


Перевір себе та отримай диплом за 30 хвилин!
Зайди на сайт www.ua-award.org і заповни анкету.

Отримай доступ до тестів першого етапу і дай відповідь на 30 
запитань, вибравши правильний варіант із запропонованих.

Набери 70 балів та отримай диплом справжнього «Бухгалтера-
практика».

Доведи, що ти професіонал!
Отримай диплом бухгалтера-практика і доступ до тестів другого 
етапу конкурсу на сайті www.ua-award.org

Дай відповідь на 20 запитань тесту, вибравши правильний 
варіант із запропонованих.

Набери не менше 300 балів за наслідками тестування другого 
етапу та отримай диплом бухгалтера-професіонала.

Стань експертом!
Отримай диплом бухгалтера-професіонала і запрошення написати 
есе про успішні приклади зі своєї бухгалтерської практики.

Напиши есе за запропонованими темами. Розкрий за темою 
реальні ситуації, які в умовах невизначеності вимагають 
професійної думки і розгляду проблеми з погляду закону та 
позиції офіційних роз’яснень.

Потрап до числа кращих, чиє есе буде розміщено на інформаційному майданчику 
конкурсу і стань експертом для більшості бухгалтерів України.

Отримай найбільше відгуків за своїми роботами від своїх колег і увійди до числа 
25 кращих бухгалтерів України, які отримають диплом бухгалтера-експерта.

Доведи, що ти можеш формувати методологію обліку!
Отримай диплом бухгалтера-експерта і запрошення до участі в 3-му етапі 
конкурсу.

Дай підтвердження своєї участі в 3-му етапі конкурсу. Стань одним із трьох 
фіналістів конкурсу «Кращий бухгалтер України» та отримай запрошення на 
перше бухгалтерське ток-шоу.

Візьми участь у першому бухгалтерському ток-шоу і стань переможцем конкурсу 
«Кращий бухгалтер України».

Отримай запрошення на семінар-нараду в Міністерство фінансів України і 
вручення гран-прі конкурсу.

Як стати  
кращим бухгалтером 

 України!

http://www.ua-award.org
http://www.ua-award.org


Хто може брати участь у конкурсі? 
Учасником конкурсу може стати будь-який практикуючий бухгалтер бюджетної 
або комерційної сфери, який пройшов реєстрацію сам або зареєстрований 
третіми особами на сайті проекту.

Як швидко зареєструватися?
Проста реєстрація анкети забирає всього 10-15 хвилин. Для цього на головній 
сторінці сайту конкурсу www.ua-award.org треба натиснути на кнопку «ПРОЙТИ 
ТЕСТУВАННЯ» (або кнопку «РЕЄСТРАЦІЯ») і заповнити всі обов’язкові поля 
анкети, відмічені (*).

Як набрати максимальну кількість балів у рейтингу? 
Успішний старт ви можете зробити ще до початку тестування, якщо ви: 

Заповните всі поля анкети, а також завантажите ваші дипломи про освіту та наявні 
нагороди.

Зазначте контакти вашого роботодавця, щоб отримати від нього додаткові бали 
до вашого рейтингу.

Повідомте своїм друзям, колегам і близьким ваш код, зазначений у рейтингу 
перед вашими особистими даними і попросіть їх відіслати SMS на короткий номер 
2320 з текстом «Balance ХХХХ» (де ХХХХ – це код учасника) на вашу підтримку.

Усі ці бали автоматично підсумовуються в рейтингу учасника.

Чи потрібно бути передплатником видань «Баланс-Клубу», щоб брати 
участь у всіх етапах конкурсу? 
Ні, не обов’язково. Це конкурс для всіх практикуючих бухгалтерів України, 
у якому будь-який бухгалтер може отримати підтвердження свого рівня 
професіоналізму:

• бухгалтера-практика,

• бухгалтера-професіонала,

• бухгалтера-експерта.

Як швидко отримати підтримку, якщо виникла проблема при реєстрації 
та заповненні анкети?

Гаряча лінія конкурсу:

 Київстар: 067 628 06 22;   МТС: 050 590 37 12;   Life: 093 635 74 53.

Гарячі  
запитання
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20 червня – 1 вересня Перший етап (онлайн-тестування на сайті  
www.ua-award.org).

2 вересня Підбиття підсумків першого етапу.

3 вересня – 19 вересня Перша частина другого етапу  
(онлайн-тестування на сайті  
www.ua-award.org).

20 вересня Підбиття підсумків першої частини другого етапу.

20 вересня – 1 жовтня Друга частина другого етапу (написання есе).

1 жовтня Останній день подання есе.

20 жовтня Оголошення учасників фіналу конкурсу.

25 жовтня Третій етап, зйомка ток-шоу, оголошення 
переможця.

Календар  
конкурсу

Організатори та партнери:

http://crm.ost.kiev.ua/balancedp/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=b84c5d1c-b374-8ef2-6066-539973aab39e&identifier=ce63b36b-9736-dddc-945d-5399a4998e73
http://crm.ost.kiev.ua/balancedp/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=b84c5d1c-b374-8ef2-6066-539973aab39e&identifier=ce63b36b-9736-dddc-945d-5399a4998e73

