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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ АУДИТУ В УКРАЇНІ

Аудит в Україні вже набув чітких
ознак невід’ємного елемента інфраструктури
ринкової економіки. Діяльність
Аудиторської палати України (АПУ), Спілки
аудиторів України (САУ) та інших
професійних організацій аудиторів
спрямована на подальший розвиток
аудиторської діяльності на основі
узагальнення вітчизняної та світової
практики, удосконалення її нормативного
регулювання. Проте заходи, що вживаються,
не повною мірою вирішують проблеми у
сфері аудиту, а прийняті рішення не завжди
знаходять практичну реалізацію. У нинішній
час особливої актуальності набуває питання
здійснення аудиторської діяльності на базі
використання Міжнародних стандартів
аудиту (МСА), а також розробка механізму
практичного застосування цих стандартів в
Україні.

Значний внесок у наукове дослідження
та практичне вирішення проблем розвитку
та вдосконалення аудиторської діяльності в
Україні зробили українські вчені та практи-
ки, зокрема: О.С. Бородкін, В.П. Бондар [1],
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.В. Головач,
Н.І. Дорош, С.Я. Зубілевич, О.Ю. Редько,
В.Я. Савченко, О. Петрик, Б.Ф. Усач. Заслу-
говує на увагу досвід аудиторської діяльнос-
ті у розвинених країнах Європи та США,
викладений у працях Р. Адамса, М. Бені-
са, М. Готліба, Р. Доджа, Дж.Л. Лоббека,
Дж.К. Робертсона.

Проте окреслені у працях згаданих та
інших науковців питання впровадження
МСА в Україні й далі залишаються
дискусійними і потребують додаткового
дослідження.

Метою роботи є визначення підходів
до вирішення методологічних і
організаційних проблем щодо використання
Міжнародних стандартів аудиту на основі
вдосконалення законодавчого і

нормативного регулювання аудиторської
діяльності в Україні.

Розвиток ринкових відносин,
поширення недержавної форми власності
суттєво змінили систему фінансового
контролю в Україні. Потреба у гарантії
достовірності, об’єктивності фінансової
звітності для широкого кола користувачів та
її відповідності нормативним вимогам
зумовила виникнення і подальший розвиток
в Україні аудиту як незалежної форми
підтвердження якості інформації [2].

Законодавче закріплення аудиторської
діяльності як системи незалежного
фінансового контролю з метою захисту
інтересів власників відбулось в Україні
понад 15 років тому з прийняттям Закону
України «Про
аудиторську діяльність» [3].

Сьогодні в Україні сформувалась
національна система аудиту, регулювання
якої органи державної влади, міжнародні
управлінські організації та професійні
об’єднання здійснюють відповідно до
прийнятих законодавчих і нормативних
документів щодо організації та проведення
аудиту в господарюючих суб’єктах.

Аудиторська діяльність у нашій країні
регулюється Господарським кодексом
України [4], Законом України «Про
аудиторську діяльність», іншими
нормативно-правовими актами, Кодексом
етики професійних бухгалтерів та
Міжнародними стандартами аудиту, надання
впевненості та супутніх послуг [5], а також
нормативними документами
Аудиторської палати України [6].

Усі названі регулятивні документи
можна об’єднати у дві великі групи:
законодавчі та нормативні (рис. 1).

Законом України «Про аудиторську
діяльність» визначено сутність, суб’єкти та
об’єкти, порядок сертифікації аудиторської
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діяльності,  напрямки  аудиту  і аудиторських
послуг, порядок створення та діяльності

Аудиторської палати України,
громадських

Рис. 1. Основні групи регулятивних документів аудиторської діяльності в Україні

організацій аудиторів України, права,
обов’язки, а також відповідальність ауди-
торів та аудиторських фірм.

На міжнародному рівні аудиторська
діяльність регулюється Радою з міжнародних
стандартів аудиту та надання впевненості
(РМСАНВ) (раніше відомою як Комітет з
міжнародної аудиторської практики), яка
оприлюднює Міжнародні стандарти аудиту
та положення про аудит і супутні аудиту
послуги (рис. 2) з метою встановлення
єдиних засад аудиторської практики на

міжнародному рівні [7]. Вказана організація
несе відповідальність за випуск міжнародних
нормативів аудиту і супутніх послуг, у тому
числі за зміст і форму аудиторських звітів.
Опубліковані в різних країнах світу
національні нормативи відрізняються за
змістом і формою. Рада з міжнародних
стандартів аудиту та надання впевненості
вивчає їх, узагальнює і випускає нормативи з
таким розрахунком, що вони будуть прийняті
міжнародним співтовариством.

Аудит та огляд історичної
фінансової інформації

100-999 Міжнародні стандарти
аудиту (МСА)
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Регулятивні документи аудиторської діяльності в Україні

нормативнізаконодавчі

внутрішні міжнародні

Закони України Нормативні
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Міжнародні стандарти аудиту,
надання впевненості та етики



Рис. 2. Структура стандартів, виданих РМСАНВ
Відомо, що країни з досить високим

рівнем розвитку аудиту – Канада, Великобри-
танія, Ірландія, США – лише беруть до
відома положення Міжнародних стандартів
аудиту. Аудитори ряду країн, у число яких
входять Австралія, Бразилія, Індія й Голлан-
дія, використовують їх для розробки націо-
нальних стандартів аудиту. Країни, що не
розробляють власні стандарти аудиту, такі як
Малайзія, Нігерія, Фіджі й інші, застосо-
вують Міжнародні стандарти аудиту як
національні.

Стандарти аудиту – це загальні керівні
матеріали для допомоги аудиторам у ви-
словлюванні незалежної думки щодо
складеної фінансової звітності. Вони мають
розглядатися практиками як мінімально
необхідні стандарти їх роботи, а не як
максимально необхідні або як ідеал.
Наявність стандартів не означає, що аудитор

повинен чітко їм слідувати. Якщо аудитор
вважає, що вимоги нормативу неможливо
виконати, то будуть виправдані його
альтернативні дії або питання є несуттєвим.
Але це переносить тягар відповідальності на
самого аудитора, тобто нормативи аудиту, як
правило, виконуються, а якщо не
виконуються, це має бути аргументовано.

Аудиторські стандарти – документи,
що формулюють єдині базові вимоги й
загальні підходи до проведення аудиту.

Насамперед, аудиторські стандарти
потрібні, тому що вони дають змогу під-
тримувати аудиторську діяльність на відпо-
відному рівні, змушують аудитора постійно
підвищувати свій науковий і професійний рі-
вень. Крім того, стандарти регламентують
порядок здійснення аудиту, чим допомагають
самим аудиторам у виконанні їхніх обов’яз-
ків (рис. 3).

Рис. 3. Необхідність стандартизації аудиторської діяльності

Аудиторські стандарти є підставою для
доказу в суді якості проведення аудиту й
визначення міри відповідальності аудитора [8].

Стандарти визначають загальний під-
хід до проведення аудиту, масштаб перевірки,
види звітів аудитора, питання методології та
основні принципи, яких мають дотримува-
тись аудитори.

Дотримання аудиторських стандартів

дозволяє забезпечити певний рівень гарантій
результатів аудиторської перевірки. Якщо
аудитор допускає відхилення від них, то він
повинен пояснити причину цього.

Аудиторські стандарти повинні відпо-
відати змінам економічних умов, саме тому
вони підлягають періодичному перегляду.

До 31 грудня 1998 р. в Україні діяли
тимчасові національні нормативи аудиту. Рі-

забезпечення високої
якості аудиторських

перевірок

сприяння впровадженню в аудиторську практику нових наукових досягнень

допомога користувачам зрозуміти процес аудиту

підвищення суспільного
іміджу професії аудитора

зв’язок окремих
елементів процесу аудиту

забезпечення захисту
інтересів аудиторів

усунення зайвого
контролю з боку держави

допомога аудиторам
у веденні переговорів

з клієнтами

для суспільства для замовників послуг для аудиторів

реалізація потреб у довірі,
професіоналізмі, конфіден-
ційності та якості послуг

Призначення стандартів аудиту



шенням Аудиторської палати України № 73
від 18.12.1998 р. [9] затверджені 32
національні нормативи аудиту та Кодекс
етики аудиторів. У національних нормативах
аудиту переважно використовувалась
термінологія стандартів аудиторів
Міжнародної федерації бухгалтерів, у зв’язку
з чим мали місце розбіжності з термінами
чинного законодавства та нормативно-
правовими актами України.

Необхідність постійного
вдосконалення нормативної бази, зокрема
стандартів,
потребує фінансового, організаційного та
наукового забезпечення. Крім того, інозем-
ні інвестори, які приходили на український
ринок, вимагали, щоб оцінювання фінансо-
вої звітності про діяльність підприємства
виконувалося за звичними для них канона-
ми. Тому Аудиторська палата України
ухвалила перехід аудиторської діяльності на
Міжнародні стандарти. Рішенням АПУ від
18.04.2003 р. № 122 «Про порядок
застосування в Україні стандартів аудиту та
етики Міжнародної організації бухгалтерів»
[10] як національні стандарти прийняті
стандарти аудиту й етики Міжнародної
федерації бухгалтерів.

Аудиторська палата України за погод-
женням з Міжнародною федерацією бухгалте-
рів періодично здійснює переклад та видання
державною мовою стандартів аудиту й
етики. У палаті працює також комісія зі
стандартів, що розробляє національні
положення з практики аудиту та інструкції,
покликані узгодити міжнародні стандарти з
вітчизняними особливостями в оподаткуванні,
праві та державному управлінні, урегулювати
питання, не визначені законом і стандартами
МФБ.

Важливою подією став переклад і
публікація нової редакції Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості й
етики (видання 2007 р.), що розробляються
Радою з міжнародних стандартів аудиту та
надання впевненості, затверджуються і
вводяться в дію Міжнародною федерацією
бухгалтерів (МФБ) і визнані рішенням АПУ
як національні в Україні з 2003 р. У
порівнянні з 2006 р. це видання містить такі
найбільш істотні зміни і доповнення:

1) оновлено Глосарій термінів;
2) вилучено в грудні 2006 р. МСА 700

«Аудиторський висновок про фінансову

звітність»; обов'язковому застосуванню
підлягають положення переглянутого МСА
700 «Висновок незалежного аудитора щодо
повного пакету фінансових звітів загального
призначення» для аудиторських висновків,
датованих 31 грудня 2006 р.;

3) у червні 2006 р. вилучено МСА 230
«Документація» і введено в дію
переглянутий МСА 230 «Документація з
аудиторської перевірки» [7].

РМСАНВ реалізує проект щодо
підвищення зрозумілості своїх стандартів, у
рамках якого вже в грудні 2006 р. були
затверджені Зміни в Передмову до
міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, інших завдань з надання
впевненості і супутніх послуг, а також нові
редакції чотирьох перейменованих МСА
(240, 300, 315, 330), що набирають сили для
аудиту фінансових звітів за періоди,
починаючи з 15 грудня 2008 р. і пізніше.

РМСАНВ 2 жовтня 2008 р.  після
розгляду і прийняття Наглядовою радою з
питань захисту суспільних інтересів,
випустив сім Міжнародних стандартів
аудиту, що мають новий стиль викладу і є
більш зручними для застосування: МСА 200
«Загальні завдання незалежного аудитора та
проведення аудиту згідно з Міжнародними
стандартами аудиту»; МСА 320 «Суттєвість
у плануванні та здійсненні аудиту»; МСА
450 «Оцінка викривлень, виявлених в ході
аудиту»; МСА 530 (нова редакція)
«Аудиторська вибірка»; МСА 610 (нова
редакція) «Використання роботи внутрішніх
аудиторів»; МСА 705 «Зміни до висновку у
звіті незалежного аудитора»; МСА 706
«Пояснювальні параграфи та інші пояснення
у звіті незалежного аудитора».

Зазначені вище стандарти набувають
сили для аудиторських перевірок фінансових
звітів за періоди, що починаються 15 грудня
2009 р. або пізніше.

Стандарти аудиту передбачають
основні принципи виконання аудиторами
професійних дій, але не є методиками чи
інструкціями до застосування методичних
прийомів та притаманних їм процедур
аудиту. МСА
не мають законодавчого статусу, тому не є
обов'язковими для застосування у практиці
аудиторської діяльності, хоч у міжнародному
і вітчизняному аудиті цих норм здебільшого
дотримуються. Разом з тим до стандартів



аудиторськими фірмами (аудиторами) роз-
робляються конкретні методики, методичні
рекомендації, які сприяють поглибленому
дослідженню питань, поставлених на
вирішення аудиту.

Звісно, використання в українському
аудиті міжнародних стандартів – процес
об'єктивний і невідворотний, проте Україна
має активно включитися у всесвітній процес
гармонізації бухгалтерського обліку і
вдосконалення аудиторської діяльності [11].
Даний крок, принаймні, наблизить
вітчизняного аудитора до розуміння
сучасного стану та вимог МСА до аудиту.
Адже яким чином можуть реалізовуватися
такі загальноприйняті принципи аудиту, що
передбачені Кодексом професійної етики
аудиторів, як чесність, справедливість,
компетентність, конфіденційність,
незалежність, об'єктивність, у
корумпованому суспільстві (яким, на жаль,
залишається українське). Реалізація цих
принципів українськими аудиторами дуже
ускладнена, що знижує значущість аудиту.

Нам слід використати вітчизняні до-
робки у сфері удосконалення господарського
контролю, зокрема
внутрішньогосподарського контролю, щоб
побудувати ефективну систему аудиту
власного зразка – вітчизняного, з
використання міжнародного досвіду [12].

Висновки. Зважаючи на те що
аудиторська діяльність в Україні знаходиться
на початковому етапі свого розвитку, у
порівнянні зі світовим досвідом вона має ряд
суперечностей та невизначеностей. Саме
тому досвід зарубіжних країн має стати її
своєрідним орієнтиром. Основні аспекти
перспектив розвитку аудиту полягають в
орієнтації на Міжнародні стандарти аудиту,
їх детальне вивчення та впровадження в
Україні [13].

Отже, аналізуючи зазначене, можна
дійти висновку про недосконалість діючого
законодавства у сфері регулювання аудитор-
ської діяльності в Україні. Тому вкрай
необхідне позитивне вирішення розглянутого
кола правових питань. Це, безумовно,
сприятиме подальшому розвитку аудиту та
аудиторської діяльності в Україні. На
особливу увагу заслуговують питання
подальшого розвитку та реформування
нормативів регулювання аудиторської

діяльності згідно з досвідом провідних країн
світу, що є запорукою динамічного та
продуктивного розвитку аудиту України в
майбутньому.
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