
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГС «ПАБУ»

Респондентами громадського 
опитування ГС ПАБУ виступили не 
тільки члени нашої спілки (56%), але 
й члени інших професійних 
організацій та  бухгалтери і аудитори 
з активною професійною позицією 
(44%). Це свідчить про небайдужість 
представників нашої професії до тих 
реформ, які в ній відбуваються, до 
нових форм взаємодії у професійному 
середовищі.

Майже половина респондентів (47%) 
є представниками аудиторської 
спільноти. Третина опитуваних (31%) 
зайняті у сфері бухгалтерського 
обліку. Отже переважна частина 
опитуваних (78%) є представниками 
єдиної бухгалтерсько-аудиторської
професії. Близько 20% опитуваних 
працюють на викладацькій і науковій 
ниві, в юриспруденції, а також у 
суміжних з обліком і аудитом сферах. 

1. Ви є членом ГС «ПАБУ»?

2. Ваша професійна сфера

3. ГС ПАБУ у своїй діяльності вбачає 4 пріоритетні напрямки, 
наведені нижче. На чому б Ви порадили нам зосередитися?

Учасники опитування визнали 
актуальність усіх пріоритетних 
напрямів діяльності спілки майже 
рівною мірою, що підтверджує 
правильність і відповідність 
очікуванням стратегії розвитку ГС
ПАБУ. При цьому  перевагу віддали 
все ж таки підвищенню рівня 
компетентності бухгалтерів і 
аудиторів та сприянню 
реформуванню системи обліку й 
аудиту.
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Серед найбільш значимих переваг 
членства у професійній спілці 
респонденти виділили професійні 
комунікації та навчання і 
сертифікацію (рейтинг однаковий –
3,92). Значна кількість учасників 
опитування перевагами членства у 
професійній спілці вбачають 
актуалізацію компетентності через 
можливість спілкування з колегами 
та обміну досвідом, доступ до 
актуальних інформаційних ресурсів 
(рейтинг – 4,35) та правова та 
інформаційну підтримку, захист 
професійних інтересів (рейтинг –
4,65). Варто відзначити, що пільгові 
умови участі у заходах, отримання 
знижок та спеціальні пропозиції на 
послуги партнерів спілки 
респонденти поставили на 7 місце по 
пріоритетності з 9 (рейтинг – 5,76). 
Це дає можливість ГС ПАБУ обрати 
найоптимальніший “споживчий 
кошик” для своїх членів. 

4. Оцініть важливість саме для Вас кожної переваги, яку надає
членство у професійній організації

5. Що Ви хотіли би отримувати від членства у професійній 
організації? 

⌘Середовище спільних інтересів з розвитку професії: створення 
рекомендацій для суб'єктів аудиторської діяльності до організації 
систем контролю якості аудиторських послуг, виконання та 
документування аудиторських завдань і проведення зовнішнього 
контролю функціонування систем контролю якості

⌘Постійна підтримка та видання з компетентними консультаціями, 
можливість отримати професійну допомогу у будь-який час

⌘Обмін практичним досвідом з міжнародними колегами
⌘Інформаційна та правова підтримка
⌘Професійні консультації у вирішенні 

питань з податкового та бухгалтерського 
обліку, професійне спілкування

⌘Залучення до законотворчої 
діяльності в області обліку та аудиту

6. Яку суму членського внеску Ви вважаєте прийнятною, якщо б Ви 
отримали важливі саме для Вас переваги членства у професійній 
організації? – від 50 грн. до 1000 грн. (середній показник 450 грн.)


