Звіт
за результатами проведення публічного
громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю
до проєкту наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Порядку безперервного професійного навчання аудиторів»
№
з/п

Автор
пропозицій та зауважень

Зміст пропозицій та зауважень

Відмітка про врахування з
відповідним обґрунтуванням
(враховано, враховано частково, не
враховано)

І. Загальні положення
1.

Аудиторська палата України

До підпункту 2 пункту 2:

Не враховано

освітні заходи – навчання аудиторів за
програмами,
розробленими
професійними
організаціями аудиторів та/або бухгалтерів,
юридичними особами, які відповідають вимогам,
встановленим Комісією з атестації, а також за
програмами розробленими аудиторськими
фірмами,
які
визнані
професійними
організаціями - членами Міжнародної
федерації бухгалтерів.
2.

Аудиторська палата України

До підпункту 3 пункту 2:
Інші терміни вживаються у значеннях,
визначених
Законом
та
Міжнародними
стандартами контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх
послуг.

Не враховано
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3.
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Аудиторська палата України

4.

5.

До пункту 5:
Мінімальний обсяг, тривалість безперервного
професійного навчання аудитора становлять 120
академічних годин протягом трьох років поспіль
за накопичувальною системою, але не менше 20
академічних годин на рік. При цьому має бути
забезпечена диференціація видів безперервного
навчання аудиторів.
Мінімальний обсяг, тривалість безперервного
професійного навчання аудитора становлять 120
годин протягом трьох років поспіль за
накопичувальною системою, але не менше 20
годин на рік. При цьому має бути забезпечено
поєднання різних видів безперервного
навчання аудиторів

IІ. Форми та види безперервного професійного навчання аудиторів
До абзацу другого пункту 4:
Аудиторська палата України

Всеукраїнська громадська спілка
«Палата аудиторів і бухгалтерів
України»

Не враховано

у конференціях, семінарах та інших заходах,
організованих Міністерством фінансів України,
Органом суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю, Аудиторською палатою України,
професійними організаціями аудиторів та/або
бухгалтерів;
До абзацу восьмого пункту 4:
Обсяг та тривалість проходження безперервного
професійного навчання аудиторів шляхом участі
у короткострокових заходах визначаються
відповідно до фактичної тривалості навчання в
академічних годинах, але не більше ніж 20
академічних годин на рік, на підставі
підтверджуючих документів.

Не враховано

Не враховано

Не враховано
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6.

7.

8.
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Обсяг та тривалість проходження безперервного
професійного навчання аудиторів шляхом участі
у короткострокових заходах визначаються
відповідно до фактичної тривалості навчання в
годинах, але не більше ніж 40 години на рік, на
підставі підтверджуючих документів.
До абзацу першого пункту 5:
Також Заходами з безперервного професійного
навчання, крім зазначених у п.ІІ.4 цього
Порядку, визнаються:
До абзацу другого пункту 5:
публікації у вигляді монографій підручників чи
навчальних посібників, а також посібників з
питань аудиту, бухгалтерського обліку та
оподаткування (у рік їх видання), які видані
одноособово, або у співавторстві;
До абзацу третього пункту 5:
публікації у національних та міжнародних
фахових виданнях, включених до Реєстру
наукових фахових видань України, та виданнях з
питань аудиту, бухгалтерського обліку та
оподаткування, зареєстрованих у визначеному
законодавством порядку, з періодичністю
випуску не рідше раз на квартал обсягом не
менше 0,3 умовного авторського аркуша (у рік їх
видання).
Є поняття «авторський аркуш» і «умовний
друкований аркуш», а поняття «умовний
авторський аркуш» не існує, тому пропонується
це слово виключити.
Вважаємо доречним розширити вимоги щодо
публікацій у тому числі і професійними
українськими виданнями, оскільки не всі

Не враховано

Враховано
публікації
у
вигляді
монографій,
підручників чи навчальних посібників з
питань аудиту, бухгалтерського обліку та
оподаткування (у рік їх видання), видані
одноосібно або у співавторстві;
Не враховано
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9.

10.

11.
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аудитори є науковцями, а професійні видання та
їх читачі (аудитори) зацікавлені не тільки в
наукових статтях, але й в практичних матеріалах.
Пропонуємо зараховувати до публікації статті
обсягом 0,3 умовного авторського аркуша (12000
знаків з пробілами). «Лонгріди» сьогодні
практично не публікуються у виданнях з якісним
змістом, оскільки йде тенденція до лаконічності
та чіткості публікацій
До абзацу шостого пункту 5:

Не враховано

Проходження безперервного професійного
навчання аудиторів у зазначених випадках,
зазначених в п.ІІ.5.1-ІІ.5.4, визнається в обсязі не
більше 20 академічних годин на рік.
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До абзацу сьомого пункту 5:
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До абзацу восьмого пункту 5:

Не враховано

Крім цього, Заходами з безперервного
професійного навчання, крім зазначених в п.ІІ.4
та п.ІІ.5.1-ІІ.5.4, визнаються:
Відповідно до п.4 ст.16 “Порядок формування та
функціонування Ради нагляду” Закону “Про
аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність” серед повноважень Ради нагляду
відсутнє повноваження затверджувати перелік
професійних організацій, сертифікат (диплом)
яких свідчить про високий рівень відповідних
знань. Оскільки згідно п.5 вищезазначеної ст.16
повноваження Ради нагляду визначаються
Законом та Статутом Органу суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю в межах
повноважень, визначених законом, вважаємо

Не враховано
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положення
п.5.7
цього
Положення
перевищенням повноважень Ради нагляду.
Р. В. Кузіна та
Н. О. Лоханова
Одеський регіон

12.

Р. В. Кузіна та
Н. О. Лоханова
Одеський регіон
Аудиторська палата України

13.
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Будь-якого окремого іспиту- ?
Отримання
кваліфікації
або
диплома
(сертифіката) – якої сертифікаційної програми?
Які професійні організації – члени МФБ?
Що свідчить про високий рівень відповідних
знань?
По якому признаку буде формуватися перелік?
До абзацу дев’ятого пункту 5:
Чому тільки АССА? Велика
сертифікаційних програм має CPD.

кількість

виконання аудитором, що є одночасно членом
Асоціації
присяжних
сертифікованих
бухгалтерів
(Associationof
Chartered
CertifiedAccountants – АССА), чи професійних
організацій, сертифікат (диплом) яких
свідчить про високий рівень відповідних
знань, перелік яких затверджує Рада нагляду
за
аудиторською
діяльністю
Органу
суспільного
нагляду
за
аудиторською
діяльністю відповідно до Закону, програми
постійного професійного розвитку (Continuing
Professional Development – CPD);
До абзацу десятого пункту 5:
отримання аудитором вченого ступеня доктора
філософії або доктора наук за напрямами,
визначеними частиною другою статті 19 Закону
науковою
спеціальністю
08.00.09
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за

Не враховано

Враховано частково
виконання аудитором, що є членом
Асоціації присяжних сертифікованих
бухгалтерів (Association of Chartered
Certified Accountants – АССА), або
Американського
інституту
сертифікованих громадських бухгалтерів
(Association of International Certified
Professional Accountants – AICPA), або
Інституту присяжних бухгалтерів Англії і
Уельсу (The Institute of Chartered
Accountants in England and Wales –
ICAEW),
програми
постійного
професійного
розвитку
(Continuing
Professional Development – CPD)
Враховано частково
отримання аудитором вченого ступеня
доктора філософії або доктора наук за
напрямами,
визначеними
частиною
другою статті 19 Закону (у рік отримання)
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видами економічної
отримання).
14.

15.
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Аудиторська палата України

діяльності)”

(у

рік

До абзацу одинадцятого пункту 5:

Не враховано

Проходження безперервного професійного
навчання аудиторів у випадках, зазначених в п.
5.8-5.9 цього Порядку, випадках визнається в
обсязі 40 академічних годин на рік.
IІІ. Особи, які можуть проводити освітні заходи
До пункту 1:
1. Освітні заходи можуть проводити:
1) юридичні особи, які відповідають вимогам,
встановленим Комісією з атестації, та включені
до реєстру осіб, які мають право проводити
освітні заходи;
2) аудиторські фірми, що розробили власні
програми безперервного професійного навчання,
визнані професійними організаціями – членами
Міжнародної федерації бухгалтерів, та включені
до реєстру осіб, які мають право проводити
освітні заходи з безперервного професійного
навчання аудиторів;
3) професійні організації аудиторів та/або
бухгалтерів, включені до реєстру осіб, які мають
право проводити освітні заходи з безперервного
професійного навчання аудиторів.

Не враховано
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16.

Аудиторська палата України

До пункту 3:
Для відповідності вимогам, визначеним у пункті
2 цього розділу, юридичні особи подають до
Інспекції із забезпечення якості Органу
суспільного нагляду за аудиторської діяльності
(далі – Інспекція) такі документи:
заяву про наміри проводити освітні заходи;
статут юридичної особи;
розроблені програми освітніх заходів (не менше
двох);
зразок методичного забезпечення для програм
освітніх заходів (10-20 сторінок);
інформацію про викладачів та/або експертів,
залучених для проведення освітніх заходів;
довідку про матеріально-технічну базу, яка буде
використовуватися для проведення освітніх
заходів.

Всеукраїнська громадська спілка
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Для відповідності вимогам, визначеним у пункті
2 цього розділу, юридичні особи подають до
Інспекції із забезпечення якості Органу
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
(далі – Інспекція) такі документи:
Міністерством освіти і науки розроблено
Рекомендації
з
навчально-методичного
забезпечення (лист від 09.07.2018 № 1/9-434), в
якому зазначено, що робочі програми
навчальних дисциплін не є об’єктами

Враховано частково
Для відповідності вимогам, визначеним у
пункті 2 цього розділу, юридичні особи
подають до Інспекції із забезпечення
якості Органу суспільного нагляду за
аудиторською
діяльністю
(далі
–
Інспекція) такі документи в паперовій
формі або електронній формі у порядку
визначеному законодавством:
заяву про наміри проводити освітні
заходи;
статут юридичної особи;
розроблені програми освітніх заходів (не
менше двох);
інформацію про наявність методичного
забезпечення для програм освітніх
заходів за напрямами, видами та обсягом
(кількістю) матеріалів; інформацію про
викладачів та/або експертів, залучених
для проведення освітніх заходів;
довідку про матеріально-технічну базу,
яка
буде
використовуватися
для
проведення освітніх заходів.

8
авторського права та інтелектуальної власності,
що випливає із ст. 8 Закону України про
авторське право та суміжні права. Інші
складники навчально-методичного забезпечення
навчальної дисципліни можуть бути об’єктами
авторського права, якщо вони є творами у галузі
науки, літератури та/або мистецтва, зазначеними
у ст. 8 Закону України про авторське право та
суміжні права або у Конвенції про заснування
Всесвітньої
організації
інтелектуальної
власності.
Відповідно до п.2 ст.11 Закону України про
авторське право та суміжні права авторське
право на твір виникає внаслідок факту його
створення. Для виникнення і здійснення
авторського права не вимагається реєстрація
твору чи будь-яке інше спеціальне його
оформлення, а також виконання будь-яких
інших формальностей.
У зв’язку із зазначеним вимога передачі
методичного забезпечення створює можливі
ризики і загрози порушення авторських прав
укладачів методичного забезпечення.
Крім того, розробка методичного забезпечення
вимагає суттєвого часу, який має бути фінансово
компенсований укладачам, в той час, коли на
етапі подання програми до Інспекції відсутня
впевненість юридичної особи, що дана програма
буде викладатися. Внаслідок цього зазначене
положення вимагає від юридичних осіб
додаткових суттєвих витрат, які можуть
з’явитися невідшкодованими.
Водночас, відсутність конкретних вимог до
методичного забезпечення, ставить під сумнів
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доцільність його подання, оскільки Інспекція не
має критеріїв оцінки такого методичного
забезпечення, а, відповідно, підстав для
прийняття рішень щодо його схвалення чи
несхвалення
17.

18.

Аудиторська палата України

Аудиторська палата України,
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До пункту 5:
За результатами розгляду документів юридичної
особи Комісія з атестації приймає рішення про
відповідність такої юридичної особи вимогам
для
проведення
освітніх
заходів
або
обґрунтоване рішення про невідповідність таким
вимогам.
До пункту 7:
Аудиторські фірми, які мають намір проводити
освітні заходи з навчання своїх працівників за
власними програмами, визнаними професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів, до початку проведення таких
заходів інформують про це Комісію з атестації та
подають через Інспекцію такі документи:
лист (інший документ) професійної організації члена Міжнародної федерації бухгалтерів про
визнання відповідності програми (програм)
Міжнародним стандартам освіти Міжнародної
федерації бухгалтерів;
зразок методичного забезпечення для програм
освітніх заходів (10-20 сторінок);
Відповідно до ч.7 п.9 ст.19 Закону “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність”
до компетенції комісії з атестації належить
формування вимог до юридичних осіб, що
можуть проводити безперервне професійне

Не враховано

Враховано
Аудиторські фірми, які мають намір
проводити освітні заходи з навчання своїх
співробітників за власними програмами,
визнаними професійними організаціями –
членами
Міжнародної
федерації
бухгалтерів, до початку проведення таких
заходів інформують про це Комісію з
атестації та подають через Інспекцію такі
документи в паперовій формі або
електронній
формі
у
порядку
визначеному законодавством:
інформацію про наявність методичного
забезпечення для програм освітніх
заходів за напрямами, видами та обсягом
(кількістю) матеріалів;
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19.

Всеукраїнська громадська спілка
«Палата аудиторів і бухгалтерів
України»

навчання аудиторів, тому встановлення
додаткових не передбачених Законом вимог до
аудиторських фірм, які мають намір проводити
освітні заходи з навчання своїх співробітників за
власними програмами, визнаними професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів, є перевищенням повноважень
Комісії з атестації
До пункту 8:
Відповідно до ч.3 п.2 ст.52 Закону “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність”
безперервне навчання мають право здійснювати
професійні
організації
аудиторів
та/або
бухгалтерів
і
зазначеним
Законом
не
передбачено право участі професійних
організацій через спеціалізовані навчальні
центри в освітніх заходах з безперервного
навчання аудиторів. Професійні організації
аудиторів та/або бухгалтерів є неприбутковими
установами, тому проведення освітніх заходів
для своїх членів є статутним завданням таких
організацій. Водночас спеціалізовані навчальні
центри є окремими юридичними особами, які, як
правило, не мають статус неприбуткових
організацій, тому до них мають застосовуватися
вимоги до юридичних осіб, які можуть
проводити освітні заходи, передбачені п.ІІІ.2
цього Порядку.
Відповідно до ч.7 п.9 ст.19 Закону “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність”
до компетенції комісії з атестації належить
формування вимог до юридичних осіб, що
можуть проводити безперервне професійне

Враховано
Професійні організації аудиторів та/або
бухгалтерів,
які
мають
намір
безпосередньо проводити освітні заходи
своїх членів, до початку проведення
таких заходів інформують про це Комісію
з атестації та подають через Інспекцію
такі документи в паперовій формі або
електронній
формі
у
порядку
визначеному законодавством:
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навчання аудиторів, тому встановлення
додаткових не передбачених Законом вимог до
професійних організації аудиторів та/або
бухгалтерів, які мають намір проводити освітні
заходи
своїх
членів,
є
перевищенням
повноважень Комісії з атестації.
Крім того, відповідно до ч.3 п.2 ст.52 Закону
“Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність” безперервне навчання мають право
здійснювати професійні організації аудиторів
та/або бухгалтерів і жодних обмежень для таких
організацій Законом не передбачено. Пунктом 3
ст.52 зазначеного Закону професійні організації
аудиторів не можуть обмежуватися в реалізації
своїх прав, крім обмежень за рішенням суду, що
набрало законної сили
20.

Аудиторська палата України

21.
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До абзацу четвертого пункту 8:

Враховано
інформацію
про
наявність методичного
зразок методичного забезпечення для програм
забезпечення для програм освітніх
освітніх заходів (10-20 сторінок)
заходів за напрямами, видами та обсягом
(кількістю) матеріалів
До пункту 9:
Не враховано
Див. коментар вище до п.ІІІ.7.1-7.3 та п.ІІІ.8.18.5, у Комісії з атестації відсутні законні підстави
висувати не передбачені Законом “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність”
додаткові вимоги до аудиторських фірм, які
мають намір проводити освітні заходи з
навчання своїх співробітників за власними
програмами,
визнаними
професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів,
та
професійних
організації
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аудиторів та/або бухгалтерів, які мають намір
проводити освітні заходи своїх членів
22.

Аудиторська палата України

До пункту 10:
Інспекція, на підставі рішення Комісії з
атестації, включає аудиторські фірми, які можуть
проводити освітні заходи за власними
програмами,
визнаними
професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів та професійні організації аудиторів
та/або бухгалтерів, до реєстру осіб, які можуть
проводити освітні заходи, який оприлюднюється
на офіційному вебсайті Органу суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю.

23.
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До пункту 12:
Яке рішення може прийняти Комісія з атестації?
Комісія з атестації не може позбавити права
проведення освітніх заходів з безперервного
навчання аудиторів аудиторські фірми, що
розробили власні програми безперервного
професійного навчання, визнані професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів, професійні організації аудиторів
та/або
бухгалтерів,
оскільки
їх
право
передбачено Законом “Про аудит фінансової

Враховано
Інспекція за результатами розгляду
Комісією
з
атестації
документів
аудиторської фірми, яка може проводити
освітні заходи за власними програмами,
визнаними професійними організаціями –
членами
Міжнародної
федерації
бухгалтерів, або професійної організації
аудиторів та/або бухгалтерів включає
аудиторські фірми, які можуть проводити
освітні заходи за власними програмами,
визнаними професійними організаціями –
членами
Міжнародної
федерації
бухгалтерів, та професійні організації
аудиторів та/або бухгалтерів, до реєстру
осіб, які можуть проводити освітні
заходи, який оприлюднюється на
офіційному вебсайті Органу суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю.
Не враховано
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звітності та аудиторську діяльність” і випадки
позбавлення такого права відсутні в Законі.
24.

25.

26.

27.
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До пункту 13:

Не враховано

Програма освітнього заходу має містити
інформацію про її тему (напрям, найменування),
зміст, обсяг, тривалість, що встановлюється в
академічних годинах, форму безперервного
професійного
навчання,
місце
(місця)
проведення освітнього заходу, очікувані
результати навчання.
Місце проведення заходів може змінюватися в
залежності від кількості учасників в групах та
інших чинників, тому недоцільно його фіксувати
в програмах, особливо якщо освітній захід
проводиться в дистанційній формі, що не
суперечить цьому Порядку

До пункту 14:
Не враховано
Обсяг,
тривалість
освітнього
заходу
визначаються відповідно до його фактичної
тривалості в академічних годинах без
урахування самостійної роботи.
До пункту 16:
Всеукраїнська громадська спілка
Не враховано
тема (напрям, найменування), обсяг кількість
«Палата аудиторів і бухгалтерів
академічних годин, тривалість освітнього заходу
України»
дати проведення;
дата видачі та обліковий запис номер документа;
IV. Порядок контролю за проходженням аудиторами безперервного професійного навчання
До пункту 1:
Аудиторська палата України
Не враховано
Аудитор забезпечує дотримання ним вимог
щодо безперервного професійного навчання за
різними формами і видами та зберігає
Всеукраїнська громадська спілка
«Палата аудиторів і бухгалтерів
України»
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28.

Аудиторська палата України

29.

Аудиторська палата України

30.

Аудиторська палата України

підтверджуючі
документи
про
його
проходження.
До пункту 2:
Контроль за безперервним навчанням аудиторів
–працівників суб’єктів аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять
суспільний
інтерес
здійснює
Інспекція
відповідно до цього Порядку.
До пункту 3:
Контроль за безперервним навчанням аудиторів
- працівників суб’єктів аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності (крім аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес) та аудиторів, які не є працівниками
суб’єктів аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності, здійснює Аудиторська палата України
відповідно до цього Порядку.
До пункту 4:
Контроль Аудиторської палати України за
дотриманням вимог щодо безперервного
професійного навчання аудиторів, які є
співробітниками аудиторських фірм, що
розробили власні програми безперервного
професійного навчання, визнані професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів (крім тих аудиторських фірм, які
мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності) та включені до реєстру
осіб, які мають право проводити освітні заходи,
а також тих аудиторів, які є членами
професійних організацій аудиторів та/або

Не враховано

Не враховано

Не враховано
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31.
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бухгалтерів, включених до реєстру осіб, які
мають право проводити освітні заходи,
здійснюється через такі аудиторські фірми та
професійні
організації
аудиторів
та/або
бухгалтерів відповідно, зокрема інформація про
проходження
безперервного
професійного
навчання, щорічно, але не пізніше останнього
робочого дня календарного року, подається
ними до Аудиторської палати України.
Контроль Аудиторської палати України за
дотриманням вимог щодо безперервного
професійного навчання аудиторів, які є
співробітниками аудиторських фірм, що
розробили власні програми безперервного
професійного навчання, визнані професійними
організаціями – членами Міжнародної федерації
бухгалтерів (крім тих аудиторських фірм, які
мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності) та включені до реєстру
осіб, які мають право проводити освітні заходи,
а також тих аудиторів, які є членами
професійних організацій аудиторів та/або
бухгалтерів, включених до реєстру осіб, які
мають право проводити освітні заходи,
здійснюється через такі аудиторські фірми та
професійні
організації
аудиторів
та/або
бухгалтерів відповідно, зокрема інформація про
проходження
безперервного
професійного
навчання один раз на три роки щорічно
подається ними до Аудиторської палати України.
До пункту 5:
Аудитори, які не є співробітниками суб’єктів
аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової

Не враховано

Не враховано
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звітності, не є співробітниками аудиторських
фірм,
що
розробили
власні
програми
безперервного професійного навчання, визнані
професійними
організаціями
–
членами
Міжнародної федерації бухгалтерів (крім тих
аудиторських фірм, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності) та
включені до реєстру осіб, які мають право
проводити освітні заходи, не є членами
професійних організацій аудиторів та/або
бухгалтерів, включених до реєстру осіб, які
мають право проводити освітні заходи, повинні
самостійно один раз на три роки щорічно
подавати до Аудиторської палати України звіт
про проходження безперервного професійного
навчання з копіями підтвердних документів
До пункту 6:
Цей порядок набирає чинності не раніше дати
затвердження центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері бухгалтерського
обліку та аудиту та з дати його оприлюднення на
сайті
Органу
суспільного
нагляду
за
аудиторською діяльністю.
До пункту 7:
Для цілей контролю за дотриманням вимог щодо
безперервного професійного навчання аудиторів
перебіг до трирічного періоду безперервного
професійного навчання аудиторів починається з
календарного року, в якому цей Порядок набрав
чинності
не зараховується період з дати
введення в дію Закону до набрання чинності цим
Порядком, та, відповідно, стягнення до
аудиторів в період з дати введення в дію Закону

Не враховано

Не враховано
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до набрання чинності цим Порядком не
застосовуються.
Представляється високоймовірним, що цей
Порядок навіть якщо і буде прийнятий в 2019
році, оприлюднений буде на початку 2020 року, і
це було б вірне стратегічне рішення. В такому
випадку 2020 рік стане першим роком перебігу
трирічного періоду для цілей безперервного
професійного
навчання
аудиторів.
Запропонований
підхід
виключить
різні
тлумачення визначення строків, зарахування
пройденого навчання та інших проблемних
аспектів, що накопичилися в сфері щорічного
удосконалення професійних знань аудиторів.
Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Юрій РОМАНЮК

