
 
 

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.02.2021                                        м. Київ                                  № 54/25  

 

 

Про затвердження Положення про організацію проведення заходів 

Аудиторської палати України 

 

Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати України, 

затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 18.05.2019, Положенням 

про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого 

з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 (зі змінами та доповненнями), Рада 

Аудиторської палати України, з метою здійснення Аудиторською палатою 

України професійного самоврядування аудиторів та безперервного 

професійного навчання аудиторів шляхом проведення конференцій, семінарів 

та інших заходів, організованих Аудиторською палатою України, відповідно 

до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про організацію проведення заходів 

Аудиторської палати України (додається).  

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова АПУ      Тетяна КАМЕНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію проведення заходів 

Аудиторської палати України 

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію проведення заходів Аудиторської 

палати України приймається з метою здійснення Аудиторською палатою 

України професійного самоврядування аудиторів та безперервного 

професійного навчання аудиторів шляхом проведення конференцій, семінарів 

та інших заходів, організованих Аудиторською палатою України. 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон), Порядку 

безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, на підставі Статуту 

Аудиторської палати України, затвердженого рішенням з’їзду аудиторів 

України від 18.05.2019 №1/11 та Положення про Раду Аудиторської палати 

України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 

14.07.2018 (зі змінами та доповненнями). 

1.3. Під заходами в цьому Положенні розуміються: конференції, 

семінари, форуми, круглі столи, зустрічі-дискусії та інші заходи, що 

проводяться Аудиторською палатою України. 

1.4. Участь у організованих Аудиторською палатою України заходах 

можуть брати члени Аудиторської палати України, а також: представники 

органів державної влади, Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю, професійних громадських організацій аудиторів та/або 

бухгалтерів, представники вищих навчальних закладів, аудитори, а також інші 

особи, діяльність яких пов’язана з тематикою заходу. 

1.5. Матеріально-технічне забезпечення заходів, що проводяться 

Аудиторською палатою України, здійснюється в межах кошторису 

Аудиторської палати України 

1.6. Дія цього Положення не поширюється на організацію проведення 

з’їздів аудиторів України. 

 

2. Загальні вимоги щодо організації проведення заходів 

Аудиторської палати України 

2.1. Ініціаторами проведення відповідного заходу можуть виступати: 

Голова Аудиторської палати України, Рада Аудиторської палати України, 

Науково-методична рада Аудиторської палати України, Виконавчий директор, 

голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг, члени Аудиторської 

палати України. 

2.2. Рішення про проведення заходів приймає Рада Аудиторської 

палати України. 

2.3. Перелік запланованих заходів за напрямами включається до 

Програми роботи Аудиторської палати України на рік, який затверджує Рада 

Аудиторської палати України на початку календарного року. 



 
 

2.4. Упродовж року Рада Аудиторської палати України затверджує 

плани-графіки проведення заходів, які містять інформацію щодо тем, дат 

проведення, форм заходів, відповідальних осіб. 

2.5. Відповідальними особами можуть бути ініціатори проведення 

відповідного заходу та (або) члени Ради Аудиторської палати України, члени 

Науково-методичної ради Аудиторської палати України. На вказаних осіб 

покладається відповідальність за вчасне надання матеріалів і вчинення інших 

дій, спрямованих на забезпечення якісного змістовного наповнення заходу, 

передбаченого цим Положенням. 

2.6. Відповідальна особа (відповідальні особи) визначає: програму 

заходу; доповідачів; теми доповідей; зміст інформаційно-довідкових та/або 

роздаткових матеріалів; обсяг та тривалість заходу; орієнтовну кількість 

учасників заходу, а також вирішує інші питання проведення заходу, крім тих, 

що належать до компетенції Секретаріату Аудиторської палати України. 

2.7. Відповідальною за своєчасне подання до Секретаріату 

Аудиторської палати України інформації та матеріалів, що необхідні для 

організації та проведення заходу, є відповідальна особа. 

2.8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та 

проведення заходів, що проводяться Аудиторською палатою України, 

здійснює Секретаріат Аудиторської палати України. 

 

3. Порядок організації проведення заходів 

3.1. Проведення заходів, передбачених цим Положенням, здійснюється 

згідно з планом-графіком заходів, який затверджується Радою Аудиторської 

палати України. При цьому, зміни до Плану-графіку не можуть вноситися 

пізніше ніж за 3 тижні до проведення відповідних заходів. 

3.2. Відповідальна особа не пізніше ніж за два тижні до запланованого 

заходу надає до Секретаріату Аудиторської палати України інформацію про 

тему та програму заходу, дату його проведення,  доповідачів, теми доповідей, 

обсяг та тривалість заходу, орієнтовну кількість учасників заходу, а також, за 

необхідності, примірник інформаційно-довідкових та/або роздаткових 

матеріалів для проведення заходу. 

3.3. Секретаріат Аудиторської палати України забезпечує організацію 

та проведення заходів шляхом: 

 розміщення прес-релізів про захід на офіційному вебсайті 

Аудиторської палати України; 

 обрання та резервування/бронювання місця проведення заходу (до 

уваги приймається  інформація щодо запланованої кількості учасників, надана 

відповідальною особою) або забезпечення можливості проведення заходу без 

особистої присутності (в режимі відеоконференції з використанням 

відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до 

мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення), 

у тому числі  за допомогою програми-додатку Zoom (https://zoom.us); 

 забезпечення необхідним для проведенням заходу технічним 

обладнанням; 

https://zoom.us/


 
 

 матеріально-технічного забезпечення, за необхідності, кейтерінгу 

та/або кавабрейку для учасників заходу; 

 забезпечення, у разі необхідності, друку інформаційно-довідкових 

та роздаткових матеріалів (брошур, програм заходу, бейджів тощо) у достатній 

кількості; 

 реєстрації та ідентифікації учасників заходу; 

 поточного моніторингу проведення заходу та вирішення, 

відповідно до своєї компетенції, питань, що виникають під час його 

проведення; 

 пост-висвітлення заходу на офіційному вебсайті Аудиторської 

палати України та на сторінках Аудиторської палати України у соціальних 

мережах. 

 

4. Проходження аудиторами безперервного професійного навчання 

шляхом участі у короткострокових заходах, організованих Аудиторською 

палатою України 

4.1. Безперервне професійне навчання аудиторів може здійснюватися 

шляхом участі аудиторів у короткострокових заходах, організованих 

Аудиторською палатою України з метою забезпечення професійного розвитку, 

підтримання на високому рівні та удосконалення практичних навичок з аудиту 

і набуття нових теоретичних знань за напрямами, визначеними частиною 

другою статті 19 Закону.   

4.2. Рада Аудиторської палати України визначає які з 

короткострокових заходів, що організовуються Аудиторською палатою 

України, зараховуються до безперервного професійного навчання аудиторів. 

4.3. Обсяг та тривалість проходження безперервного професійного 

навчання аудиторів шляхом участі у короткострокових заходах, організованих 

Аудиторською палатою України, визначаються відповідно до фактичної участі 

аудитора у такому заході. 

4.4. Аудиторською палатою України здійснюється облік аудиторів, які 

взяли участь у короткостроковому заході. 

4.5. З метою підтвердження проходження аудитором безперервного 

професійного навчання шляхом участі аудитора у короткостроковому заході, 

на вимогу учасника заходу, Аудиторською палатою України надсилається  

свідоцтво у формі електронного документа, в якому зазначається: повне 

найменування організатору заходу – Аудиторська палата України, тема 

(найменування) заходу, дата проведення, обсяг та тривалість заходу; прізвище, 

ім’я, по батькові (за наявності) аудитора; дата видачі та обліковий запис 

документа; найменування посади (за наявності), прізвище, ініціали (ініціал) 

особи, яка підписала документ, та її підпис. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Це Положення набирає чинності з дати затвердження його Радою 

Аудиторської палати України. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Ради 

Аудиторської палати України. 
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