проходжу вивчення МСФЗ (30 год.) яке Так. Після отримання
проводить «Дебет-Кредит» онлайн, Сертифікат, документа,
який
після здавання тестів буде наданий «Дебет- підтверджує участь у
Кредит». Чи буде зараховуватись таке навчання короткостроковому заході
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до безперервного навчання?

48.

49.

50.

51.

52.

відповідно до абзацу
шостого пункту 4 розділу
ІІ Порядку
Підкажіть, будь ласка, кваліфікація СІМА буде Успішне
складання
зараховуватися як підвищення кваліфікації?
іспитів в якості інших
заходів з безперервного
професійного
навчання
буде зараховане по факту
отримання відповідного
документа
професійної
організації (диплома або
сертифіката).
(абзац восьмий пункту 5
розділу ІІ Порядку)
Якщо здача екзамену на початку жовтня, а Успішне складання іспиту
результати у листопаді, то в який рік в якості іншого заходу з
зараховуватиметься у рік здачі чи у рік безперервного
отримання результату? Наприклад здаємо професійного
навчання
екзамен 10.10.2023, отримуємо результати буде зараховане по факту
15.11.2023 (дату екзаменів ACCA може отримання відповідного
змінювати). В який період зараховується в документа
професійної
30.10.2022–2 9.10.2023 (здача екзамену ) чи в рік організації (диплома або
30.10.2023– 29.11.2024 (отримання результатів)? сертифіката). В даному
прикладі – в рік, що
починається 30.10.2023 і
закінчується 29.11.2024
Цей захід буде враховано, як підвищення Ні, оскільки він не
кваліфікації?
відповідає
напрямам
короткострокових заходів
(бухгалтерський
облік,
оподаткування, аудит)
Чи буде розміщено запис цього вебінару на Ні. Відповіді на питання
загальнодоступних ресурсах для перегляду учасників
«круглого
аудиторами та іншими зацікавленими особами?
столу»
розміщені
на
офіційному
вебсайті
Органу
суспільного
нагляду за аудиторською
діяльністю
Хто вважається експертом у абзаці другому Таким
експертом
пункту 2 розділу ІІІ Порядку?
вважається практик –
аудитор
________________________________

