
Програма діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на 2022 рік 

 Завдання Виконавець Термін 

виконання 

Очікуваний результат 

Забезпечення прозорості та публічності діяльності ОСНАД 

1. Підготовка, схвалення та 

оприлюднення звіту про діяльність 

ОСНАД за 2021 рік 

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІ квартал  

2022 року 

Громадська оцінка результатів 

діяльності ОСНАД у 2021 році та 

формування суспільних запитів на 

удосконалення його діяльності 

2. Схвалення звіту про виконання 

кошторису за 2021 рік 

Рада нагляду 

 

ІІ квартал  

2022 року 

Оцінка ефективності використання 

коштів та рівня ресурсного 

забезпечення виконання завдань та 

досягнення визначених цілей 

3. Підготовка, схвалення та 

оприлюднення звіту за 2021 рік про 

загальні результати системи 

забезпечення якості 

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІ квартал  

2022 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 2023 рік 

Рада нагляду 

Інспекція 

IV квартал 

2022 року 

Визначення пріоритетних напрямів 

розвитку системи суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю на 2023 рік 
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5. Підготовка та схвалення проєкту 

кошторису ОСНАД на 2023 рік 

Рада нагляду 

Інспекція 

IV квартал 

2022 року 

Розподіл ресурсів на забезпечення 

виконання завдань ОСНАД та 

досягнення 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 2023 

рік 

Інспекція IV квартал 

2022 року 

Забезпечення передбачуваності 

діяльності ОСНАД з перевірки 

контролю якості та планомірності 

організації діяльності суб’єктів 

аудиторської діяльності 

Забезпечення європейської інтеграції у сфері аудиту  

7. Надання пропозицій з імплементації 

законодавства ЄС при супроводженні 

проходження законопроєкту про 

внесення змін до Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» у Верховній 

Раді України  

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року Удосконалення законодавчого 

регулювання аудиторської діяльності з 

метою його подальшої гармонізації з 

актами ЄС 

8. 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.  

 

9. Налагодження двостороннього 

співробітництва з Комітетом 

Рада нагляду 

Інспекція 

постійно Удосконалення суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю з 
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європейських органів нагляду за 

аудиторською діяльністю та органами 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю країн ЄС, а також органами 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю країн Східного 

партнерства 

урахуванням в його функціонуванні 

кращого досвіду органів нагляду за 

аудиторською діяльністю та органів 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю країн ЄС та країн Східного 

партнерства 

10. Підготовка Стратегії інтеграції до 

аудиторської спільноти ЄС на 2023-

2025 роки  

Інспекція IV квартал 

2022 року 

Визначення пріоритетних напрямів 

діяльності ОСНАД в забезпеченні 

інтеграції до аудиторської спільноти ЄС 

на середньострокову перспективу. 

Гармонізація діяльності ОСНАД з 

питань євроінтеграції з програмними 

документами Уряду та узгодження із 

заходами, які здійснюються 

центральними органами влади.   

11. Координація діяльності ОСНАД з 

органами державної влади із 

забезпечення євроінтеграції в частині 

регулювання аудиторської діяльності 

Рада нагляду 

Інспекція 

Постійно 

Здійснення заходів направлених на підтримку аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного 

відновлення економіки 

12. Надання пропозицій до Закону 

України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» 

щодо забезпечення аудиторської 

діяльності на період дії воєнного стану 

та післявоєнного відновлення 

економіки  

Рада нагляду 

Інспекція 

І, IІ квартали 

2022 року 

Створення правових механізмів захисту 

інтересів аудиторів, суб’єктів 

аудиторської діяльності та економічних 

інтересів країни в цілому з метою 

мінімізації впливу негативних факторів 

та наслідків дії воєнного стану та 

післявоєнного відновлення економіки в 

Україні та запровадження механізмів 

захисту економічних інтересів держави 

шляхом обмеження доступу до 

відомостей про фінансову діяльність 
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українських підприємств аудиторів та  

суб’єктів аудиторської діяльності,  

кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) яких є громадяни 

країни, що здійснює збройну агресію 

проти України  

13. Забезпечення реалізації змін до Закону 

України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» 

щодо забезпечення аудиторської 

діяльності на період дії воєнного стану 

та післявоєнного відновлення 

економіки  

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІІ, IV квартали 

2022 року 

Встановлення сприятливих умов 

діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності на період дії воєнного стану 

та післявоєнного відновлення економіки 

 

14. Підготовка та затвердження 

Тимчасового порядку складанні 

кваліфікаційного іспиту при атестації 

аудиторів 

Рада нагляду 

Інспекція 

IІІ квартал 

2022 року 

Недопущення можливого дефіциту 

кадрів на ринку аудиторських послуг 

шляхом залучення молоді та 

досвідчених фахівців з суміжних сфер 

15. Підготовка та схвалення змін до 

нормативно-правових актів з питань 

аудиторської діяльності з метою 

реалізації положень Закону 

Рада нагляду 

Інспекція 

IІІ квартал 

2022 року 

Забезпечення імплементації у 

підзаконні нормативно-правові акти 

положень Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» щодо забезпечення 

аудиторської діяльності на період дії 

воєнного стану та післявоєнного 

відновлення економіки 

16. Прийняття рішень щодо виключення 

суб’єктів аудиторської діяльності з 

Реєстру аудиторів та суб’єктів 

Рада нагляду постійно Забезпечення припинення аудиторської 

діяльності в Україні аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, які 
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аудиторської діяльності відповідно до 

вимог законодавства 

пов’язані з країною, що здійснює 

збройну агресію проти України 

 17. Супроводження процесу виключення 

суб’єктів аудиторської діяльності з 

Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності відповідно до 

вимог законодавства 

Інспекція постійно 

18. Удосконалення правового 

забезпечення діяльності ОСНАД з 

метою забезпечення безперервності 

роботи в період воєнного стану 

Рада нагляду 

Інспекція 

IІ квартал 

2022 року 

Безперервність функціонування 

системи суспільного нагляду 

19. Проведення заходів з висвітлення 

актуальних питань провадження 

аудиторської діяльності у період 

воєнного стану 

Інспекція постійно Інформування аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності про внесені 

зміни у законодавстві у зв’язку з 

введенням воєнного стану в країні  

Реалізація повноважень у сфері регулювання аудиторської діяльності 

20. Супроводження проходження 

законопроєкту про внесення змін до 

Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» в органах влади та 

Верховній Раді України, організація та 

проведення заходів щодо роз’яснення 

його норм 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року Забезпечення удосконалення 

законодавчого регулювання 

аудиторської діяльності з урахуванням 

набутого досвіду функціонування 

системи суспільного нагляду 

21. Формування пропозицій з 

удосконалення нормативно-правових 

актів з питань регулювання 

аудиторської діяльності, контролю 

  Забезпечення балансу інтересів 

суспільства, регуляторів фінансового 

ринку, користувачів фінансової 

звітності та суб’єктів аудиторської 
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якості аудиторських послуг та 

атестації аудиторів, зокрема:  

діяльності при регулюванні 

аудиторської діяльності, підвищенні 

ефективності процедур контролю якості 

аудиторських послуг та впровадженні 

нової системи атестації аудиторів 

21.1. внесення змін до нормативно-

правових актів з питань регулювання 

аудиторської діяльності у разі 

внесення змін до Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом трьох 

місяців після 

набуття 

чинності змін 

до Закону 

України «Про 

аудит 

фінансової 

звітності та 

аудиторську 

діяльність» 

21.2. підготовка та схвалення змін до 

нормативно-правових актів з питань 

контролю якості у зв’язку із 

запровадженням нових міжнародних 

стандартів аудиту з управління 

якістю. 

Рада нагляду 

Інспекція 

IV квартал 

2022 року 

22. 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 

22.1. проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають 

право проводити аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес; 

Інспекція протягом року, 

відповідно до 

затвердженого 

плану-графіку 

22.2. проведення відстеження виконання 

наданих суб’єкту аудиторської 

Інспекція протягом року 
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діяльності за результатами перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг 

обов’язкових до виконання 

рекомендацій та результатів їх 

впровадження; 

організації системи контролю якості 

аудиторських послуг; зменшення рівня 

недобросовісної поведінки суб’єктів 

аудиторської діяльності; покращення 

конкурентного середовища на ринку 

аудиторських послуг 22.3. проведення (організація) 

щонайменше трьох заходів з 

розповсюдження кращого досвіду 

організації внутрішніх систем 

контролю якості; 

Інспекція протягом року 

22.4. 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 

22.5. супроводження процесу підготовки 

до розгляду матеріалів 

дисциплінарних проваджень та 

реалізації стягнень.  

Інспекція постійно 

23. Оприлюднення звіту за результатами 

моніторингу ринку аудиторських 

послуг за 2019-2021 роки 

Інспекція 

 

 

ІІ квартал  

2022 року 

Ознайомлення заінтересованих осіб із 

станом ринку аудиторських послуг, 

виявленими трендами, оцінками ризиків 

і загроз 

24. Розгляд звітної інформації про 

діяльність Інспекції та вжиття заходів 

щодо удосконалення її роботи  

Рада нагляду постійно Забезпечення ефективної реалізації 

Інспекцією повноважень із 

забезпечення якості аудиторських 

послуг 
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25. Удосконалення системи управління та 

кадрового забезпечення ОСНАД, у 

тому числі: 

  Розбудова ефективної системи 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю, забезпечення високого 

професійного рівня працівників 

Інспекції  
25.1. забезпечення реалізації пропозицій за 

результатами проведеної внутрішньої 

оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ОСНАД; 

Інспекція 

 

IV квартал  

2022 року 

25.2. удосконалення внутрішніх 

документів ОСНАД з питань 

запобігання та протидії корупції; 

Рада нагляду 

Інспекція 

 

постійно 

25.3. упровадження в ОСНАД кращих 

міжнародних практик організації та 

діяльності органів суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю; 

Рада нагляду 

Інспекція 

постійно 

25.4. забезпечення безперервного 

професійного навчання працівників 

Інспекції   

Інспекція постійно 

26. Організація процесу обміну 

інформацією та участь у діяльності 

робочих органів IFIAR 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року Інтеграція ОСНАД до міжнародної 

системи суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, вивчення 

досвіду та імплементація кращих 

практик із забезпечення якості 

аудиторських послуг  

27. Діджиталізація діяльності ОСНАД, у 

тому числі: 

  Створення ефективної системи 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності ОСНАД, 

оптимізація процесів при взаємодії з 

суб’єктами аудиторської діяльності та 

при атестації аудиторів, формування 
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27.1. забезпечення розвитку електронної 

системи комунікації з суб’єктами 

аудиторської діяльності через 

персональний кабінет; 

Інспекція протягом року механізмів та інформаційних ресурсів 

для оперативного аналізу ринку 

аудиторських послуг та попередження 

негативних явищ 

27.2. забезпечення удосконалення та 

розширення функціоналу електронної 

системи із забезпечення процесу 

атестації аудиторів. 

Інспекція протягом року 

28. Методологічне забезпечення 

професійної кваліфікації аудиторів, у 

тому числі: 

  Забезпечення входження в професію 

нових аудиторів, формування якісного 

кадрового потенціалу розвитку аудиту 

28.1. організація проведення щонайменше 

1 кваліфікаційного іспиту;  

Інспекція IV квартали  

2022 року 

28.2. проведення (організація) щонайменше 

трьох заходів з обговорення 

актуальних питання атестації 

аудиторів, набуття кандидатами в 

аудитори практичного досвіду 

аудиторської діяльності та проведення 

безперервного професійного навчання 

аудиторів; 

Інспекція протягом року 

28.3. проведення щонайменше двох 

просвітницьких заходів щодо 

входження в професію аудитора для 

студентів вищих навчальних закладів 

економічного та промислово-

економічного спрямування. 

Інспекція протягом року 
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29. Підготовка та схвалення Концепції 

інтеграції професійної та академічної 

освіти 

Рада нагляду 

Інспекція 

ІІІ, IV квартали  

2022 року 

Забезпечення гармонізації вищої освіти 

бухгалтерів і аудиторів з національною 

системою атестації аудиторів задля 

прискорення процесу входження 

молодих фахівців в професію аудитора  

30. Підготовка пропозицій до 

забезпечення у період післявоєнного 

відновлення економіки умов для 

підтвердження аудиторами знань 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

Інспекція протягом року Розширення доступу до підтвердження 

знань з міжнародних стандартів 

фінансової звітності задля забезпечення 

дотримання вимоги до внутрішньої 

організації суб’єктів аудиторської 

діяльності 

31. Здійснення нагляду за впровадженням 

міжнародних стандартів аудиту, 

забезпечення фінансування їх 

перекладу на державну мову, 

експертизу та редагування 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року Актуалізація міжнародних стандартів 

аудиту з метою оприлюднення 

державною мовою на офіційному 

вебсайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського 

обліку та аудиту, для їх застосування 

при провадженні аудиторської 

діяльності 

32. Проведення заходу, спрямованого на 

підготовку до запровадження з грудня 

2022 року нових стандартів з 

контролю якості  

Інспекція IV квартал 

2022 року 

Створення сприятливих умов для 

запровадження нових стандартів з 

контролю якості та якісної роботи 

суб’єктів аудиторської діяльності в 

умовах переходу до нових міжнародних 

стандартів аудиту 
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33. Надання пропозицій з метою 

створення сприятливих умов надання 

аудиторських послуг у період 

післявоєнного відновлення економіки 

Рада нагляду 

Інспекція 

протягом року Забезпечення стабілізації 

функціонування ринку аудиторських 

послуг у процесі відновлення економіки  

34. Забезпечення діяльності Комітету з 

питань кращих практик організації 

системи контролю якості 

аудиторських послуг 

Інспекція протягом року Обговорення з експертами пропозицій 

щодо вдосконалення регулювання 

аудиторської діяльності, політик і 

процедур, а також впровадження 

кращих практик внутрішньої організації 

суб’єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності, 

підприємств, що становлять суспільний 

інтерес 

 Здійснення нагляду за реалізацією делегованих повноважень 

35. 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 

36. Нагляд за реєстрацією аудиторів Рада нагляду 

Інспекція 

постійно 

37. Затвердження кошторису 

Аудиторської палати України на 2023 

рік в частині фінансування виконання 

нею делегованих повноважень 

Рада нагляду 

 

IV квартал 

2022 року 

Розподіл ресурсів на забезпечення 

виконання делегованих повноважень в 

контексті реалізації пріоритетних 

завдань із розвитку системи суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю 
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36. Погодження Плану-графіку 

проведення Аудиторською палатою 

України перевірок з контролю якості 

на 2023 рік 

Рада нагляду IV квартал 

2022 року 

Забезпечення передбачуваності 

діяльності Аудиторської палати 

України з перевірки контролю якості та 

планомірності організації діяльності 

суб’єктів аудиторської діяльності 

37. Перегляд рішень Комісії з атестації та 

їх скасування у разі обґрунтування їх 

недоцільності 

Рада нагляду 

 

постійно Здійснення суспільного нагляду за 

атестацією аудиторів 

_______________________________________________________ 


