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Комітет з контролю якості аудиторських послуг утворюється у складі 

Аудиторської палати України. Основним завданням Комітету є забезпечення 

проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

В якості інспекторів Комітету з контролю якості аудиторських послуг (далі 

– Комітет) мають бути кандидати, що братимуть участь у перевірках 

аудиторських фірм, орієнтуючись на відкриту та конструктивну взаємодію з її 

партнерами та персоналом, а також матимуть можливість впливати на зміни у 

практиках та процедурах аудиторських фірм з метою підвищення якості аудиту. 

Ця визначальна позиція також надаватиме 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 кандидата 

Ключові обов’язки щодо кандидата на посаду інспекторів Комітету 

включатимуть:  

а). проведення перевірок з контролю якості діяльності суб’єктів 

аудиторської діяльності (далі – САД), крім тих, які проводять обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, у т.ч.; 

 підготовку висновків та рекомендацій щодо усунення недоліків 

внутрішньої системи контролю якості, виявлених за результатами перевірок; 

 обговорення висновків та рекомендацій із САД; 

 оформлення звіту про результати перевірки, підписання протоколу та 

обов’язкових до виконання рекомендацій; 

 подання звіту на затвердження Раді Аудиторської палати України; 

 відстеження виконання наданих САД за результатами перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг обов’язкових до виконання рекомендацій 

та результатів їх впровадження; 

б). інші функції відповідно до покладених завдань згідно «Положення про 

Комітет з контролю якості аудиторських послуг». 

 

Вимоги до кандидата : 

 

 досвід роботи аудитором не менше п’яти років;  

 припинення діяльності із надання аудиторських послуг одноосібно або у 

складі суб’єкта аудиторської діяльності; 

 підвищення кваліфікації за відповідною програмою, затвердженою 

Комісією з атестації; 

 практичний досвід проведення аудиту фінансової звітності та теоретичні 

знання Міжнародних стандартів аудиту; 

 теоретичні знання Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

практику їх застосування в різних галузях господарської діяльності;  



 комунікативність, відкритий діалог, взаємоповага;  

 мобільність, швидке узагальнення інформації та чітке формування своєї 

думки; 

 здатність адаптування до змін, що відбуваються у професійному 

середовищі.  

 

Додаткові переваги 

 

 володіння письмовою та розмовною англійською мовою на рівні не нижче 

Upper-Intermediate;  

 повне членство в ICAEW, ACCA, чи AICPA, або диплом DipIFR; 

 досвід роботи з різним програмним забезпеченням з проведення аудиту 

(Case Ware) ;  

 досвід проведення внутрішнього моніторингу контролю якості, 

включаючи перевірки контролю якості виконання окремих завдань з аудиту.  

 

 

Винагорода та переваги  

 

Аудиторська палата України пропонує конкурентоспроможний рівень 

оплати праці, а також баланс між роботою та особистим життям. Посадовий 

оклад інспектора Комітету складає 35000,00 грн. 

 

Термін подання 

 

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

очікуємо CV електронною поштою за наступним електронним адресом: 

info@apu.com.ua з відповідним посиланням на вакансію в темі листа.  

Кінцевий термін подачі резюме кандидатами – 31 грудня 2020 року. 

 

 


