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Додаток №4 

до Правил реєстрації на участь в іспитах екзаменаційної програми CAP/CIPA 

 

Розмір 

і порядок оплати послуг по організації і проведенню іспитів екзаменаційної 

програми САР / CIPA / СРА в Україні для липневої сесії 2021 р. 

 
1. Загальні положення 

1.1. Справжнім Розпорядженням встановлюється розмір і порядок оплати послуг по організації і 

проведенню іспитів липневоїї екзаменаційної сесії 2021 р. *. 

 

2. Розмір внеску за участь в одному іспиті: 

№ п/п Надання пакету 

Реєстраційних докуменетів 

Організація 

підготовчих заходів 

щодо проведення 

іспиту, грн. 

Проведення 

іспиту та 

перевірка 

екзаменаційної 

роботи, грн. 

Всього: 

Розмір внеску 

за участь в 

одному іспиті, 

грн. 

 

1 

Основна реєстрація 

з 27.04.2021 до 28.05.2021р. 

700.00 1200.00 1900.00 

 

2 

Пізня реєстрація 

 з 29.05.2021г. до 11.06.2021р. 
800.00 1200.00 2000.00  

3 

 

Для іспиту CertIFRS з 

27.04.2021р. по 11.06.2021р. 
600.00 800.00 1400.0 

3. Оплата внеску: 

 3.1 Юридичні особи та фізичні особи сплачують внесок за послуги з організації та проведення 

іспитів згідно рахунку-фактури (формується і роздруковується з персональної сторінки учасника на сайті 

capcipa.ua або виставляється Екзаменаційной мережею за запитом кандидата), згідно реквізитів, вказаних в 

рахунку-фактурі. Термін дії рахунку-фактури 5 банківських днів. 

  3.2 Оплату банківських послуг учасники роблять самостійно. 

 3.3 Оплата послуг з організації та проведення іспитів також може бути здійснена через 

проф.об'едіненія - члени ЄРСБА відповідно до умов, встановлених цими об'єднаннями. Інформацію про 

проф.об'едіненія дивіться на сайті www.capcipa.ua. 

 

4. Увага акція! Вартість участі в іспиті CertIFRS при реєстрації з 27.04.2021р. по 11.06.2021р. складає 1400 

грн. Зареєструватися на іспити і отримати більше інформації про екзаменаційну програму можна на сайті 

CAP / CIPA. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

* Для іспиту «Управлінські інформаційні системи» встановлюються окремі терміни і розмір оплати. 

Початок реєстрації на липневу екзаменаційну сесію - 27.04.2021г., Закінчення - день офіційного відкриття 

реєстрації на листопадову екзаменаційну сесію 2021 року. Розмір внеску за участь в іспиті «Управлінські 

інформаційні системи» липневоїї сесії 2021 року становить 1900.00 грн, не залежно від дати реєстрації.  

  

 


