
Звіт 

за результатами проведення публічного  

громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю 

 

до проєкту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Порядку проходження стажування» 

 

 

№ 

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. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу третього пункту 2: 

Відсутність трудових відносин при стажування 

може мати конфлікт з нормами трудового права, 

тим більше, що кандидат в аудитори має бути 

залученим до аудиторських перевірок. 

Відповідно до ст. 29 Закону «Про зайнятість 

населення», проходити стажування за професією 

(спеціальністю) на підприємствах мають право 

студенти вищих та учні професійно-технічних 

навчальних закладів, що здобули професію 

(кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «кваліфікований робітник», «молодший 

спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та 

продовжують навчатися на наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні, за яким здобувається 

освіта. Роботодавець вносить запис про 

проходження стажування до трудової книжки. 

Типова форма договору про стажування 

студентів вищих та учнів професійно-технічних 

Не враховано 
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навчальних закладів затверджена постановою 

Кабміну від 16.01.2013 № 20. 

Також можливість проходження стажування 

передбачена у випадку професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

зареєстрованих безробітних. 

Відповідно до Порядку професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

зареєстрованих безробітних, стажування - це 

підвищення кваліфікації безробітного з метою 

набуття практичних умінь і навичок для 

виконання професійних обов'язків за професією 

або на посаді, на яку претендує безробітний у 

роботодавця. 

У всіх інших випадках - роботодавець 

зобов'язаний оформити працівника на роботу у 

встановленому порядку - з першого дня 

виконання ним трудової функції. 

Аудиторська палата України стажування кандидата в аудитори – практична 

підготовка із провадження аудиторської 

діяльності. 

Не враховано 

ІІ. Форми набуття практичного досвіду аудиторської діяльності 

2. Аудиторська палата України До пункту 1: 

Кандидат в аудитори, вважається таким, що 

набув практичного досвіду аудиторської 

діяльності (пройшов практичну підготовку із 

провадження аудиторської діяльності), якщо він 

не менше трьох років у будь-який період 

перебував із суб’єктом аудиторської діяльності у 

трудових відносинах на посаді помічника 

аудитора, або на іншій посаді, пов’язаній з 

проведенням аудиту або пройшов стажування у 

Не враховано 
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суб’єкта аудиторської діяльності та отримав 

позитивну характеристику за результатами 

набуття практичного досвіду. 

3. Аудиторська палата України До абзацу другого пункту 1: 

стажування у суб’єкта аудиторської діяльності 

та/або працевлаштування у суб’єкта 

аудиторської діяльності. Даний суб’єкт 

аудиторської діяльності повинен виконувати 

послуги з аудиту фінансової звітності. (що 

підтверджується в річному звіті САД, поданому 

в АПУ) 

Не враховано 

4. Аудиторська палата України До пункту 3: 

Кандидат в аудитори може розпочати 

стажування в суб’єкті аудиторської діяльності 

під час здобуття вищої освіти, і до складання 

теоретичних іспитів та/або кваліфікаційного 

іспиту. 

Враховано 

Кандидат в аудитори може розпочати 

стажування в суб’єкті аудиторської 

діяльності під час здобуття або після 

отримання вищої освіти, а також після 

успішного складання одного з 

теоретичних іспитів та/або 

кваліфікаційного іспиту. 

5. Аудиторська палата України До пункту 4: 

Для проходження стажування кандидат в 

аудитори вільно обирає суб’єкта аудиторської 

діяльності, у якому відбуватиметься набуття 

практичного досвіду аудиторської діяльності. 

Суб’єкт аудиторської діяльності може 

відмовити кандидату в аудитори у 

проходженні стажування. 

Враховано 

Для проходження стажування кандидат в 

аудитори вільно обирає суб’єкта 

аудиторської діяльності, на базі якого 

набуватиме практичного досвіду із 

провадження аудиторської діяльності. 

Суб’єкт аудиторської діяльності може 

відмовитися від проходження стажування 

кандидатом в аудитори на його базі. 
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 Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

Для проходження стажування  кандидат в 

аудитори вільно обирає суб'єкта аудиторської 

діяльності, що включений до Розділів Реєстру 

«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності» або «Суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес», 

на базі якого відбуватиметься практична 

підготовка із провадження аудиторської 

діяльності. Суб’єкт аудиторської діяльності 

може відмовитися від проходження прийняття на 

стажування кандидатом в аудитори на його базі. 

Пропонується доповнити посиланнями на 3 і 4 

розділи Реєстру, оскільки саме в таких суб’єктах 

аудиторської діяльності можна отримати 

практичні знання щодо проведення 

аудиторських перевірок. 

Не враховано 

6. Аудиторська палата України До абзацу третього пункту 5: 

Кандидат в аудитори інформує Інспекцію із 

забезпечення якості Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) 

про укладення договору про стажування 

упродовж ___ робочих днів з дня укладення 

такого договору. 

Не враховано 

7. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До пункту 9: 

Законом встановлено період стажування не 

менше 3 років. Як співвідноситься 1200 годин і 3 

роки?   

Враховано 

Загальний період стажування кандидата в 

аудитори в суб’єкті аудиторської 

діяльності (декількох суб’єктах 

аудиторської діяльності) має становити 

1095 календарних днів, при цьому 

сумарна кількість часу на виконання 
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індивідуальної програми стажування має 

становити щонайменше 1000 годин. 

8. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До пункту 10: 

Потребує уточнення, що саме кандидат в 

аудитори не сплачує суб’єкту аудиторської 

діяльності за проходження стажування. 

Водночас кандидат в період стажування може 

отримувати винагороду за фактично виконану 

роботу. 

Враховано 

11. Під час проходження стажування 

плата з кандидата в аудитори суб’єктом 

аудиторської діяльності не стягується. 

Аудиторська палата України За проходження стажування плата не стягується. Враховано 

11. Під час проходження стажування 

плата з кандидата в аудитори суб’єктом 

аудиторської діяльності не стягується. 

9. Аудиторська палата України До пункту 12: 

У пункті слід конкретизувати поняття 

«зловживання суб’єктом аудиторської діяльності 

своїми повноваженнями» з метою усунення 

неоднозначного трактування та уникнення 

труднощів в правозастосовній практиці. 

Враховано  

 

10. Аудиторська палата України До абзацу другого пункту 12: 

Виключити 

Не враховано 

11. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу другого пункту 13: 

В п.4 цього Порядку зазначено, що  суб’єкт 

аудиторської діяльності може відмовитися від 

проходження стажування кандидатом в аудитори 

на його базі. Чи має право Комісія призначати  

суб’єкта аудиторської діяльності, на базі якого 

він продовжить проходження стажування? 

Представляється доцільним доповнити дану 

Враховано 

Кандидат в аудитори може оскаржити дії 

суб’єкта аудиторської діяльності до 

Комісії з атестації через Інспекцію. У разі 

доведення необґрунтованості дій суб’єкта 

аудиторської діяльності Комісія з 

атестації за пропозицією Інспекції (за 

результатами попереднього опрацювання 

питання з суб’єктом аудиторської 
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норму правом суб’єкта  аудиторської діяльності 

відмовити в організації стажування. 

діяльності) призначає кандидату в 

аудитори суб’єкта аудиторської 

діяльності, на базі якого він продовжить 

проходження стажування. 

ІІІ. Оформлення результатів стажування 

12. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До пункту 3: 

Коментарі, наведені вище, свідчать, що трудові 

відносини будуть виникати у будь-якому 

випадку стажування кандидатів в аудитори, тому 

дана норма потребує уточнення 

Не враховано 

13. Аудиторська палата України До пункту 7: 

виключити 

Не враховано 

14. Аудиторська палата України До абзацу другого пункту 7: 

виключити 

Не враховано 

 

 

Директор Департаменту 

прогнозування доходів бюджету та 

методології бухгалтерського обліку                                                                                                                                                     Юрій РОМАНЮК 


