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Основні проблеми створення Органу Суспільного Нагляду
ОСН

»Багато країн-членів ЄС стикаються з декількома основними 
проблемами при створенні / або реформі ОСН. 

»Такий орган повинен бути: 
» Незалежним від аудиторської професії, але мати знання та експертний 

потенціал цієї професійної спільноти;

» Жорстко вимагати підзвітності від аудиторів, приділяючи особливу увагу 
судженням та обмеженням в ході проведення перевірок аудиторських 
компаній;

» Спеціалізованим та сфокусованим, а також проінформованим про змінні 
потреби широкого кола користувачів фінансової звітності та інших 
зацікавлених сторін таких як інвестори, кредитори, власники бізнесу, 
регулюючи органи, члени наглядових рад, фінансові аналітики та інші.
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Основні проблеми створення Органу Суспільного Нагляду
ОСН

Головна ділема ОСН:

Аудиторська діяльність є 
висококваліфікованою  та 
дуже специфічною, і 
основну частину знань та 
досвіду несе сама 
аудиторська спільнота

ЕКСПЕРТНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Для нагляду над 
аудиторською професією 
потрібно створення 
зовнішнього незалежного 
органу, проте, якщо такий 
орган не матиме 
достатнього експертного 
потенціалу, він не зможе 
правильно направляти 
аудиторську спільноту
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Основні проблеми створення Органу Суспільного Нагляду
ОСН

»Необхідність захисту ОСН від політичної нестабільності, 
наприклад, від частих змін на політичній арені

»Фінансування ОСН має бути достатнім для виконання 
відподвідних функцій, не впливати на незалежність ОСН, та бути 
захищене від потенційних коливань бюджетного процесу у 
державі

»Членів Ради ОСН потрібно обирати таким чином, щоби цінилися 
не їх політичні звязки, а відповідний досвід та компетентність

»Термін повноважень членів Ради ОСН має бути достатньо 
довгим для формування та впровадження довготермінової 
стратегії ОСН, а також для забезпечення безперервності його 
діяльності
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Структура ОСН

Рада ОСН

Інспекція із 
забезпечення 

якості 
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Склад Ради ОСН

» Членів Ради ОСН потрібно обирати таким чином, щоб забезпечити їх сумісну 
компетентність та незалежність 

» До складу Рад ОСН серед країн-членів IFIAR, як правило, входять: 

» спеціалісти, які вийшли на пенсію (наприклад, юристи)

» колишні аудитори 

» банкіри 

» директори та колішні директори ведучих компаній 

» колишні державні службовці 

» Серед невеликих або недавно створених ОСН до Ради часто призначають 
представників регулюючих органів, центрального банку, наукової спільноти. 
Проте люди, для яких дані функції є лише додатковими до їх основної 
роботи, не зможуть приділяти їй достатньо уваги



7

Склад Ради ОСН

»Рада ОСН повинна бути достатньо великою для забезпечення 
різноманітності поглядів її членів. Але і достатньо малою для 
того, щоби її засідання були ефективними, а процес прийняття 
рішень – дієвим. 

» Великобританія: до 20 членів, фактично12-13 (широка Рада)

» Франція: 12

» Польща: 9

» Литва: 7

» Болгарія: 5

» Португалія: 5

» Голандія: 3
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Склад Ради ОСН

»Всі країни ЄС мають вивести практикуючих аудиторів із 

складу Рад ОСН до червня 2016 року

»Процес реформування ОСН, складу їх Рад та процедур 

знаходиться на завершальному етапі

»Деталі: у звіті FEE 

» ORGANISATION OF THE PUBLIC OVERSIGHT OF THE AUDIT 

PROFESSION IN 23 EUROPEAN COUNTRIES, July 2015 
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Дякую за увагу


