ЗВІТ ГОЛОВИ АПУ ТА
ЧЛЕНІВ РАДИ АПУ
про виконання програми роботи
Аудиторської палати України за 2019 рік

ЧЛЕНИ РАДИ АПУ:

Каменська
Тетяна
Олександрівна
Голова АПУ

Барановська
Олена
Михайлівна

Бондар
Валерій
Петрович

Дзюба
Лілія
Анатоліївна

Іщенко
Надія
Іванівна

Нефьодова
Дар’я
Юріївна

Редько
Катерина
Олександрівна

Романюк
Микола
Васильович

Сушко
Дмитро
Сергійович

Церетелі
Лариса
Григорівна

Шульман
Маргаріта
Кімівна

ПРОГРАМА РОБОТИ АПУ
(Затверджено рішенням Ради АПУ від 20.12.2018 № 6/2)
ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
Організаційні заходи щодо
забезпечення виконання АПУ
повноважень, передбачених Законом
України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність»

Заходи з організації контролю якості
аудиторських послуг

Заходи з науково-методичної роботи
та безперервного навчання аудиторів

Заходи з питань правового
забезпечення аудиторської
діяльності

Заходи з питань застосування
стандартів аудиту та Кодексу етики
професійних бухгалтерів в національну
практику аудиторської діяльності

Заходи з питань зовнішніх зв’язків та
інформаційного забезпечення
аудиторської діяльності

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ АПУ
ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ
УКРАЇНИ «ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

1.1. ПРОВЕДЕННЯ 18 ТРАВНЯ 2019 Р. ЧЕРГОВОГО З’ЇЗДУ
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ПРОВЕДЕННЯМ
Для забезпечення ефективної діяльності АПУ Радою АПУ було
підготовлено та винесено на розгляд першого чергового з'їзду
аудиторів наступні локальні нормативні акти та документи:
1. Стратегія
розвитку
Аудиторської
палати України

2. Положення про
членські внески

4. Положення про
Науково-методичну
Раду Аудиторської
палати України

3. Положення про
Комітет з контролю
якості аудиторських
послуг

5. Положення про
регіональні
відділення
Аудиторської
палати України

За період з
січня до квітня
2019 р.
Були організовані та
проведені заходи за
участю членів АПУ з
метою обговорення
проектів документів,
які виносились на з'їзд.

За період з січня
до квітня 2019 р.
Всього відбулося (згідно з
затвердженими графіками)
5 заходів у Києві та заходи
у регіонах (Харків,
Одеса, Львів, Запоріжжя,
Дніпро, Черкаси, Чернігів,
Вінниця, Тернопіль, Рівне,
Ужгород).

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАСІДАНЬ РАДИ АПУ
Всього протягом 2019 р. проведено 21 засідання
Ради Аудиторської палати України, на яких:
розглянуто питань

341

прийнято рішень

385

розглянуто заяв (скарг)

68

розглянуто звернень

50

погоджено відповідей на запити

31

направлено листів до державних органів,

29

у т.ч. до комітетів Верховної Ради України щодо
законопроєктів, які можуть мати вплив на аудиторів та
аудиторську діяльність

2

надано роз’яснень та інформаційних повідомлень для
аудиторів

1

розроблено документів (регламентуючих діяльність АПУ)

18

проведено круглих столів та інших інформаційних заходів

23

ПЕРСОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПРИСУТНОСТІ ЧЛЕНІВ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ

ПАЛАТИ УКРАЇНИ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ
(ВСЬОГО ВІДБУЛОСЯ 17 ЗАСІДАНЬ)*:

 Барановська Олена Михайлівна – на 14 засіданнях;
 Бондар Валерій Петрович – на 15 засіданнях;
 Дзюба Лілія Анатоліївна – на 10 засіданнях;
 Іщенко Надія Іванівна – на 14 засіданнях;
 Каменська Тетяна Олександрівна – на 16 засіданнях;
 Нефьодова Дар'я Юріївна – на 10 засіданнях;
 Редько Катерина Олександрівна – на 12 засіданнях;
 Романюк Микола Васильович – на 16 засіданнях;
 Сушко Дмитро Сергійович – на 12 засіданнях;
 Церетелі Лариса Григорівна – на 8 засіданнях;
 Шульман Маргарита Кімівна – на 13 засіданнях.

* дані за результатами засідань у 2019 році, за виключенням тих, що було проведено шляхом письмового опитування

1.3.УЧАСТЬ У РОБОТІ РАДИ НАГЛЯДУ ОРГАНУ
СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

Голова АПУ Каменська Т.О.
на запрошення ОСНАД
брала участь у засіданнях
Ради нагляду з правом
дорадчого голосу

1.4. КОШТОРИС АПУ

1.5. ЗВІТНІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ (АУДИТОРІВ) ПРО
ВИКОНАНІ РОБОТИ (НАДАНІ ПОСЛУГИ) (ФОРМА № 1-АУДИТ)

Членами Ради АПУ погоджено узагальнену
інформацію про стан аудиторської діяльності в
Україні у 2018 році

Членами РАПУ розроблено, погоджено з ОСНАД та
Держстатом нову форму Звітності аудиторських
фірм (аудиторів) про виконані роботи (надані
послуги) (форма № 1-аудит) та Інструкцію щодо її
заповнення

2. ЗАХОДИ З НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО
НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ

2.1.УЧАСТЬ У РОБОТІ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ
Член Ради АПУ Барановська Олена Михайлівна бере активну участь у роботі Комісії з атестації.

Радою АПУ були проаналізовані проєкти
документів, які розроблялися Комісією з
атестації.

Підготовлені зауваження та пропозиції
щодо їх удосконалення були викладені у
листі до Міністерства фінансів України

РАДОЮ АПУ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

Проєкт наказу
Міністерства
фінансів України
«Про затвердження
Порядку складання
іспитів при атестації
аудиторів»

Проєкт наказу
Міністерства
фінансів України
«Про затвердження
Порядку
проходження
стажування»

Проєкт наказу
Міністерства фінансів
України «Про
затвердження Порядку
безперервного
професійного
навчання аудиторів»

Проєкт наказу
Міністерства фінансів
України «Про
затвердження Порядку
зарахування
теоретичних знань»

2.2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ АПУ
Науково-методична Рада створена у відповідності до рішення
з'їзду аудиторів. Персональний склад:

1. Романюк Микола Васильович
 член Ради Аудиторської палати України (голова НМР),
кандидат економічних наук

2. Шульман Маргарита Кімівна
 член Ради Аудиторської палати України (заступник голови
НМР)

3. Барановська Олена Михайлівна
• член Ради Аудиторської палати України

4. Бондар Валерій Петрович
 член Ради Аудиторської палати України, доктор економічних
наук, професор

5. Каменська Тетяна Олександрівна
 Голова Аудиторської палати України, доктор економічних
наук

6. Редько Катерина Олександрівна
 член Ради Аудиторської палати України, кандидат
економічних наук

7. Сушко Дмитро Сергійович
 член Ради Аудиторської палати України, кандидат
економічних наук

2.3.ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ
З ПИТАНЬ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Підвищення
якості
аудиторських
послуг – важливий
елемент довіри до
фінансових
установ» (спільно
з Українською
Асоціацією
Інвестиційного
Бізнесу)

«Звіт керівництва
та його аудит»
(за участю
представників
НКЦПФР)

Круглі столи:

«Великі питання
малих і середніх
аудиторських
фірм» (спільно з
НАСОА)

«Актуальні
питання
підготовки
фахівців та
науковців з аудиту
в контексті змін у
законодавстві
України» (спільно
з НАСОА)

«Нові вимоги до
аудиторського
звіту»

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ:
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АУДИТУ:
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ»

모바일 이미지

ПРОВЕДЕНО ЗУСТРІЧІ-ДИСКУСІЇ
ЗА НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ:

1

«Особливості формування думки та складання звіту щодо
фінансової звітності: вимоги до формату та структури звіту
аудитора в умовах дії Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність»

2

«Дії аудитора під час оцінки безперервності діяльності як основи
бухгалтерського обліку»

3

«Незалежність як одна з головних вимог проведення обов’язкового
аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес»

4

«Нові вимоги до внутрішньої організації системи контролю якості
аудиторських послуг: запровадження системи внутрішнього
контролю, стимулювання персоналу для забезпечення якості
послуг, вимоги до обсягу робочих документів»

5

«Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг
(ПРОЕКТ)»

6

«Загальні тенденції регулювання процесу проведення перевірок
забезпечення якості аудиторських послуг»

7

«Практичні питання ідентифікації завдань,
які приймає аудитор»

8

«Створення аудиторського комітету та його взаємодія з
незалежними аудиторами»

9

«Вимоги до аудиту фінансової звітності за МСА 2016-2017 р.
(частина 1 та 2)»

10

«Типові помилки складання фінансової звітності за МСФЗ
(частина 1 та 2)»

11

«Проблемні питання МСА в контексті вимог до аудиту фінансової
звітності»

12
5

«Нові концептуальні підходи до атестації та підвищення
кваліфікації аудиторів»

13

«Обговорення актуальних питань ціноутворення в аудиті,
тенденцій тендерних майданчиків та їх процедур, вимог до
аудиторських компаній по обов’язковому аудиту, критерії відбору»

14

«Особливості прийняття та виконання завдання з надання
впевненості в умовах дії ЗУ №2258»

15

«Проблемні питання застосування МСФО 16 «Оренда»

3. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ
СТАНДАРТІВ АУДИТУ ТА КОДЕКСУ
ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ У
НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розроблено та затверджено роз’яснення з практики застосування
міжнародних стандартів аудиту за результатами проведення круглого
столу на тему «Звіт керівництва та його аудит»
Підготовлено інформаційний лист щодо видів діяльності, які можуть
здійснювати суб’єкти аудиторської діяльності
Члени Ради АПУ брали участь у розгляді звернень та скарг, які
надходять до АПУ, з питань дотримання аудиторами професійних
стандартів та рішень Ради нагляду та Ради АПУ. Всього за 2019 рік:

розглянуто заяв
(скарг) –

розглянуто
звернень –

68

50

погоджено
відповідей на
запити –

31

4. ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Радою АПУ
розглянуто та
затверджено План
зовнішніх перевірок
системи контролю
якості на 2019 та
2020 роки

Систематично
відбувається розгляд
звітів Комітету з
контролю якості
аудиторських послуг
щодо результатів
перевірок скарг, які
надходять до АПУ.
При наявності ознак
професійного
проступку
відкривається
дисциплінарне
провадження

За 2019 рік
членами Ради
АПУ розглянуто

41
дисциплінарне
провадження

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1.ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА ПРОЄКТІВ
НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
АНАЛІЗ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

1

Розроблено та направлено звернення до Міністерства
фінансів України від 6 серпня 2019 р. №01-01-21/371 щодо
проблемних питань застосування Закону України “Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від
24 листопада 2018 р. №1702-VII.

5.1.ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА ПРОЄКТІВ
НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
АНАЛІЗ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

2

Підготовлено та направлено лист до Голови Комітету
Верховної ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики Гетманцева Д.О. щодо проєкту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг», зареєстрованого Верховною
Радою України 29 серпня 2019 року за № 1069, яким
пропонується вести зміни до Законів України:

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших законодавчих актів,
зокрема, Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» та інших законодавчих актів, що матиме негативний
вплив на аудиторську діяльність.

5.1.ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА ПРОЄКТІВ
НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
АНАЛІЗ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

3
4

Проведено аналіз запропонованих змін до проєкту наказу Міністерства
фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 19 грудня 2018 року № 1045 «Про затвердження Порядку
формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних
операційних програм прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства 2014-2020»

Підготовлено та направлено звернення до Голови Комітету з питань
фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О. з листом із
пропозиціями щодо проєкту Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», зареєстрованого Верховною Радою України 25 вересня 2019
року за № 2179, для уникнення негативного впливу на аудиторську
діяльність. Лист Аудиторської палати України від 01.10.2019 № 569

5.1.ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА ПРОЄКТІВ
НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
АНАЛІЗ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

5
6

Проаналізовано та підготовлено пропозиції до проєкту розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про затвердження вимог до інформації, що
стосується обов’язкового аудиту або огляду проміжної фінансової
інформації, та вимог до додаткових звітів суб’єктів аудиторської
діяльності, які подаються до Нацкомфінпослуг»

Проаналізовано та підготовлено пропозиції до проєкту рішення НКЦПФР
«Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить
суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку»

5.1.ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНОПРОЄКТІВ ТА ПРОЄКТІВ
НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
АНАЛІЗ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

7
8
9

Надані пропозиції до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів
аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності
акціонерних товариств, які знаходяться в управлінні Фонду державного
майна України та становлять суспільний інтерес

Проаналізовано дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність», та підготовлені запити до ОСНАД з проблемних
питань щодо застосування вимог Закону

На основі аналізу статей Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», розроблені та систематизовані пропозиції
щодо його удосконалення

5.2.АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ АПУ
Протягом 2019 р. Радою АПУ розглянуто та затверджено наступні
локальні нормативні документи АПУ:
1. Положення про
інформаційну
політику
Аудиторської
палати України

2. Положення про
відзнаки
Аудиторської
палати України

5. Порядок виплати
винагороди за
виконання
повноважень Голові
Аудиторської палати
України

3. Інструкція з
діловодства
Аудиторської
палати України

6. Порядок
відшкодування
членам Ради
Аудиторської палати
України транспортних
витрат та витрат на
проживання,
пов’язаних з участю у
роботі Ради та
виконанням її завдань

4. Порядок конкурсного
відбору суб’єктів
аудиторської діяльності на
проведення аудиту
фінансової звітності
Аудиторської палати України

7.Порядок оплати
витрат часу для
виконання
доручень членам
Ради Аудиторської
палати України

1. Положення про
порядок розгляду
звернень, що
надходять до
Аудиторської палати
України.

Переглянуто
та внесено
зміни до:

2. Порядку
делегування
(передачу) аудитором
свого голосу іншому
аудитору для участі
на з’їзді аудиторів
України

6. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1

8 серпня 2019 відбулася робоча зустріч членів Ради
Аудиторської палати України з представниками Департаменту
податкової політики та нагляду за фіскальними органами
Міністерства фінансів України відповідальний за формування
та забезпечення реалізації державної політики у сфері
запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2

З ініціативи АПУ 11 вересня 2019 року відбулася робоча
зустріч представників Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з
членами Ради Аудиторської палати України, професійних
громадських організацій та суб’єктами аудиторської діяльності.

3

Члени Ради АПУ брали участь у засіданнях Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики Верховної ради України при розгляді
проєктів Законів України:
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
удосконалення функцій із
державного регулювання ринків
фінансових послуг»,
зареєстрованого Верховною
Радою України 29 серпня 2019
року за № 1069.

4

«Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового
знищення».

15 жовтня 2019 р. Голова Аудиторської палати України Каменська Т. О.
взяла участь у засіданні Комітету з питань функціонування інституційних
інвесторів та компаній з управління активам Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

5

21 жовтня 2019 р. Члени РАПУ взяли участь у робочій
зустрічі бізнесу з Головою Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики
Гетманцевим Д.О.

6

Проведена робоча зустріч голови АПУ з Головою Комітету з
питань фінансів, податкової та митної політики
Гетманцевим Д.О.

7

Проведена робоча зустріч членів Ради АПУ з членом
НКЦПФР Панченко О.С.

8

Проведена робоча зустріч членів РАПУ з головою Інспекції з
контролю якості ОСНАД Канцуровим О.О.

6.2.СПІВПРАЦЯ З ПРОФЕСІЙНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ОБ'ЄДНАННЯМИ АУДИТОРІВ
У 2019 році Радою АПУ ухвалені рішення про співпрацю з такими організаціями:

1

1

Спілкою аудиторів України

2

2

Федерацією професійних бухгалтерів
та аудиторів України

3

3

Радою незалежних бухгалтерів та
аудиторів України

4

Гільдією професійних внутрішніх
аудиторів України

5

5

Палатою аудиторів і бухгалтерів
України

6

6

Інститутом внутрішніх аудиторів України

7

7

Інститутом внутрішніх контролерів

4

БУЛИ ПРОВЕДЕНІ СПІЛЬНІ ЗАХОДИ:

1
1
2
2
3

Конференція на тему: «Роль та відповідальність аудиторів, що
проводять обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів
суспільного інтересу, та стан реформи аудиторської діяльності»,
організована проєктом технічної допомоги, що фінансується ЄС
Святкування Дня бухгалтера та аудитора спільно з ФПБАУ

3

Святкування Дня бухгалтера та аудитора спільно з ОСНАД та
форумом професійних організацій бухгалтерів та аудиторів України

4

Міжнародна конференція «Актуальні питання розвитку аудиту:
сучасний підхід до контролю якості» спільно з ОСНАД

5

Урочисто-діловий вечір «Калейдоскоп -2020» спільно з ФПБАУ

4
5
6

6

Круглий стіл «Підвищення якості аудиторських послуг – важливий
елемент довіри до фінансових установ» спільно з Українською
Асоціацією Інвестиційного Бізнесу.

ЧЛЕНИ РАПУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В НАСТУПНИХ ЗАХОДАХ:

01

Круглий стіл на тему:
«Роль професійних
організацій аудиторів
та бухгалтерів у новій
системі атестації
аудиторів»,
організатор – ОСНАД.

02

Національний
Форум
Бухгалтерів та
Аудиторів:
“B – FUTURE”,
організатор –
РНБА.

6.3. СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

У 2019 році були укладені договори про співпрацю з:

1. Національною
академією статистики,
обліку та аудиту

4. Харківським
національним
економічним
університетом імені
Семена Кузнеця

2. Державним вищим
навчальним закладом
«Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана»

3. Одеським
національним
економічним
університетом

5. Львівським
торговельноекономічним
університетом

У 2019 РОЦІ СПІЛЬНО З НАСОА ПРОВЕДЕНІ КРУГЛІ СТОЛИ:

«Актуальні
питання
підготовки
фахівців та
науковців з аудиту
в контексті змін у
законодавстві
України»
«Великі питання
малих і середніх
аудиторських
фірм»

Голова АПУ від імені аудиторів України
привітала Факультет обліку та
податкового менеджменту Київського
національного економічного
університету з 65-річчям його
заснування

ЧЛЕНАМИ РАПУ ПРОВЕДЕНІ ЗУСТРІЧІ ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА
ВИКЛАДАЧАМИ:

Університету
митної справи
та фінансів
м. Дніпро

Національного
технічного
університету
«Дніпровська
політехніка»

Київського
національного
економічного
університету імені
Вадима Гетьмана

Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка

6.4.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
У рамках виконання Стратегії АПУ:
Проведено ознайомлення з
організаційними документами МФБ.

Здійснено переклад на українську
мову Статуту МФБ, Конституції МФБ,
Критеріїв та процесу вступу до МФБ,
положень по зобов’язанням щодо
членства.
Підготовлено інформацію про МФБ
для розміщення на веб-сайті АПУ.

Опрацьовані шаблони форм самооцінювання
ПУ відповідно до вимог МФБ, підготовлено
інформацію про АПУ, її структуру, діяльність,
регуляторне середовище та інші питання для
презентації АПУ в МФБ.
Підготовлено проект плану дій АПУ
щодо наближення до вимог МФБ до всїх
членів та асоційованих членів.
В жовтні відбулася зустріч членів РАПУ з
представником Міжнародної федерації
бухгалтерів (IFAC) Марією Чувашевою.

7 лютого 2019 року за підтримки Світового банку
відбулась відеоконференція представників
Аудиторської палати України з представниками
Аудиторської палати Німеччини
(Wirtschaftspruferkammer).

6.5.ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для інформаційної підтримки членів АПУ, окрім
офіційного сайту та сторінки у Facebook:


Членами Ради АПУ створена та підтримується
група у Facebook «Дискусійний клуб АПУ».*



На каналі YouTube розміщуються записи
проведених заходів.*



На офіційному сайті АПУ створена сторінка для
розміщення статей та публікацій членів АПУ.*

*натисніть клавішу Ctrl + текст, аби перейти за посиланням

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

