
 
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради нагляду 

за аудиторською діяльністю  

Органу суспільного нагляду  

за аудиторською діяльністю 

від 17 лютого 2023 року № 8/2/56  
 

 

ПОРЯДОК 

підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, комітету з 

контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України 

або комітету з контролю якості аудиторських послуг професійної 

організації аудиторів та бухгалтерів 

 
I.Загальні положення 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) та визначає 

порядок підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція), 

комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України 

та комітету з контролю якості аудиторських послуг професійної організації 

аудиторів та бухгалтерів, яким делеговані повноваження з контролю якості 

аудиторських послуг (далі – Комітет). 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

інспектор – працівник, який працює за основним місцем роботи у складі 

Інспекції або Комітету, обіймає відповідні посади, здійснює перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг та інші перевірки або погоджує чи 

затверджує звіти про результати перевірки з контролю якості аудиторських 

послуг та інших перевірок, висновки про результати відстеження обов’язкових 

до виконання рекомендацій. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі. Терміни, що 

застосовуються в цьому Порядку та Законі і не визначаються ними, 

використовуються у значенні, встановленому іншими законами України. 

3. Інспекція організовує заходи з підвищення кваліфікації інспекторів 

Інспекції та Комітету. 

4. Інспектори зобов’язані щорічно проходити підвищення кваліфікації 

за напрямами, визначеними Інспекцією. Проходження такого підвищення 

кваліфікації зараховується до безперервного професійного навчання аудиторів 

відповідно до затвердженого Порядку безперервного професійного навчання 

аудиторів. 
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II. Організація підвищення кваліфікації 

1. Підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції і Комітету 

організовується щорічно в обсязі не менше 40 годин на рік у формі: 

участі у спільних заходах підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції і 

Комітету в обсязі не менше 20 годин; 

участі в якості доповідача у заходах, що проводяться Інспекцією або 

Комітетом, з актуальних питань провадження аудиторської діяльності, 

результатів перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок, 

встановлених недоліків та наданих рекомендацій; 

участі в освітніх та короткострокових заходах відповідно до затвердженого 

Порядку безперервного професійного навчання аудиторів; 

участі, в тому числі в якості доповідача, у заходах, що проводяться 

міжнародними організаціями, проєктами, органами нагляду за аудиторською 

діяльністю інших країн, з питань застосування міжнародних стандартів аудиту, 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок, здійснення 

дисциплінарного провадження щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

участі у заходах з питань дотримання антикорупційного законодавства. 

Підвищення кваліфікації у формі, зазначеній в абзаці третьому та 

четвертому цього пункту, визнається в обсязі 5 годин за виступ інспектора з 

доповіддю в одному заході, але не більше ніж 10 годин на рік. Доповідь 

інспектора має бути авторською та не повторюватися від заходу до заходу. При 

перевищені 10 годин на рік за погодженням з Виконавчим директором Інспекції 

інспектору може бути зараховано до 20 годин на рік. Зазначені в абзаці третьому 

цього пункту заходи організовуються безпосередньо Інспекцією або Комітетом, 

є відкритими для учасників та не передбачають сплати внесків учасниками. 

Регламент проведення заходів, що організовані міжнародними організаціями, 

органами нагляду за аудиторською діяльністю інших країн, визначається 

організаторами. 

Підвищення кваліфікації у формі заходів, зазначених в абзацах четвертому 

(за винятком участі у формі виступу), п’ятому та шостому цього пункту, 

визнається у фактичному обсязі, але не більше 10 годин на рік. 

Участь у заходах підвищення кваліфікації зараховується за датою (датами) 

їх проведення. 

2. Про орієнтовну дату (дати) проведення спільних заходів підвищення 

кваліфікації інспекторів Інспекції і Комітету в звітному році Інспекція 

повідомляє Комітет не пізніше 01 березня звітного року. Відомості про програму, 

формат, місце проведення, інші організаційні умови участі у спільних заходах 

підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції і Комітету, повідомляються 

Інспекцією не менш ніж за тридцять календарних днів до запланованої дати 

проведення спільного заходу. 

3. Підвищення кваліфікації інспекторів може проводитися із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.  

4. Підвищення кваліфікації кандидата на посаду інспектора Інспекції 
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або Комітету за відповідною програмою, затвердженою комісією з атестації, 

зараховується в якості підвищення кваліфікації інспектора в році його 

проведення в обсязі відповідно до його фактичної тривалості в годинах, але не 

більше ніж 40 годин на рік. Інспекція може надавати рекомендації щодо 

обов’язковості участі таких інспекторів у наступних спільних заходах 

підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції і Комітету в цьому році. 

5. Мінімальний обсяг (тривалість) фактичного підвищення кваліфікації 

інспектора становить не менше 20 годин на рік, включаючи щонайменше 10 

годин участі у спільних заходах з підвищення кваліфікації Інспекції та Комітету.  

6. Інспектор може приймати участь в інших видах безперервного 

професійного навчання аудиторів відповідно до затвердженого Порядку 

безперервного професійного навчання аудиторів. 

Мінімальний обсяг, тривалість підвищення кваліфікації та інших видів 

безперервного професійного навчання інспектора становлять 120 годин протягом 

трьох років поспіль за накопичувальною системою, з урахуванням безперервного 

професійного навчання до прийняття на посаду інспектора. 

7. Інспектор, включно в разі, якщо така особа в звітному календарному 

році або після нього припинила трудові відносини з Інспекцією або Комітетом, 

або перевелася на іншу посаду, подає до Інспекції щорічну декларацію про 

підвищення кваліфікації не пізніше 1 травня року, наступного за звітним 

календарним роком, за формою, наведеною у Додатку 1 до цього Порядку разом 

із копіями підтверджуючих документів участі в заходах, зазначених в абзацах 

четвертому-шостому пункту 1 розділу 2 цього Порядку.  

Приклад заповнення щорічної декларації наведено у Додатку 2 до цього 

Порядку. 

До подання до Інспекції щорічна декларація про підвищення кваліфікації 

інспектора Комітету погоджується головою Комітету (у разі наявності). 

8. Затверджена Виконавчим директором Інспекції щорічна декларація 

про підвищення кваліфікації інспектора є підтверджуючим документом 

інформації про проходження безперервного професійного навчання відповідно 

до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів. 

9. Інформація про підвищення кваліфікації подається інспекторами 

через електронний кабінет до 1 липня року, наступного за звітним календарним 

роком, разом з відповідними підтверджуючими щорічними деклараціями. 

10. У разі недотримання вимог цього Порядку, наявності в Інспекції 

зауважень до виконання Комітетом делегованих повноважень тощо, Інспекція 

надає інспектору обов’язкові до виконання рекомендації щодо щорічного 

підвищення кваліфікації у наступному році. 

11. Перша щорічна декларація про підвищення кваліфікації подається 

інспектором до Інспекції до 01 травня 2024 року за період з 01 січня 2023 року по 

31 грудня 2023 року.  

__________________________________ 



 
 
 

 
Додаток 1 

 

Інспекції із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

 

Щорічна декларація про підвищення кваліфікації інспектора 

за ____ рік 
(звітний рік) 

 

 
(Ім’я та прізвище) 

 
 

(посада відповідно до штатного розпису) 

 

Відомості щодо місця роботи інспектора  

Місце роботи інспектора 

Ознака 

місця 

роботи 

В разі прийняття або 

звільнення в звітному році 

Дата 

прийняття 

Дата 

звільнення 

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) 
☐   

Комітет контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України 
☐   

Комітет контролю якості аудиторських послуг 

[найменування професійної організації] 
☐   

Відомості про надані Інспекцією рекомендації щодо підвищення кваліфікації у звітному році 

 Так Ні 

Наявність рекомендацій ☐ ☐ 

Надані рекомендації  

(наводяться в разі відповіді «Так») 
 

РОЗДІЛ 1. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЩОРІЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСПЕКТОРІВ 

Я підтверджую, що у звітному році: 

☐ 

пройшов(шла) підвищення кваліфікації інспекторів в обсязі __ годин відповідно до 

затвердженого Порядку1 та навів(вела) повні та достовірні відомості про відповідні заходи з 

підвищення кваліфікації у розділі 2 цієї Декларації; 

☐ 

дотримався(лася) вимог до мінімального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації 

інспектора не менше 20 годин на рік, включаючи щонайменше 10 годин участі у спільних 

заходах з підвищення кваліфікації Інспекції та Комітету відповідно до пункту 5 розділу 2 

Порядку; 

☐ 
виконав(нала) надані Інспекцією рекомендації щодо підвищення кваліфікації у звітному 

році в повному обсязі (в разі їх наявності). 

  

 
1 Порядок організації підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції та комітету з контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України або комітету з контролю якості аудиторських послуг професійної організації аудиторів та 

бухгалтерів 



 
 

2 
 

Продовження додатку 1 

 

РОЗДІЛ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1. Спільні заходи підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції і Комітету 

№ Найменування заходу 
Дата (дати) 

проведення 

Тривалість 

участі, годин 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Разом  

2. Участь в якості доповідача в заходах Інспекції або Комітету 

№ Найменування заходу 
Дата 

проведення 

Тривалість 

участі, 

годин 

Підлягає 

зарахуванню за 1 

годину участі 

Підлягає 

зарахуванню, 

годин 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Разом    

3. Заходи, зазначені в абзацах четвертому-шостому пункту 1 розділу 2 Порядку 

№ Найменування заходу 
Дата (дати) 

проведення 
Організатор 

Номер та дата 

підтверджуючого 

документа 

Тривалість 

участі, годин 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Разом  

4. Підвищення кваліфікації кандидата на посаду інспектора 

№ Найменування заходу 
Дати (дати) 

проведення 

Номер та дата 

підтверджуючого 

документа 

Тривалість 

участі, годин 

1.      

Разом  
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Продовження додатку 1 

 

2. Узагальнені результати щорічного підвищення кваліфікації  

Фактична кількість годин щорічного підвищення кваліфікації інспекторів за звітний рік  

Підлягає зарахуванню в якості підвищення кваліфікації інспекторів за звітний рік  

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО 

       
(посада)  (дата)  (підпис)  (Ім’я та прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

       
(посада)  (дата)  (підпис)  (Ім’я та прізвище) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Так Ні 

Наявність рекомендацій ☐ ☐ 

Надані рекомендації  

(наводяться в разі відповіді «Так») 
 

 

Виконавчий директор  

Інспекції із забезпечення якості 

      

(посада)  (дата)  (підпис)  (Ім’я та прізвище) 

 

 



 
 
 

 
Додаток 2 

 

Інспекції із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

 

Щорічна декларація про підвищення кваліфікації інспектора 

за 2023 рік 
(звітний рік) 

 

Олена Дячук 
(Ім’я та прізвище) 

 
інспектор 

(посада відповідно до штатного розкладу) 

 

Відомості щодо місця роботи інспектора  

Місце роботи інспектора 

Ознака 

місця 

роботи 

В разі прийняття або 

звільнення в звітному році 

Дата 

прийняття 

Дата 

звільнення 

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) 
   

Комітет контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України 
☐   

Комітет контролю якості аудиторських послуг 

[найменування професійної організації] 
☐   

Відомості про надані Інспекцією рекомендації щодо підвищення кваліфікації у звітному році 

 Так Ні 

Наявність рекомендацій ☐  

Надані рекомендації  

(наводяться в разі відповіді «Так») 
 

РОЗДІЛ 1. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЩОРІЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСПЕКТОРІВ 

Я підтверджую, що у звітному році: 

 

пройшов(шла) підвищення кваліфікації інспекторів в обсязі 40 годин відповідно до 

затвердженого Порядку2 та навів(вела) повні та достовірні відомості про відповідні заходи з 

підвищення кваліфікації у розділі 2 цієї Декларації; 

 

дотримався(лася) вимог до мінімального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації 

інспектора не менше 20 годин на рік, включаючи щонайменше 10 годин участі у спільних 

заходах з підвищення кваліфікації Інспекції та Комітету відповідно до пункту 5 розділу 2 

Порядку; 

 
виконав(нала) надані Інспекцією рекомендації щодо підвищення кваліфікації у звітному 

році в повному обсязі (в разі їх наявності). 

  

 
2 Порядок організації підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції та комітету з контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України або комітету з контролю якості аудиторських послуг професійної організації аудиторів та 

бухгалтерів 



 
 

2 
 

Продовження додатку 2 

 

РОЗДІЛ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

5. Спільні заходи підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції і Комітету 

№ Найменування заходу 
Дата (дати) 

проведення 

Тривалість 

участі, годин 

6.  
Практичні аспекти застосування рекомендацій з перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг та інших перевірок 
11.06.2023 8 

7.  Можливі підходи до перевірок дотримання МСУЯ 1 09.08.2023 4 

8.  Щорічні зміни в МСФЗ та НП(С)БО та їх практичне застосування 03.09.2023 4 

9.  Щорічні зміни в МСА та Кодексі етики та їх практичне застосування 24.10.2023 4 

Разом 20 

6. Участь в якості доповідача в заходах Інспекції або Комітету 

№ Найменування заходу 
Дата 

проведення 

Тривалість 

участі, 

годин 

Підлягає 

зарахуванню 

за 1 годину 

участі 

Підлягає 

зарахуванню, 

годин 

6.  Вебінар «Типові помилки у застосуванні 

МСА 315» 

17.05.2023 0,5 5 годин 2,5 

7.  Вебінар «МСУЯ 1: підходи до практичного 

застосування «Ресурси» 

07.06.2023 1 5 годин 5 

8.  Вебінар «Огляд результатів перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг у 

2023 році» 

14.12.2023 0,5 5 годин 2,5 

Разом 2  10 

7. Заходи, зазначені в абзацах четвертому-шостому пункту 1 розділу 2 Порядку 

№ Найменування заходу 
Дата (дати) 

проведення 
Організатор 

Номер та дата 

підтверджуючого 

документа 

Тривалість 

участі, годин 

6.  Тренінг «Оцінка кредитних 

ризиків та розрахунку резервів під 

очікувані втрати по кредитному 

портфелю згідно з МСФЗ 9» 

26-

27.03.2023 

Національний 

центр 

підготовки 

банківських 

працівників 

України 

№27БП від 

01.04.2023 

4 

7.  Конференція «Перспективи 

розвитку обліку, аналізу та аудиту 

в контексті євроінтеграції» 

27.05.2023 Одеський 

національний 

економічних 

університет 

№424 від 

27.05.2023 

4 

8.  Круглий стіл «Внутрішній аудит 

та можливість використання його 

результатів під час аудиту 

фінансової звітності» 

21.05.2023 Аудиторська 

палата 

України 

№23/2/323 від 

26.05.2023 

3 

Разом 11 

8. Підвищення кваліфікації кандидата на посаду інспектора 

№ Найменування заходу 
Дати (дати) 

проведення 

Номер та дата 

підтверджуючого 

документа 

Тривалість 

участі, годин 

3.  - - - - 

Разом - 

 

  



 
 

3 
 

Продовження додатку 2 

 

4. Узагальнені результати щорічного підвищення кваліфікації  

Фактична кількість годин щорічного підвищення кваліфікації інспекторів за звітний рік 41 

Підлягає зарахуванню в якості підвищення кваліфікації інспекторів за звітний рік 40 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО 

Інспектор  14.03.2024    Олена ДЯЧУК 
(посада)  (дата)  (підпис)  (Ім’я та прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

       
(посада)  (дата)  (підпис)  (Ім’я та прізвище) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Так Ні 

Наявність рекомендацій ☐  

Надані рекомендації  

(наводяться в разі відповіді «Так») 
 

 

Виконавчий директор  

Інспекції із забезпечення якості 

      

(посада)  (дата)  (підпис)  (Ім’я та прізвище) 

 

 


