
Звіт 

за результатами проведення публічного  

громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю 

 

до проєкту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Порядку зарахування теоретичних знань» 

 

 

№ 

з/п 

Автор 

пропозицій та зауважень 

Зміст пропозицій та зауважень Відмітка про врахування з 

відповідним обґрунтуванням 

(враховано, враховано частково, не 

враховано) 

ІІ. Умови та обсяг зарахування теоретичних знань 

1. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До пункту 1: 

Кандидатам в аудитори, які під час денної форми 

навчання у закладах вищої освіти вивчали 

предмети за напрямами: теорія бухгалтерського 

обліку та законодавчі засади ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності; економіка підприємства та статистика; 

управлінський облік; корпоративне 

законодавство та законодавство про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом; господарське, цивільне та трудове 

законодавство податкове законодавство та 

законодавство про єдиний соціальний внесок, за 

їх зверненням Комісією з атестації за 

результатами оцінки змісту освітньо-

професійних програм (за потреби навчальних 

(робочих) програм), за якими здійснювалась 

підготовка в закладі вищої освіти, зараховуються 

теоретичні знання, які підтверджуються 

складанням таких теоретичних іспитів: основи 

Не враховано 
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бухгалтерського обліку та економіка 

підприємства, управлінський облік, фінансовий 

облік; господарське, цивільне та корпоративне 

право, оподаткування за умов: 

Щодо оцінки змісту освітньо-професійних 

програм (за потреби навчальних (робочих) 

програм) вимога представляється такою, що не 

може бути реалізована. Кандидат в аудитори 

може з високою ймовірністю не мати 

навчальних, а тим більше робочих програм. Такі 

програми навіть навряд чи зможуть надати  

заклади освіти, в яких навчалися  кандидати. 

Обсяг вивчення дисципліни можна встановити за 

випискою до диплому, а ось зміст програми 

вивчити не представляється можливим у 

більшості випадків. 

Аудиторська палата України Кандидатам в аудитори, які під час навчання у 

закладах вищої освіти вивчали предмети та 

успішно склали іспит за напрямами, 

визначеними у частині другій статті 19 Закону, 

протягом мінімальної кількості годин, 

визначеними Комісією з атестації. 

Враховано частково 

2. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу другого пункту 1: 

Кількість запропонованих для зарахування годин 

представляється дуже завищеною, особливо в 

частині дисциплін юридичного спрямування.  

При формуванні навчальних планів вищі 

навчальні заклади можуть називати дисципліни 

на власний розсуд, тому норма «предметів за 

напрямом» не є конкретною і може викликати у 

подальшому непорозуміння та конфлікти. 

При акредитації спеціальності «Облік і 

оподаткування» МОН через атестаційні комісії 

Враховано частково 
кількість годин вивчення предметів за 

напрямом теорія бухгалтерського обліку 

та законодавчі засади ведення 

бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності становила не менше 

480 годин, за напрямом економіка 

підприємства та статистика – 240 годин, 

управлінський облік – 120 годин; 

корпоративне законодавство та 

законодавство про відновлення 
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визнає здатність вищого навчального закладу 

готувати і випускати фахівців з цього напряму, 

то який сенс у встановленні додаткових вимог?  

Вважаємо, що кандидату в аудитори, що має 

диплом про вищу освіту за спеціальністю «Облік 

і оподаткування» доречно зараховувати 

теоретичні знання (у випадку, якщо кількість 

годин вивчення предметів з наступних напрямів 

становила не менше 120 годин, фінансовий 

аналіз; управлінський облік; теорія 

бухгалтерського обліку та законодавчі засади 

ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності; податкове законодавство та 

законодавство про єдиний соціальний внесок; 

фінанси підприємств; економіка підприємства та 

статистика. 

платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом та 

господарське, цивільне та трудове 

законодавство – 180 годин; податкове 

законодавство та законодавство про 

єдиний соціальний внесок – 240 годин 

Аудиторська палата України Привести у відповідність до годин 

рекомендованих Міністерством освіти України 
Враховано частково 

кількість годин вивчення предметів за 

напрямом теорія бухгалтерського обліку 

та законодавчі засади ведення 

бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності становила не менше 

480 годин, за напрямом економіка 

підприємства та статистика – 240 годин, 

управлінський облік – 120 годин; 

корпоративне законодавство та 

законодавство про відновлення 

платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом та 

господарське, цивільне та трудове 

законодавство – 180 годин; податкове 

законодавство та законодавство про 

єдиний соціальний внесок – 240 годин 
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3. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу третього пункту 1: 

За умови прийняття зауваження до попереднього 

пункту, дана норма не є актуальною. 

Не враховано 

Аудиторська палата України Виключити Не враховано 

4. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу четвертого пункту 1  

Диплом про вищу освіту не має строку давності, 

тому таке обмеження вважається 

неприпустимим. 

Враховано частково 
заяву щодо зарахування теоретичних 

знань подано протягом семи років після 

закінчення закладу вищої освіти 

Аудиторська палата України Виключити  Враховано частково 

Р. В. Кузіна та 

Н. О. Лоханова 

Одеський регіон 

Виключити  Враховано частково 

5. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу другого пункту 2: 

Пропонується передбачити електронне подання 

документів 

Враховано частково 
Для зарахування теоретичних знань 

кандидат в аудитори подає до Інспекції із 

забезпечення якості Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю   

(далі – Інспекція) такі документи в 

паперовій або електронній формі: 

6. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До пункту 2: 

копію диплому про вищу освіту з копією 

виписки до диплому,  засвідчену Інспекцією під 

час особистого подання документів 

Не враховано 

7. Всеукраїнська громадська спілка 

«Палата аудиторів і бухгалтерів 

України» 

До абзацу третього пункту 4: 

Для проведення будь якої оцінки потрібні 

критерії. Такі критерії відсутні, що може 

створювати ризики зловживань в частини рішень 

Комісії з атестації щодо відповідності програм. 

Не враховано 
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Якщо Міжнародною федерацією бухгалтерів 

визнано відповідність професійної організації її 

вимогам, то Комісії з атестації потрібно 

прийняти це, як факт відповідності 

 

 

Директор Департаменту 

прогнозування доходів бюджету та 

методології бухгалтерського обліку                                                                                                                                                     Юрій РОМАНЮК 

 

 


