
Інспектор відділу перевірок з контролю якості аудиторських послуг 

Інспекція із забезпечення якості (надалі – «Інспекція») є складовою Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю – незалежної від 

аудиторської професії організації, відповідальної за здійснення суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю в Україні. Місією Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю є забезпечення високого рівня 

впевненості власників, інвесторів та інших користувачів у фінансовій звітності 

як надійної бази прийняття ефективних рішень. 

Відділ перевірок контролю якості здійснює проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. В якості інспекторів відділу перевірок контролю якості, 

успішні кандидати братимуть участь у перевірках аудиторських фірм, тісно 

взаємодіючі з її партнерами та персоналом, а також матимуть можливість 

впливати на зміни у практиках та процедурах аудиторських фірм з метою 

підвищення якості аудиту. Ця роль також надаватиме успішному кандидату 

унікальний досвід про те, яким чином функціонують аудиторські фірми, і як 

вони реагують на поточні проблеми і виклики професії, зміни в нормативних 

вимогах. 

Ключові обов’язки 

Ключові обов’язки в цій ролі включатимуть: 

- проведення перевірок з контролю якості діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес у тому числі: 

 огляд процесів та методології аудиту аудиторських фірм; 

 оцінку доказів, наданих аудиторськими фірмами на підтвердження 

відповідності їхньої професійної діяльності міжнародним 

стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, кодексу етики професійних 

бухгалтерів, а також відповідному законодавству України; 

 інтерв'ю / зустрічі з ключовими партнерами з аудиту, іншими 

членами команди виконання конкретних завдань, провідним 

управлінським персоналом та іншими працівниками аудиторської 

фірми; 

 інспектування на вибірковій основі файлів виконаних завдань з 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості і т.і.; 

 оцінку виконаної при проведенні аудиту роботи, у тому числі 

здійснених партнерами з завдання значних суджень щодо питань 

аудиту та фінансового звітування підприємства, фінансова звітність 

якого підлягала аудиту; 
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 обговорення результатів інспектування з аудиторськими фірмами та 

складання звітів за результатами інспектування; 

 підготовку рекомендацій щодо усунення недоліків внутрішньої 

системи контролю якості, виявлених за результатами перевірок, 

моніторинг виконання рекомендацій; 

 представлення результатів перевірки керівництву Інспекції та 

подання звітів на затвердження Виконавчому директору Інспекції.  

- участь у розробці /вдосконаленні рекомендацій щодо проведення перевірок 

з контролю якості; 

- проведення перевірок делегованих Аудиторській палаті України 

повноважень щодо організації і проведення контролю якості аудиторських 

фірм за рішенням Ради нагляду Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю; 

- участь у підготовці проектів публічних звітів за результатами здійснення 

суспільного нагляду та проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг. 

Ідеальний кандидат 

Ідеальний кандидат повинен мати сертифікат аудитора та досвід роботи 

аудитором не менше 5 років, повне членство в ICAEW, ACCA, чи AICPA, або 

диплом DipIFR.  

Недавній досвід кандидата у аудиторський фірмі в ролі провідного аудитора, 

менеджера з аудиту або вище, з його безпосередньою участю в цій ролі у 

виконанні аудиту великих підприємств, є додатковою перевагою. 

Ідеальний кандидат також повинен мати: 

 відмінні теоретичні знання МСФЗ та практику їх застосування в різних 

галузях господарської діяльності; 

 практичний досвід проведення аудиту фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності та гарні знання міжнародних 

стандартів аудиту; 

 володіння письмовою та розмовною англійською мовою на рівні не 

нижче Upper-Intermediate; 

 досвід роботи з різним програмним забезпеченням з проведення аудиту 

(Paperless Audit Software) є додатковою перевагою; 

 досвід проведення внутрішнього моніторингу контролю якості, 

включаючи перевірки контролю якості виконання окремих завдань з 

аудиту, є додатковою перевагою; 

 відмінні навички усного та письмового ділового спілкування;  

 уважність до деталей, вміння працювати самостійно. 
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Також кандидат повинен демонструвати рішучу відданість роботі та сприяти 

позитивному командному середовищу.  

Винагорода та переваги 

Інспекція пропонує конкурентоспроможний рівень оплати праці, а також 

баланс між роботою та особистим життям. 

 

В разі Вашої зацікавленості в тому, щоб приєднатися до нашої команди, ми 

очікуємо CV електронною поштою за наступним електронним адресом: 

info@apob.org.ua з відповідним посиланням на вакансію в темі листа. 

 

Кінцевий термін подачі резюме кандидатами - 15 червня 2019 року. 

 

mailto:info@apob.org.ua

