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Принципи роботи з програмою 

Авторизація 

Для авторизації в Підсистемі «Кандидат в аудитори» (далі Система) необхідно 
перейти за посиланням https://candidat.apob.org.ua/ 

Авторизація користувачів Системи відбувається за допомогою КЕП (Кваліфікаційний 
Електронний підпис). Система надає можливість авторизуватись як за допомогою 
файлових ключів, так і за допомогою апаратних ключів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Вікно авторизації за допомогою КЕП 

 

Для авторизації необхідно: 

Крок 1. В початковому вікні оберіть тип ключа та натисніть [Підтвердити] або 
[Підтвердити та запам’ятати] (рис.2). Якщо обрати останній варіант, то аби викликати 
знову вікно вибору – необхідно очистити cookies сторінки методами браузера. 

  

 
Рисунок 2. Вибір типу ключа для перевірки КЕП 

 

Крок 2. Після вибору типу ключа система відкриє вікно для зчитування особистого 
ключа КЕП (рис. 3). Введіть дані ключа, пароль та натисніть [Завантажити]. 
Відбудеться авторизація в Системі. 
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Рисунок 3. Зчитування особистого ключа КЕП 

  

Реєстрація в Кабінеті 

При першій авторизації в Системі необхідно заповнити та зберегти реєстраційні дані 
в картці «Профіль» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Заповнення «Профілю» 

 

Для внесення реєстраційних даних виконайте наступні дії: 

Крок 1. Відкрийте картку профілю (якщо вона не відкрита) за допомогою відповідного 
пункту меню. Система автоматично заповнює поля ПІБ та РНОКПП, використовуючи 
дані, отримані з КЕП. 
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Крок 2. Заповніть всі обов’язкові поля (вони відмічені червоними зірочками). Щоб 
додати файли – натисніть лівою кнопкою миші по полю та оберіть файл зі свого 
сховища. 

Далі обов’язково необхідно ввести електронну пошту (за допомогою кнопки [Ввести e-
mail]). Система надішле листа з кодом, який необхідно буде вказати для 
підтвердження пошти. 

Крок 3. Натисніть [Зберегти] . Система викличе форму для накладення КЕП. 

Крок 4. Виконайте підписання КЕП. Система збереже внесені Вами реєстраційні дані. 

 

Формування заяви на складання / зарахування іспитів 

Для можливості реєструватися на іспити, необхідно надіслати заяву на складання 
іспитів. Відповідно, для зарахування іспитів – необхідно подати заяву на зарахування. 
Облік заяв здійснюється в пункті меню «Заяви на іспити». 

В Системі є можливість подавати заяви наступних типів (згідно з Порядком складання 
іспитів при атестації аудиторів, затвердженому Міністерством фінансів України 06 
липня 2020 року та Порядком зарахування теоретичних знань, затвердженому 
Міністерством фінансів України 01 червня 2020 року): 

1. Заява на складання іспитів 

2. Заява на зарахування іспиту(ів)  випускнику ВНЗ 

3. Заява на зарахування іспиту(ів) особі, яка є членом або перебуває в 
процесі набуття членства в професійних організаціях, що є дійсними 
членами Міжнародної федерації бухгалтерів 

4. Заява на складання іспиту особи з досвідом роботи на посадах 
бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента 
(помічника) аудитора 

5. Заява на складання іспитів аудитора Європейського союзу. 

Щоб подати заяву на складання / зарахування іспитів, виконайте наступні дії: 

Крок 1. Натисніть лівою кнопкою миші на пункт меню «Заяви на іспити». Система 
відкриє реєстр, в якому будуть зберігатися подані заяви (рис 5). 

 

 
Рисунок 5. Реєстр заяв на іспити 
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Крок 2. Натисніть кнопку [+ Додати] та оберіть потрібний тип заяви (рис.6). Система 
відкриє картку створення заяви з відповідними атрибутами. 

 
Рисунок 6. Створення нової заявки 

 

Крок 3. Заповніть всі обов’язкові атрибути, додайте необхідні документи. Щоб додати 
документ в файлове поле – натисніть лівою кнопкою миші по полю та оберіть документ 
зі свого сховища. Натискаємо на [Сформувати заяву] (вона заповнюється 
автоматично), перевіряємо дані та підписуємо заяву за допомогою накладання КЕП 
(рис. 7). 

 
Рисунок 7. Підписання заяви 

 

Якщо це заява на зарахування іспитів (рис.8), то зі спадаючого переліку оберіть іспити, 
які необхідно зарахувати (можна декілька позицій) (рис.9). 

 

 
Рисунок 8. Створення нової заяви 
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Рисунок 9. Вибір іспитів на зарахування 

 

Крок 4. Завантажте необхідні документи та натисніть кнопку [Сформувати заяву] 
(рис.10).  

 

 
Рисунок 10. Приклад заповнення заяви на зарахування іспитів студенту ВНЗ 

 

Система, спираючись на Ваші реєстраційні дані та дані, надані в заяві сформує образ 
заяви за шаблоном (рис.11). 
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Рисунок 11. Приклад сформованої Системою заяви 

 

Крок 5. Перевірте дані, Натисніть кнопку [Підписати]. Система викличе форму для 
накладення КЕП. 

Крок 6. Виконайте підписання КЕП. Система відправить Вашу заяву на розгляд. Після 
прийняття рішення щодо Вашої заяви – Ви отримаєте нотифікаційне повідомлення у 
Кабінеті  (див. розділ Нотифікації в Кабінеті). Тільки після цього буде доступний перелік 
іспитів і можливість реєстрації на них. 

Після затвердження заяви – Вам буде присвоєно унікальний реєстраційний номер, 
який буде відображатися в профілі. Реєстрація на іспити буде здійснюватися за цим 
номером. 

 

Участь в іспитах 

Після затвердження заяви на складання іспитів, Ви можете здійснити реєстрацію на 
іспити у поточній екзаменаційній сесії. Щоб переглянути розклад іспитів (а в 
майбутньому історію іспитів, які Ви складали) - натисніть лівою кнопкою миші на пункт 
меню «Участь в іспитах». Система відкриє картку з двома реєстрами (рис.12): 

 «Розклад іспитів», в якому виводяться всі іспити поточної сесії 

 «Мої іспити», в якому виводяться іспити, запити на які Ви будете 
надсилати. 
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Рисунок 12. Картка «Участь в іспитах» 

 

Щоб розпочати реєстрацію на певний іспит: 

Крок 1. Натисніть лівою кнопкою миші кнопку [Розпочати реєстрацію]. Система 
викличе форму для накладення КЕП. 

Крок 2. Виконайте підписання КЕП. Система відкриє вікно для оплати іспиту (рис.13). 

 

 
Рисунок 13. Вибір способу оплати за складання іспиту 
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Крок 3. Перегляньте порядок оплати за складання іспитів, натиснувши на кнопку 
[Порядок оплати] на формі оплати. 

Крок 4. Оберіть спосіб оплати: 

 Щоб сплатити за іспит за допомогою онлайн-банкінгу – натисніть кнопку 
[Сплатити онлайн].  

 Щоб роздрукувати рахунок – натисніть кнопку [Роздрукувати]. 

 Щоб прикласти квитанцію – підтвердження оплати за складання іспиту – 
натисніть [Прикласти квитанцію]. Система виведе вікно для прикладення файлів 
– туди потрібно прикласти квитанцію та зберегти її, натиснувши кнопку . 

В разі оплати онлайн – Система автоматично переведе статус оплати в «Успішно 
сплачено» та зареєструє Вас на іспит (рис.14). 

 

 
Рисунок 14. Приклад успішної оплати он-лайн 

 

В разі прикладення квитанції – Система переведе статус оплати в «Оплачено», але 
остаточна реєстрація на іспит відбудеться лише після підтвердження Спеціалістом 
ОСНАД факту зарахування коштів на рахунок ОСНАД. Результат розгляду буде 
виведено в Ваші системні нотифікації (див. розділ Нотифікації в Кабінеті). 

Ви можете оплатити іспит пізніше, натиснувши на кнопку [Сплатити] в 
реєстрі «Мої іспити». Проте необхідно прикласти квитанцію до сплину дати 
закриття реєстрації на іспит. 

Після складання іспитів результати будуть виводитись в реєстрі «Мої іспити». Також 
Ви будете отримувати нотифікаційні повідомлення щодо результатів іспитів у Кабінеті 
(див. розділ Нотифікації в Кабінеті). 

Відкрити картку конкретного іспиту для зручнішого перегляду інформації можна, два 
рази натиснувши лівою кнопкою миші по відповідному запису реєстру «Мої іспити». 

 

Надання інформації щодо набуття досвіду 

Інформація щодо стажування в САД / досвід роботи в САД обліковується в пункті меню 
«Набуття досвіду». 
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Для додавання інформації щодо стажування / набуття досвіду, виконайте наступні дії: 

Крок 1. Натисніть лівою кнопкою миші на пункт меню «Набуття досвіду». Система 
відкриє відповідний реєстр (рис. 15). 

 

 
Рисунок 15. Реєстр, що містить дані про набуття досвіду Кандидатом 

 

Крок 2. Натисніть кнопку [+ Додати] та оберіть Стажування в САД / Досвід роботи в 
САД в залежності від того, яку інформацію потрібно внести. Система відкриє картку 
набуття досвіду з відповідними атрибутами (рис. 16). 

Крок 3. Заповніть всі обов’язкові поля, додайте необхідні документи. Щоб додати 
документ в файлове поле – натисніть лівою кнопкою миші по полю та оберіть документ 
зі свого сховища. 

 
Рисунок 16. Приклад заповнення картки щодо проходження стажування в САД 



11 
 

 

Крок 4. Натисність [Зберегти] . Система збереже картку в стані «Чернетка». 

Крок 5. Щоб подати документи на розгляд – натисніть кнопку [Підписати дані]. Система 
викличе форму для накладення КЕП. (рис. 17). 

 

 
Рисунок 17. Картка стажування у стані «Чернетка» 

 

Крок 6. Виконайте підписання КЕП. Система відправить Ваші документи на розгляд. 
Після прийняття рішення щодо документів – Ви отримаєте нотифікаційне 
повідомлення у Кабінеті (див. розділ Нотифікації в Кабінеті). 

 

Робота з повідомленнями 

Якщо виникає питання до спеціаліста ОСНАД (зокрема щодо Вашої заяви, запиту на 
участь в іспиті, результату іспиту або документів про стажування) – в Системі можна 
надсилати повідомлення.  

Якщо повідомлення стосується певної картки в Системі, його можна відправити прямо 
з неї (рис. 18). 

 

 
Рисунок 18. Приклад ініціації повідомлення з картки стажування 
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Система відкриє картку створення нового повідомлення, де необхідно буде заповнити 
поля «Тема звернення» та «Звернення». За необхідності можна прикласти файли. 
Після того, як повідомлення заповнене – натисніть кнопку [Відправити] (рис.19). 
Повідомлення також може містити кнопки-переходи на інформаційні картки, яких 
стосується. Наприклад до заяв на іспит або картки стажування. 

 

 
Рисунок 19. Приклад відправлення повідомлення 

 

Після першого збереження редагувати тіло повідомлення неможливо, можна 
лише надавати коментарі. 

До повідомлення можна додавати коментарі за допомогою кнопки [+ Додати 
повідомлення] в нижній частині екрана (рис. 20). Кнопка відкриє форму для внесення 
повідомлення (з областю для додавання документів) (рис. 21).  

Всі коментарі відображаються під тілом повідомлення. 

 
Рисунок 20. Блок коментарів до повідомлення 
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Рисунок 21. Форма для внесення повідомлення 

 

Всі повідомлення зберігаються в пункті меню «Повідомлення». В цьому ж реєстрі 
можна створювати повідомлення, що явно не стосуються даних в Системі. 

 

Робота зі скаргами 

Робота зі скаргами загалом подібна до роботи з повідомленнями. Скарги можна 
створювати з картки стажування та запиту на іспит. Усього в Системі є 5 типів скарг: 

Тип скарги Де можна створити 

Скарга щодо результатів іспиту З картки запиту на іспит, яка 
відкривається подвійним кліком по 
запису реєстру «Мої іспити» 

Скарга на дії САД в процесі 
стажування 

З картки стажування 

Скарга щодо припинення стажування 
САД 

З картки стажування 

Заперечення щодо негативної 
характеристики за результатами 
стажування 

З картки стажування 

Скарга (інше) З загального реєстру скарг (пункт меню 
«Скарги») 

 

На прикладі скарги щодо результатів іспиту покажемо, як відбувається робота зі 
скаргами. Отже, щоб створити скаргу щодо результатів іспиту виконайте наступні дії: 

Крок 1. Натисніть лівою кнопкою миші на пункт меню «Участь в іспитах». 

Крок 2. Відкрийте картку потрібного іспиту, двічі натиснувши лівою кнопкою миші по 
відповідному запису в реєстрі «Мої іспити». 
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Крок 3. Натисніть кнопку [Скарга] (рис. 22). Система відкриє картку для створення 
скарги. 

 
Рисунок 22. Картка іспиту 

 

Крок 4. Опишіть суть скарги у полі «Звернення» та натисніть кнопку [Сформувати 
скаргу] (рис.23). Система відкриє картку для створення скарги. Система, спираючись 
на Ваші реєстраційні дані, тип скарги та текст в полі «Звернення», сформує образ 
скарги за шаблоном (рис. 24). 

 

 
Рисунок 23. Створення скарги 
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Рисунок 24. Скарга 

 

Крок 5. Натисніть кнопку [Підписати]. Система викличе форму для накладення КЕП. 

Крок 6. Виконайте підписання КЕП. Система відправить Вашу скаргу на розгляд. Після 
прийняття рішення щодо скарги – Ви отримаєте нотифікаційне повідомлення у Кабінеті 
(див. розділ Нотифікації в Кабінеті).  

До скарги також можна додавати коментарі за допомогою кнопки [+ Додати 
повідомлення] в нижній частині екрана. Кнопка відкриє форму для внесення 
повідомлення (з областю для додавання документів). Зберігається повідомлення за 
допомогою кнопки [Зберегти] або [Зберегти та закрити].  

Всі коментарі відображаються під тілом скарги аналогічно до коментарів до 
повідомлень (див. розділ Робота з повідомленнями). 

Скарга також може містити кнопки-переходи на інформаційні картки, яких стосується. 
Наприклад до іспиту або картки стажування. 

Всі скарги зберігаються в пункті меню «Скарги». В цьому ж реєстрі можна створювати 
скарги, що явно не стосуються даних в Системі (Скарга (інше)). 

 

Нотифікації в Кабінеті 

В Системі працюють нотифікації на всі важливі події. Блок нотифікацій знаходиться у 
верхньому правому кутку форми та позначені дзвіночком (рис. 25). Число біля 
дзвіночка визначає кількість непрочитаних нотифікацій. 
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Рисунок 25. Нотифікації в Системі 

 

Щоб переглянути (прочитати) конкретну нотифікацію – натисніть лівою кнопкою миші 
по цій нотифікації. Система відкриє текст нотифікації на весь екран та відмітить її як 
прочитану (рис. 26). 

 

 
Рисунок 26. Перегляд нотифікації 

 

В Системі передбачено відправлення нотифікацій через наступні події: 

 Задоволення чи відхилення скарг. 

 Відхилення документів щодо набуття досвіду. 

 Передача документів щодо набуття досвіду до Комісії з атестації. 

 Визнання Комісією з атестації кваліфікаційної придатності. 

 Не визнання Комісією з атестації кваліфікаційної придатності. 

 Зміна дати чи часу проведення іспиту, на який Вас було зареєстровано. 

 Зміна результатів іспиту. 

 Затвердження / відхилення / відправлення на доопрацювання заяви на 
складання / зарахування іспитів. 

 Визнання оплати за складання іспиту не валідною. 

 Реєстрація факту скасування оплати за складання іспиту. 


