
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

від 27 листопада 2020 року № 7.1/10/26 

 

ПРОГРАМА 

підтримки талановитої молоді при атестації аудиторів на 2021 рік 

 

1. Загальні положення 
Впровадження в Україні європейської практики професійного навчання 

аудиторів вимагає впровадження нових підходів до визнання кваліфікаційної 

придатності кандидата в аудитори на зайняття аудиторською діяльністю. Це 

зумовлює розширення кількості іспитів, які має скласти кандидат в аудитори, а 

також збільшення часу на здобуття кваліфікації аудитора.  

Для стимулювання входження молодих фахівців в аудиторську професію 

процедура атестації аудиторі передбачає можливість поєднати процеси 

здобуття кваліфікації аудитора та вищої освіти.  

При цьому важливо забезпечити фінансову доступність складання іспитів 

для осіб, які здобувають вищу освіту та не мають постійного доходу за 

основним місцем роботи, крім стипендії. 

Зазначене обумовило необхідність підготовки Програми підтримки 

талановитої молоді при атестації аудиторів (далі – Програма). 

 

2. Мета та завдання Програми 

2.1. Метою Програми є забезпечення сприятливих умов для 

самореалізації талановитої молоді, яка здобуває вищу освіту, в професії 

аудитора через створення ефективного фінансового механізму її підтримки у 

процесі здобуття кваліфікації аудитора.  

2.2. Завданнями Програми є: 

2.2.1. стимулювання розвитку аудиторської професії в Україні та 

підвищення якості аудиторських послуг; 

2.2.2. створення додаткових конкурентних переваг професії аудитора 

при професійній орієнтації молоді;  

2.2.3. фінансова підтримка студентства при здобутті кваліфікації 

аудитора.  

 

3. Фінансове забезпечення 

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в межах кошторису на 

відповідний рік. 

3.2. Фінансова підтримка надається кандидатам в аудитори, які успішно 

склали теоретичний або кваліфікаційний іспит, та які здобувають вищу освіту 

за денною формою навчання, і мають один з 10 найкращих результатів (балів) 

за результатами складання іспиту серед кандидатів в аудитори, які здобувають 

вищу освіту за денною формою навчання.  
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3.3. Фінансова підтримка надається кандидатам в аудитори з числа осіб, 

зазначених у пункті 3.2. Програми, шляхом надання Інспекцією із забезпечення 

якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю фінансової 

допомоги у сумі достатній для компенсації плати за складання іспиту, 

сплаченої кандидатом в аудитори, з урахуванням відповідних податків і зборів, 

передбачених чинним законодавством.  

3.4. Для фінансового забезпечення реалізації Програми у кошторисі 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щороку 

передбачаються витрати на підтримку талановитої молоді при атестації 

аудиторів. 

 

4. Очікувані результати 

4.1. Розширення числа кандидатів в аудитори. 

4.2. Допомога молодим фахівцям у професійному становленні. 

4.3. Забезпечення суб’єктів аудиторської діяльності 

висококваліфікованими кадрами. 

_____________________________________________ 
 


