
Програма діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на 2021 рік 

 Завдання Виконавець Термін 

виконання 

Очікуваний результат 

 Забезпечення прозорості та публічності діяльності ОСНАД 

1. Підготовка, схвалення та 

оприлюднення звіту про діяльність 

ОСНАД за 2020 рік 

Рада нагляду 

Інспекція 

І квартал  

2021 року 

Громадська оцінка результатів діяльності 

ОСНАД у 2020 році та формування 

суспільних запитів на удосконалення 

його діяльності 

2. Схвалення звіту про виконання 

кошторису за 2020 рік 

Рада нагляду 

 

ІІ квартал  

2021 року 

Оцінка ефективності використання 

коштів та рівня ресурсного забезпечення 

виконання завдань та досягнення 

визначених цілей 

3. Підготовка, схвалення та 

оприлюднення звіту за 2020 рік про 

загальні результати системи 

забезпечення якості 

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІ квартал  

2021 року 

Доведення до відома громадськості та 

професійної спільноти узагальненої 

інформації про результати проведених 

перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, вжиті заходи та 

накладені стягнення, а також про 

найбільш поширені недоліки внутрішньої 

системи контролю якості аудиторських 

послуг за результатами перевірок та 

рекомендації щодо їх усунення, 

оприлюднення інформації про основні 

показники виконання кошторису ОСНАД 

4. Підготовка, схвалення та 

оприлюднення програми діяльності 

ОСНАД на 2022 рік 

Рада нагляду 

Інспекція 

IV квартал 

2021 року 

Визначення пріоритетних напрямів 

розвитку системи суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю на 2022 рік 

5. Підготовка та схвалення проєкту 

кошторису ОСНАД на 2022 рік 

Рада нагляду 

Інспекція 

IV квартал 

2021 року 

Розподіл ресурсів на забезпечення 

виконання завдань ОСНАД та досягнення 
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цілей пріоритетних напрямів розвитку 

системи суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

6. Формування, затвердження та 

оприлюднення плану-графіку щорічних 

перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2022 рік 

Інспекція IV квартал 

2021 року 

Забезпечення передбачуваності 

діяльності ОСНАД з перевірки контролю 

якості та планомірності організації 

діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності 

 Реалізація повноважень у сфері регулювання аудиторської діяльності 

7. Підготовка пропозицій для внесення 

змін до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», у тому числі: 

  Забезпечення удосконалення 

законодавчого регулювання аудиторської 

діяльності 

7.1. узагальнення питань, які потребують 

законодавчого врегулювання, 

обговорення пропозицій до 

законодавства з професійною 

спільнотою 

Інспекція І квартал  

2021 року 

7.2. підготовка та схвалення законопроєкту 

«Про внесення змін до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»  

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІ квартал  

2021 року 

7.3. супроводження проходження 

законопроєкту в органах влади та 

Верховній Раді України, організація та 

проведення заходів щодо роз’яснення 

його норм 

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІІ-IV квартал  

2021 року 

8. Формування пропозицій з 

удосконалення нормативно-правових 

Рада нагляду 

Інспекція 

постійно Забезпечення балансу інтересів 

суспільства, регуляторів фінансового 
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актів з питань регулювання 

аудиторської діяльності, контролю 

якості аудиторських послуг та атестації 

аудиторів  

ринку, користувачів фінансової звітності 

та суб’єктів аудиторської діяльності при 

регулюванні аудиторської діяльності, 

підвищенні ефективності процедур 

контролю якості аудиторських послуг та 

впровадженні нової системи атестації 

аудиторів 

9. Супроводження процесу оцінювання 

еквівалентності систем суспільного 

нагляду, забезпечення якості, 

розслідувань і санкцій в Україні 

вимогам статей 29, 30 та 32 Директиви 

Європейського Парламенту та Ради від 

17 травня 2006 року № 2006/43/ЄС про 

обов’язковий аудит річної звітності та 

консолідованої звітності 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року Визнання інституціями ЄС 

еквівалентності систем суспільного 

нагляду, забезпечення якості, 

розслідувань і санкцій в Україні 

сприятиме поглибленню 

євроінтеграційних процесів у сфері 

аудиту та зміцненню професійного 

співробітництва.  

 

10. Забезпечення якості аудиторських 

послуг, у тому числі:  

  Забезпечення підвищення рівня якості 

аудиторських послуг; удосконалення 

суб’єктами аудиторської діяльності 

внутрішньої системи контролю якості; 

здійснення контролю за виконанням 

суб’єктами аудиторської діяльності 

обов’язків, встановлених Законом 

України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність»; 

упровадження кращих практик 

організації системи контролю якості 

аудиторських послуг; зменшення рівня 

недобросовісної поведінки суб’єктів 

10.1. проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають 

право проводити аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, відповідно до 

затвердженого плану-графіку 

Інспекція протягом року, 

відповідно до 

затвердженого 

плану-графіку 

10.2. проведення щонайменше 2 заходів з 

розповсюдження кращого досвіду 

організації внутрішніх систем 

контролю якості 

Інспекція протягом року 
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10.3. впровадження в практику роботи 

суб’єктів аудиторської діяльності 

рекомендацій з самооцінки суб’єктами 

аудиторської діяльності ефективності 

внутрішньої політики і процедур 

системи внутрішнього контролю якості  

Рада нагляду 

Інспекція 

IV квартал 

2021 року 

аудиторської діяльності; покращення 

конкурентного середовища на ринку 

аудиторських послуг 

10.4. здійснення дисциплінарних 

проваджень щодо суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають 

право проводити аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, та застосування 

стягнень за професійні проступки 

Рада нагляду 

 

постійно 

10.5. супроводження процесу здійснення 

дисциплінарних проваджень та 

реалізації стягнень  

Інспекція постійно 

11. Підготовка звіту за результатами 

моніторингу ринку аудиторських 

послуг за 2019-2020 роки 

Рада нагляду 

Інспекція 

 

 

ІV квартал  

2021 року 

Аналізу ситуації на ринку аудиторських 

послуг, виявлення стійких трендів, оцінка 

ризиків і загроз, а також обґрунтування 

заходів для зменшення впливу 

відповідних ризиків і попередження 

загроз 

12. Розгляд звіту про діяльність Інспекції 

та вжиття заходів щодо удосконалення 

її роботи  

Рада нагляду постійно Забезпечення ефективної реалізації 

Інспекцією повноважень із забезпечення 

якості аудиторських послуг 

13. Удосконалення системи управління та 

кадрового забезпечення ОСНАД, у 

тому числі: 

  Розбудова ефективної системи 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю, забезпечення високого 

професійного рівня працівників Інспекції  13.1. забезпечення проведення оцінки Інспекція IV квартал  
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корупційних ризиків у діяльності 

Інспекція згідно загальноприйнятих 

практик та підготовка звіту 

Рада нагляду 

 

2021 року 

13.2. упровадження в Інспекції кращих 

міжнародних практик організації та 

діяльності органів суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю 

Інспекція постійно 

13.3. упровадження системи оцінки 

ефективності виконання завдань і 

показників результативності за 

ключовими показниками ефективності 

(КРІ) 

Інспекція I квартал 

2021 року 

13.4. забезпечення безперервного 

професійного навчання працівників 

Інспекції   

Інспекція постійно 

14. Забезпечення міжнародного 

співробітництва, у тому числі: 

  Інтеграція ОСНАД до міжнародної 

системи суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, вивчення 

досвіду та імплементація кращих практик 

із забезпечення якості аудиторських 

послуг  

14.1. організація процесу обміну 

інформацією та участь у діяльності 

робочих органів IFIAR 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року 

14.2. налагодження двостороннього 

співробітництва з органами 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю країн ЄС та Східного 

партнерства 

Рада нагляду 

Інспекція 

постійно 

15. Діджиталізація діяльності ОСНАД, у 

тому числі: 

  Створення ефективної системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності ОСНАД, оптимізація процесів 

при взаємодії з суб’єктами аудиторської 
15.1. упровадження електронної системи 

подання звітності до ОСНАД 

Інспекція протягом року 
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відповідно до статті 38 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» через 

особистий кабінет 

діяльності та при атестації аудиторів, 

формування механізмів та інформаційних 

ресурсів для оперативного аналізу ринку 

аудиторських послуг та попередження 

негативних явищ 15.2. модернізація вебсайту ОСНАД з 

урахуванням запровадження нових 

електронних ресурсів 

Інспекція протягом року 

15.3. удосконалення системи захисту 

інформації 

Інспекція протягом року 

15.4. упровадження політик і процедур 

використання в діяльності ОСНАД 

фінансової звітності та аудиторського 

звіту, які подаються в єдиному 

електронному форматі 

Інспекція протягом року 

16. Методологічне забезпечення 

професійної кваліфікації аудиторів, у 

тому числі 

  Забезпечення входження в професію 

нових аудиторів, формування якісного 

кадрового потенціалу розвитку аудиту 

16.1 організація проведення 1 

кваліфікаційного іспиту поза 

екзаменаційної сесії  

Інспекція ІІ квартал  

2021 року 

16.2 організація проведення щонайменше 1 

екзаменаційної сесії із складання 

іспитів при атестації аудиторів 

Інспекція ІІІ квартал  

2021 року 

16.3. проведення щонайменше 2 заходів з 

обговорення актуальних питання 

впровадження атестації аудиторів та 

проведення безперервного 

професійного навчання 

Інспекція протягом року 

17. Фінансове забезпечення підтримки Інспекція протягом року Заохочення талановитої молоді до 
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талановитої молоді при атестації 

аудиторів: 

входження в аудиторську професію, 

формування якісного кадрового 

забезпечення процесу розширення 

аудиторської діяльності 

 Здійснення нагляду за реалізацією делегованих повноважень 

18. Аналіз рішень Аудиторської палати 

України в частині виконання нею 

делегованих повноважень та, у разі 

виявлення порушень, надання 

рекомендацій щодо їх усунення або 

перегляд таких рішень 

Рада нагляду 

Інспекція 

постійно Здійснення суспільного нагляду за 

діяльністю Аудиторської палати України, 

досягнення спільних цілей із 

забезпечення високої якості аудиторських 

послуг 

19. Затвердження кошторису Аудиторської 

палати України на 2022 рік в частині 

фінансування виконання нею 

делегованих повноважень 

Рада нагляду 

 

IV квартал 

2021 року 

Розподіл ресурсів на забезпечення 

виконання делегованих повноважень в 

контексті реалізації пріоритетних завдань 

із розвитку системи суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю 

20. Погодження Плану-графіку проведення 

Аудиторською палатою України 

перевірок з контролю якості на 2022 

рік 

Рада нагляду IV квартал 

2021 року 

Забезпечення передбачуваності 

діяльності Аудиторської палати України з 

перевірки контролю якості та 

планомірності організації діяльності 

суб’єктів аудиторської діяльності 

21. Аналіз рішень Комісії з атестації та їх 

перегляд, у разі виявлення порушень 

законодавства 

Рада нагляду 

 

постійно Здійснення суспільного нагляду за 

атестацією аудиторів 

_______________________________________________________ 


