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МЕТА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

І. РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ ВПГО «САУ» В УКРАЇНІ 
 
Посилення її ролі в аудиторській спільноті та в органах нагляду                                        
за аудиторською діяльність, шляхом:  

1. Формування єдиної стратегії розвитку ВПГО «САУ» та її системної 
реалізації. 

2. Об'єднання діючих аудиторів України. 
3. Залучення молоді до розвитку професії аудитора. 
4. Підвищення кваліфікації аудиторів та надання консультацій щодо 

професійної діяльності. 
5. Вдосконалення документів та заходів по організації контролю якості 

аудиторських послуг. 
6. Вдосконалення документів та заходів по організації фінансового моніторингу 

(запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення); 

7. Захисту законних прав та професійних інтересів. 
 
ІІ. МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ 
Міжнародне визнання кваліфікації українських аудиторів-членів ВПГО «САУ» 
шляхом членства у міжнародних об’єднаннях професійних аудиторів, 
вдосконалення законодавства з аудиторської діяльності. 
 
 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВПГО «САУ» 
 

I. ОБ’ЄДНАННЯ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ ТА ЕКСПЕРТІВ ПРОФІЛЬНИХ РИНКІВ 
 
1.1. Діалог з аудиторською спільнотою України 
Налагодження діалогу та співробітництва ВПГО «САУ» з іншими 
професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів,  
з метою: 
- Побудови єдиної концепції та підходів в сфері аудиторської діяльності; 
- Запровадження європейських стандартів надання аудиторських послуг. 
 
1.2. Співробітництво ВПГО «САУ» з професійними організаціями 
Налагодження діалогу та співробітництва ВПГО «САУ» з професійними 
організаціями профільних ринків (Американська асоціація бізнесу, Торгово-промислова 
палата, Асоціація Банків України, УАІБ, Асоціації учасників фінансових ринків, платників 
податків, платіжних систем, валюто-обмінних компаній, професійних спілок, інші), 
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з метою: 

- Посилення ролі аудитора в діяльності бізнесу; 
- Налагодження співпраці між аудиторами та бізнесом; 
- Донесення інформації щодо ключових вимог та умов  

проходження аудиторських процедур. 
 
1.3. Навчання та підвищення кваліфікації 
Проведення навчальних програм та практичних семінарів з актуальних питань 
аудиторської діяльності, в тому числі щодо: застосування Міжнародних стандартів 
аудиту, виконання нормативних актів органів нагляду за аудиторською діяльністю 
(ОСНАД, АПУ), державних органів, що здійснюють регулювання окремих ринків 
(Мінфін, Нацкомфінпослуг, НБУ, НКЦПФР, ДФС, ін.). 
 
Залучення до навчальних програм та практичних семінарів аудиторів – членів 
територіальних відділень, в тому числі шляхом використання новітніх технологій 
зв’язку: аудіо, відео трансляції, конференц-колів. 
 
Залучення до навчальних програм та практичних семінарів представників 
органів нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД, АПУ), а також 
представників державних органів, що здійснюють регулювання окремих ринків 
(Мінфін, Нацкомфінпослуг, НБУ, НКЦПФР, ДФС, ін.). 
 
1.4. Залучення молоді  до розвитку професії аудитора 
Співпраця з вищими навчальними закладами з метою залучення студентів 
профільних факультетів до розвитку та вдосконалення професії аудитора, шляхом: 
 проходження навчальних програм від кращих практикуючих аудиторів; 
 проходження стажувань в аудиторських компаніях України; 
 працевлаштування кращих студентів в аудиторські компанії – члени ВПГО 

«САУ».   
 
IІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ АУДИТОРА 
 
2.1. Контроль якості 
Розроблення внутрішніх документів з контролю якості суб’єктів аудиторської 
діяльності з метою організації та надання аудиторських послуг відповідно до 
міжнародних стандартів. 
 
2.2. Програмне забезпечення 
Розроблення програмного забезпечення з метою автоматизації процедур 
контролю якості аудиторських послуг – доступного та спеціалізованого. 
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2.3. Фінансовий моніторинг  
Розроблення внутрішніх документів суб’єктів аудиторської діяльності з метою 
вдосконалення організації заходів фінансового моніторингу. 
 
III.  ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ АУДИТОРІВ 
 
3.1. Посилення ролі ВПГО «САУ» 
Посилення ролі ВПГО «САУ» в аудиторській діяльності України шляхом 
активної участі аудиторів – лідерів ринку в: 
 Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (профільних комітетах, 

радах тощо);  
 Аудиторській палаті України (профільних комітетах, радах тощо);  
 Громадських радах при державних органах (Мінфін, Мінекономіки, Мінюст, 

ДФС, НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, інші). 
 
3.2. Консолідація спірних та/або не врегульованих законодавством питань 
Консолідація спірних та/або не врегульованих законодавством питань від 
аудиторів-членів САУ з метою формування єдиного підходу щодо їх вирішення та 
погодження його з аудиторською спільнотою та органами нагляду за аудиторською 
діяльністю.  
 
3.3. Надання практичних рекомендації для аудиторів 
Доведення до відома аудиторів-членів ВПГО «САУ» фінальних результатів 
практичного застосування/реалізації спірних та/або не врегульованих 
законодавством питань з метою мінімізації ризиків застосування до аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності дисциплінарних заходів.  
 
IV.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
4.1. Членство ВПГО «САУ» у міжнародних об’єднаннях професійних аудиторів 
з метою: 
  вдосконалення законодавства з аудиторської діяльності; 
 розвитку діяльності ВПГО «САУ»; 
 міжнародного визнання кваліфікації українських аудиторів – членів ВПГО 
«САУ». 

 

Кандидат в Президенти ВПГО «САУ»      В.П. Бондар  
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