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 Освіта 

У 2001 році закінчила Київський 

національний торговельно-економічний 

університет і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію 

економіста-фінансиста. 

У 2005 рокі Аудиторською палатою 

України присвоєна кваліфікація аудитора 

(сертифікат аудитора Серія А). 

 Професійна діяльність на фінансовому ринку. 

З 2001 по 2006 рік працювала на фінансових посадах у компаніях-професійних 

учасниках фондового ринку. З 2006 року працює в Українській асоціації інвестиційного 

бізнесу (УАІБ) над розвитком напрямів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, 

аудиту і оподаткування компаній з управління активами та інститутів спільного 

інвестування. Під час роботи на фондовому ринку України є одним з провідних спеціалістів 

з питань фінансової звітності, аудиту та звітності інститутів спільного інвестування, має 

досвід публічних виступів в професійній аудиторії. Член робочих груп, створених при 

НКЦПФР та УАІБ з розробки законопроектів пов’язаних з діяльністю компаній з 

управління активами та інститутів спільного інвестування, а також з питань розробки 

нормативно-правових актів. Є співрозробником Методичних рекомендацій щодо оцінки 

активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ, Методичних 

рекомендаціїй щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів з урахуванням вимог 

МСФЗ, Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного 

інвестування» та Правил ведення бухгалтерського обліку основних операцій інститутів 

спільного інвестування. 

Сертифікована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку як 

фахівець з управління активами інституційних інвесторів. 

 Нагороди та професійні відзнаки 

Нагороджена Почесною грамотою Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку за конкретні особисті досягнення у виконанні завдань, пов’язаних з формуванням та 

забезпеченням реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування 

ринку цінних паперів в Україні. 

Нагороджена Почесною грамотою УАІБ «За вагомий особистий внесок у 

становлення та розвиток саморегулювання на фондовому ринку» та «Знаком пошани 

УАІБ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaib.com.ua/files/articles/2296/66_4.pdf
http://www.uaib.com.ua/files/articles/2296/66_4.pdf
http://www.uaib.com.ua/files/articles/2315/48_4.pdf
http://www.uaib.com.ua/files/articles/2315/48_4.pdf
http://www.uaib.com.ua/files/articles/2315/48_4.pdf
http://www.uaib.com.ua/files/articles/426/25_4.doc
http://www.uaib.com.ua/files/articles/426/25_4.doc
http://www.uaib.com.ua/about_uaib/internal_docs/standards/193880.html
http://www.uaib.com.ua/about_uaib/internal_docs/standards/193880.html


 

 

 

ПРОГРАМА  

КАНДИДАТА В ЧЛЕНИ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

ЗЕЛЕНЕЦЬКОЇ Наталії Сергіївни 

(сертифікований аудитор з 2005 р.) 

 

Шановні колеги! 

 

Сьогодні ми перебуваємо у процесі реформування аудиту в Україні і саме ми маємо визначити 

подальший шлях розвитку і своє професійне майбутнє. 

Однією з головних цілей надання аудиторських послуг є підвищення Довіри користувачів до 

фінансової інформації, яка використовується для прийняття економічних рішень. Довіра сьогодні є 

ключовим поняттям, на якому ґрунтується зміцнення фінансової системи, подальший розвиток бізнес 

процесів, а отже і статус аудитора.  

 

Тому вважаю, що слід звернути увагу на такі питання діяльності Ради АПУ: 

 

1. Підвищення довіри до професії аудитор та створення позитивного іміджу, який повинен 

ґрунтуватися на дотриманні стандартів етики, якісного та професійного аудиту.  

 

2. Взаємодія з державними органами для представлення інтересів аудиторів та захисту  

прав аудиторів. 

 

3. Співпраця з Органом суспільного нагляду для узгодженого підходу щодо розвитку 

професії та з метою врахування професійних інтересів аудиторів, які здійснюють 

обов’язковий аудит підприємств.  

 

4. Співпраця з професійними організаціями аудиторів для узагальнення актуальних питань 

та формування єдиного напрямку розвитку професії аудитор. 

 

5. Співпраця з професійними організаціями, які об’єднують користувачів аудиторських 

послуг. 
 

6. Підтримка чесної конкуренції на ринку аудиторських послуг. 
 

7. Організація консультативної підтримки аудиторів щодо застосування МСА та окремих 

законодавчих вимог. 
 

Сподіваюсь, що вибір аудиторів буде якісним, а склад Ради АПУ – достойним. 

 

В разі довіри до мене від аудиторської спільноти, моя майбутня діяльність, як члена Ради АПУ, 

буде спрямована на розвиток вітчизняного аудиту, пропагуванні іміджу професій аудитора та  захисту її 

майбутнього.  

 

 

З повагою,  

Наталія Зеленецька 


