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Анотація 

У статті розглянуто нормативно-правове забезпечення аудиту в контексті реформування аудиторської 

діяльності в Україні, що пов’язано із прийняттям Закону України «Про аудит фінансової звітності та ау-

диторську діяльність» від 21.12.2017 року, норми якого спрямовані на приведення вимог вітчизняного за-

конодавства у сфері незалежного аудиту до вимог ЄС. Досліджено стан аудиторської діяльності в Україні 

в частині кількості суб’єктів аудиту а також кількості, видової структури та вартості наданих аудиторських 

послуг. 

Досліджено, що аудиторська діяльність у сфері незалежного фінансового контролю регулюється Го-

сподарським кодексом України, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-

ність», Міжнародними стандартами аудиту та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-право-

вими актами, які можна класифікувати за п’ятьма рівнями. Перший рівень: Господарський кодекс України; 

другий рівень: Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; третій рівень: 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

Кодекс етики професійних бухгалтерів; четвертий рівень: Положення, що прийняті Органом суспільного 

нагляду, Аудиторською палатою України, інші законодавчі акти, що регулюють проведення аудиту; 

п’ятий рівень: внутрішньофірмові стандарти аудиту. 

Виділено труднощі, з якими зіткнулися аудитори у зв’язку прийняттям нового Закону, як от: впрова-

дження суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, підвищені вимоги до атестації аудиторів та кад-

рового забезпечення діяльності аудиторської фірми, необхідність страхування відповідальності перед тре-

тіми особами, встановлення пакету додаткової звітності за результатами обов’язкового аудиту, однак вва-

жаємо, що такі заходи є необхідними для підвищення якості аудиторських послуг, міжнародного визнання 

результатів вітчизняного аудиту, зростання довіри до аудитора та підвищення престижу аудиторської про-

фесії загалом. 

Як висновок, систему регулювання аудиторської діяльності в Україні можна назвати змішаною, оскі-

льки поряд із державним регулюванням аудиту, що реалізується через Орган суспільного нагляду і полягає 

у встановленні державою порядку та правил здійснення аудиторської діяльності, діють також незалежні 

професійні організації аудиторів, які захищають права та інтереси аудиторів а також удосконалюють ау-

диторську діяльність відповідно до законодавчих норм. 

Abstract 

The article deals with the legal support of the audit in the context of reforming the audit activity in Ukraine, 

which is related to the adoption of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing" of 

21.12.2017, the rules of which are aimed at bringing the requirements of national legislation in the field of inde-

pendent audit to EU requirements. The state of audit activity in Ukraine is investigated in terms of the number of 

audited entities, as well as the number, type of structure and cost of audit services provided. 

It has been researched that the audit activity in the field of independent financial control is regulated by the 

Economic Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing", International 

Standards on Auditing and other regulatory acts adopted thereunder, which can be classified into five levels. First 

level: Economic Code of Ukraine; second level: Law of Ukraine “On Audit of Financial Statements and Audit 

activity"; Level 3: International Standards on Quality Control, Audit, Review, Other Assurance and Related Ser-

vices, Code of Ethics for Professional Accountants; fourth level: Provisions adopted by the Public oversight body, 

the Audit Chamber of Ukraine, other legislative acts governing the audit; Fifth Level: Internal Audit Standards. 

The difficulties encountered by the auditors in adopting the new Law are highlighted, such as: introduction 

of public oversight of auditing activities, increased requirements for auditor certification and staffing of the audit 

firm, the need for third party liability insurance, the establishment of an additional reporting package statutory 

audit, however, we believe that such measures are necessary to improve the quality of audit services, the interna-

tional recognition of the results of national audit, increasing the credibility of the auditor and increasing the prestige 

of the audit profession as a whole. 

In conclusion, the system of regulation of audit activity in Ukraine can be called mixed, since in addition to 

the state regulation of audit, which is implemented through the Public oversight body and is to establish a state 

procedure and rules for auditing, there are also independent professional organizations of auditors who protect the 

rights and interests auditors and improve audit activities in accordance with the law. 

Ключові слова: аудит, нормативно-правове забезпечення, Міжнародні стандарти аудиту, Кодекс 

етики професійних бухгалтерів, внутрішньофірмові стандарти аудиту. 

Keywords: audit, regulatory support, International Standards on Auditing, Code of Ethics for Professional 

Accountants, Intercompany Auditing Standards. 

 

Постановка проблеми. Законодавче забезпе-

чення незалежного аудиту в Україні відбулося ще у 

1993 році із прийняттям Закону «Про аудиторську 

діяльність». З того часу вітчизняний аудит пройшов 

шлях становлення та розвитку і в умовах сього-

дення є важливим і незамінним учасником економі-

чних процесів, що відбуваються в Україні.  

В умовах інтеграції України до Євросоюзу ви-

никає потреба наближення норм вітчизняного зако-

нодавства до законодавства ЄС, що впливає на ре-

гулювання та організацію незалежного аудиту як 

гаранта достовірності фінансової звітності 

суб’єктів господарювання. Внаслідок змін норма-
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тивного забезпечення фінансового обліку та ауди-

торської діяльності, поступово збільшується кіль-

кість підприємств, які підлягають обов’язковому 

щорічному аудиту фінансової звітності, а поряд із 

цим – підвищення критеріїв відбору суб’єктів ауди-

торської діяльності, які матимуть право надавати 

послуги з обов’язкового аудиту. Усі ці зміни є не-

обхідністю сьогодення та принциповою позицією 

аудиторської спільноти України – спрямувати усі 

зусилля для підвищення довіри до результатів ро-

боти аудитора а також позиціонування високого 

престижу аудиторської професії [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Суттєвий внесок у дослідження наукових та прак-

тичних аспектів нормативно-правового регулю-

вання незалежного аудиту здійснили науковці: Бо-

ндар В.П. [2], Гуцаленко О.О. [1], Подолянчук О.А. 

[3], Редько О.Ю. [4], Фабіянська В.Ю. [1] та інші. 

О.Ю. Редько, досліджуючи новели законодав-

чого регулювання аудиту в Україні, вважає, що но-

вий Закон має певні невизначеності, які досить сут-

тєво можуть вплинути на вітчизняну аудиторську 

практику. Перш за все, це стосується вимог до фі-

нансової звітності та аудиторського висновку. Між-

народні стандарти аудиту (МСА) в усьому світі но-

сять скоріше рекомендаційний, ніж директивний 

характер. В Україні ж МСА до цього часу розуміли 

як “істину в останній інстанції”. Великою, на пог-

ляд науковця, помилкою, є відсутність посилань у 

Законі на право аудитора мати власне професійне 

судження. Хоча це право більше 200 разів згаду-

ється у тексті МСА, проте його відсутність у Законі 

залишає можливість для суб’єктивного підходу до 

аудиторської практики при контролі якості ауди-

торських послуг [4]. 

О.А. Подолянчук регулювання аудиторської 

діяльності в Україні поділяє на три рівні: державне 

регулювання, професійне регулювання і внутрішнє 

регулювання а також доходить висновку, що Укра-

їна ще перебуває ще на шляху становлення та роз-

витку аудиторської діяльності. Аналіз державного 

регулювання інституту аудиту свідчить про пос-

тійне вдосконалення нормативно-правових актів, 

що підвищує рівень теоретичних, організаційних, 

методологічних та методичних аспектів аудиту та 

аудиторської діяльності [3]. 

В.П. Бондар вважає, що у відповідності до сту-

пеня державного втручання та контролю за функці-

онуванням суб’єктів аудиторської діяльності (висо-

кого, середнього та низького) можна виділити від-

повідно три моделі організації та регулювання 

аудиторської діяльності: жорстку, змішану та 

м’яку. Найбільш ефективною системою регулю-

вання аудиторської діяльності є змішана. Її ефекти-

вність ґрунтується на тому, що така система дозво-

ляє одночасно враховувати та захищати інтереси 

держави, зовнішніх користувачів, а також суб’єктів 

аудиторської діяльності. Держава, з одного боку, 

встановлює порядок та правила здійснення ауди-

торської діяльності, забезпечуючи виконання своїх 

функцій перед суспільством. Незалежні професійні 

організації захищають права та інтереси своїх чле-

нів – аудиторів, а також розробляють шляхи розви-

тку та покращання аудиторської діяльності відпо-

відно до законодавства [2]. 

Однак, незважаючи на численні дослідження 

вчених-економістів щодо регулювання аудиту, но-

вітні вимоги законодавства в контексті наближення 

до вимог ЄС, потреби користувачів фінансової зві-

тності, в тому числі регуляторних органів, вимага-

ють від науковців подальших напрацювань щодо 

удосконалення нормативно-правового забезпе-

чення незалежного аудиту в Україні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження особливостей нормативно-правового 

забезпечення незалежного аудиту в умовах рефор-

мування аудиторської діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

01.09.2017 року набрала чинності Угода про асоці-

ацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь-

ким Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін-

шої сторони (далі - Угода) [5]. Відповідно до статті 

387 Угоди, обидві сторони, визнаючи важливість 

комплексного застосування ефективних правил та 

методики у сферах законодавства щодо заснування 

та діяльності компаній, корпоративного управ-

ління, а також щодо бухгалтерського обліку та ау-

диту, з метою створення повноцінно функціоную-

чої ринкової економіки та задля стимулювання то-

ргівлі, домовилися вести співробітництво: 

1) з питань захисту прав акціонерів, кредиторів 

та інших заінтересованих сторін відповідно до ви-

мог ЄС; 

2) щодо впровадження на національному рівні 

відповідних міжнародних стандартів та поступо-

вого наближення до права ЄС у сфері бухгалтер-

ського обліку та аудиту; 

3) з питань подальшого розвитку політики ко-

рпоративного управління відповідно до міжнарод-

них стандартів, а також поступового наближення 

до правил та рекомендацій ЄС [5]. 

При цьому Україна має спрямовувати свою ді-

яльність на обмін інформацією та досвідом із ЄС 

щодо існуючих систем та відповідних нововведень 

у вищезазначених сферах. 

Отже, українське законодавство у галузі бухга-

лтерського обліку та незалежного аудиту має бути 

максимально наближене до європейського законо-

давства. Тому, з метою трансформації вітчизняного 

нормативно-правового забезпечення щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності а також підтвердження її достовірності не-

залежною думкою аудитора, в Україні були 

прийняті нові законодавчі документи: 

1) Закон України “Про внесення змін до Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких 

положень)” від 05.10.2017 № 2164-XIII [6]; 

2) Закон України “Про аудит фінансової звіт-

ності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. № 

2258-VIII [7]. 

О.А. Подолянчук наступним чином трактує 

зміст категорії «нормативно-правове забезпечення 

аудиторської діяльності»: 
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- нормативно-правове регулювання аудиторсь-

кої діяльності – це здійснюваний державою та про-

фесійними громадськими організаціями механізм 

реалізації права на поведінку та діяльність 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

- нормативно правове забезпечення – комплекс 

юридичних норм та правил поведінки, які визнача-

ють права і обов’язки учасників аудиторської пере-

вірки та забезпечують виконання ними мети і за-

вдань аудиту; 

- державне регулювання аудиту – це сукуп-

ність законів та підзаконних актів, які визначають 

нормативно-правове регулювання аудиторської ді-

яльності та забезпечують досягнення мети і вико-

нання завдань аудиту [3]. 

Аудиторська діяльність у сфері незалежного 

фінансового контролю регулюється Господарським 

кодексом України, Законом України «Про аудит фі-

нансової звітності та аудиторську діяльність», Між-

народними стандартами аудиту та іншими прийня-

тими відповідно до них нормативно-правовими ак-

тами, які можна класифікувати за наступними 

рівнями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівні нормативно-правового регулювання незалежного аудиту в Україні 

Рівень регу-

лювання 

Документ 

(група документів) 
Характеристика 

І рівень 
Господарський ко-

декс України [8] 

Оскільки аудиторська діяльність є видом підприємницької ді-

яльності, відповідно, у ст. 362 Господарського кодексу Укра-

їни визначено, що аудиторська діяльність - це незалежна про-

фесійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяль-

ності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг 

ІІ рівень 

Закон України «Про 

аудит фінансової звіт-

ності та аудиторську 

діяльність» [7] 

Визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійс-

нення аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відно-

сини, що виникають при її здійсненні, та приводить норми на-

ціонального законодавства у сфері аудиторської діяльності у 

відповідність із законодавством Європейського Союзу 

ІІІ рівень 

Міжнародні станда-

рти контролю якості, 

аудиту, огляду, ін-

шого надання впевне-

ності та супутніх пос-

луг [9]; 

Кодекс етики профе-

сійних бухгалтерів 

[10] 

Аудиторські стандарти формують єдині базові нормативні ви-

моги до якості й надійності аудиту, що забезпечують за дотри-

мання певного рівня гарантії результатів перевірки. Мірою 

зміни економічної ситуації в країні стандарти можуть періо-

дично переглядатися. На базі стандартів аудиту формуються 

навчальні програми для підготовки аудиторів та єдині вимоги 

щодо проведення кваліфікаційних іспитів для атестації ауди-

торів. 

Стандарти аудиту визначають загальний підхід до проведення 

аудиту, масштаб аудиторської перевірки, види звітів аудито-

рів, питання методології, базові принципи професійної етики, 

яких мають дотримуватися всі суб'єкти аудиторської діяльно-

сті 

ІV рівень 

Положення, що 

прийняті Органом су-

спільного нагляду, 

Аудиторською пала-

тою  

України, інші законо-

давчі акти, що регу-

люють проведення 

аудиту 

Цей рівень утворюють документи з професійного регулю-

вання аудиторської діяльності, що покладено на Орган суспі-

льного нагляду, Аудиторську палату України. Метою їхньої 

діяльності є забезпечення високої якості аудиторської діяль-

ності та захист інтересів суб’єктів аудиту. Такі документи ви-

значають також відповідальність аудитора за неналежну як-

ість надання аудиторських послуг 

V рівень 
Внутрішньофірмові 

стандарти аудиту 

Внутрішньофірмові стандарти аудиту (ВСА) - це сукупність 

принципів, методів, прийомів і способів, що використову-

ються аудиторською фірмою при наданні аудиторських пос-

луг, підготовці документації, виходячи із встановлених пра-

вил та особливостей діяльності аудиторської фірми 

Джерело: сформовано авторами 

 

Другий рівень регулювання аудиторської 

діяльності становить Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII [7], який набрав чинності 

з 1 січня 2018 року та вступив в дію з 1 жовтня 2018 

року. Закон визначає правові засади аудиту фінан-

сової звітності, здійснення аудиторської діяльності 

в Україні, врегульовує відносини, що виникають 

при її здійсненні, та приводить норми національ-

ного законодавства у сфері аудиторської діяльності 

у відповідність із законодавством Європейського 

Союзу. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=436-15
http://zakon.nau.ua/doc/?code=436-15


The scientific heritage No 45 (2020) 39 

Вважаємо, що реалізація Закону дозволить га-

рмонізувати національне законодавство у сфері ау-

диту фінансової звітності й аудиторської діяльності 

із законодавством Європейського Союзу у відпо-

відній сфері, сприятиме розвитку аудиторської дія-

льності в Україні, а також забезпечить покращення 

інвестиційної привабливості національної еконо-

міки. 

Наведемо у табл. 2 структуру Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську ді-

яльність» 

Таблиця 2 

Структура Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

 від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 

Розділ  Назва розділу, статті розділу 

Розділ І  Загальні положення (ст. 1-12) 

Розділ ІІ Професійні стандарти та аудиторський звіт (ст. 13-14) 

Розділ ІІІ Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю (ст. 15-18) 

Розділ ІV Атестація аудиторів (ст. 19) 

Розділ V Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (ст. 20-22) 

Розділ VI 
Особливості проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять су-

спільний інтерес (ст. 23-39) 

Розділ VII Забезпечення якості аудиторських послуг (ст. 40-41) 

Розділ VIII Професійна відповідальність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (ст. 42-45) 

Розділ IX Професійне самоврядування аудиторів (ст. 46-52) 

Розділ X Прикінцеві та перехідні положення 

Джерело: узагальнено авторами на основі [7] 

 

Згідно із Законом, створено Орган суспільного 

нагляду (складається з Ради нагляду за аудиторсь-

кою діяльністю та Інспекції із забезпечення якості), 

який здійснює контроль за якістю аудиторських по-

слуг, що надаються підприємствам, які становлять 

суспільний інтерес. 

Крім того, норми Закону містять підвищені ви-

моги до аудиторів, що надаватимуть послуги підп-

риємствам, які становлять суспільний інтерес, з ме-

тою позабюджетного фінансування діяльності із за-

безпечення якості аудиторських послуг 

запроваджується механізм фінансування діяльності 

Органу суспільного нагляду та Аудиторської па-

лати України, який передбачає сплату фіксованого 

внеску та змінної складової за договорами обов’яз-

кового аудиту. 

Законом також встановлюється новий порядок 

атестації аудиторів, для забезпечення гарантій ви-

сокого рівня їх знань; запроваджується механізм 

страхування професійної відповідальності аудито-

рів перед третіми особами. 

Відповідно до норм Закону, Аудиторська па-

лата України функціонує як професійна самоврядна 

організація, яка забезпечує реалізацію значної час-

тки функцій з регулювання професійної діяльності 

аудиторів. Також створено єдиний реєстр аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності, у зв’язку з чим 

буде зменшено витрати аудиторських компаній на 

навчання та сертифікацію в різних регуляторних 

органах. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фі-

нансової звітності та аудиторську діяльність», ау-

дит фінансової звітності — аудиторська послуга з 

перевірки даних бухгалтерського обліку і показни-

ків фінансової звітності та консолідованої фінансо-

вої звітності юридичної особи, або представництва 

іноземного суб’єкта господарювання, або іншого 

суб’єкта, який подає фінансову звітність та консо-

лідовану фінансову звітність групи, з метою висло-

влення незалежної думки аудитора про її відповід-

ність в усіх суттєвих аспектах вимогам національ-

них положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

міжнародних стандартів фінансової звітності або 

іншим вимогам [7] 

Третій рівень становлять, першою чергою ста-

ндарти аудиту та етики, що приймаються Аудитор-

ською палатою України як національні. Стандарти 

встановлюють мінімальний рівень виконання та 

якості виконання аудиторських послуг. Аудитор-

ські стандарти мають бути незмінними незалежно 

від спектра діяльності. 

На підставі рішення Аудиторської палати Ук-

раїни «Про порядок застосування в Україні Станда-

ртів аудиту та етики Міжнародної федерації бухга-

лтерів від 18.04.2003 року № 122/2 в Україні в яко-

сті Національних стандартів аудиту застосовують 

Міжнародні стандарти аудиту та етики, а від 

01.01.2006 року — Міжнародні стандарти аудиту, 

надання впевненості та етики (видання 2006 року)., 

від 2013 року – Міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг; від 2014 року – Міжнародні ста-

ндарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого на-

дання впевненості та супутніх послуг. На даний мо-

мент діють Міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-

путніх послуг 2016-2017 рр. [9]. 

Розроблення Міжнародних професійних стан-

дартів (у т.ч. аудиту, фінансової звітності, надання 

впевненості) Кодексу етики забезпечує Міжнаро-

дна федерація бухгалтерів (далі - МФБ). 

МФБ це всесвітня організація бухгалтерів про-

фесіоналів, заснована 1977 року, що нині налічує 

163 організації-члена з усього світу й охоплює по-

над 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практи-

ків. 
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Розробкою міжнародних стандартів аудиту та 

надання впевненості займається Рада з міжнарод-

них стандартів аудиту та надання впевненості (далі 

- РМСАНВ) МФБ, а розробленням Кодексу етики 

професійних бухгалтерів - Рада з міжнародних ста-

ндартів етики для бухгалтерів МФБ (раніше - Комі-

тет з питань етики). 

Стандарти РМСАНВ регулюють виконання за-

вдань з аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг, які здійснюються відповідно до 

Міжнародних стандартів. Вони не мають переваж-

ної сили над національними законодавчими чи но-

рмативними документами, які регулюють аудит іс-

торичних фінансових звітів або завдань з надання 

впевненості щодо іншої інформації у конкретній 

країні та яких необхідно дотримуватися відповідно 

до національних стандартів цієї країни. Якщо наці-

ональні законодавчі чи нормативні документи від-

різняються від стандартів РМСАНВ або суперечать 

ним у певному питанні, завдання, яке виконується 

відповідно до національних вимог, буде автомати-

чно вважатись таким, що не відповідає стандартам 

РМСАНВ. Професійний бухгалтер не повинен зая-

вляти, що його робота відповідає стандартам 

РМСАНВ, якщо він не повністю виконав вимоги 

всіх тих стандартів, що стосуються конкретного за-

вдання [9]. 

Аудиторські стандарти формують єдині базові 

нормативні вимоги до якості й надійності аудиту, 

що забезпечують за дотримання певного рівня гара-

нтії результатів перевірки. Мірою зміни економіч-

ної ситуації в країні стандарти можуть періодично 

переглядатися. На базі стандартів аудиту форму-

ються навчальні програми для підготовки аудито-

рів та єдині вимоги щодо проведення кваліфікацій-

них іспитів для атестації аудиторів. 

Стандарти аудиту визначають загальний під-

хід до проведення аудиту, масштаб аудиторської 

перевірки, форми висловлення аудиторської думки 

у звіті аудитора, питання методології, базові прин-

ципи, яких мають дотримуватися всі суб'єкти ауди-

торської діяльності. 

Міжнародні стандарти аудиту (далі - МСА) 

охоплюють всі види аудиторських послуг, що нада-

ються клієнтам суб’єктами аудиторської діяльно-

сті, і містять такі нормативні документи: 

- Міжнародну концептуальну основу завдань з 

надання впевненості (МКОЗНВ); 

- Міжнародні стандарти контролю якості 

(МСКЯ); 

- Міжнародні стандарти аудиту (МСА); 

- Міжнародні стандарти завдань з огляду 

(МСЗО); 

- Міжнародні стандарти завдань з надання впе-

вненості (МСЗНВ); 

- Міжнародні стандарти супутніх послуг 

(МССП); 

- Нотатки з міжнародної практики аудиту 

(НМПА), які в попередніх виданнях МСА мали на-

зву Положення з міжнародної практики аудиту 

(ПМПА). 

Як визначено Міжнародною федерацією бух-

галтерів, всі види аудиторських послуг поділя-

ються на дві групи: 

- послуги з надання впевненості; 

- супутні послуги. 

Характерною обов’язкової ознакою завдань з 

надання впевненості, визначеною Міжнародною 

концептуальною основою завдань з надання впев-

неності, яка є одним з нормативних документів, 

включеним до МСА, для їх прийняття і виконання 

(на відміну від інших видів аудиторських послуг) є 

такі умови (елементи): 

- тристоронні відносини, в яких бере участь ау-

дитор, сторона, відповідальна за підготовлену та 

подану для перевірки фінансову інформацію, ви-

значені користувачі останньої і результатів роботи 

аудитора; 

- прийнятний предмет перевірки; 

- належні критерії (контрольні показники); 

- достатні та прийнятні докази; 

- письмовий звіт аудитора у формі достатньої 

(обгрунтованої) або обмеженої впевненості з не мо-

дифікованою чи модифікованою формою вислов-

лення його думки. 

Міжнародні стандарти контролю якості необ-

хідно застосовувати при виконанні всіх без винятку 

аудиторських завдань усіма суб’єктами аудиторсь-

кої діяльності. Так, МСКЯ 1 «Контроль якості для 

фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 

звітності, а також інші завдання з надання впевне-

ності і супутні послуги» передбачає необхідність 

створення аудиторською фірмою системи конт-

ролю якості, яка охоплюватиме політику та проце-

дури стосовно кожного з таких елементів: 

- відповідальність керівництва за якість на 

фірмі; 

- відповідні етичні вимоги; 

- прийняття та продовження відносин з клієн-

тами і конкретних завдань; 

- людські ресурси; 

- виконання завдання; 

- моніторинг. 

Міжнародні стандарти аудиту, які безпосеред-

ньо розроблені для проведення аудиту фінансової 

звітності, можуть використовуватись також для ви-

конання завдань з аудиту іншої історичної фінансо-

вої інформації. Стандарти цього класу поділені на 

окремі групи (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Структура розділу «Аудити історичної фінансової інформації» Міжнародних стандартів контролю яко-

сті, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

Групи стандар-

тів 
Характеристика Стандарти 

1 2 3 

МСА 200-299 

«Загальні прин-

ципи та відпові-

дальність» 

Стосуються розв’язання 

питань визначення зага-

льних цілей незалежного 

аудитора та проведення 

аудиту відповідно до 

МСА 

МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та про-

ведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту» 

МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту» 

МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітно-

сті» 

МСА 230 «Аудиторська документація» 

МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 

МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів 

під час аудиту фінансової звітності» 

МСА 260 (переглянутий) «Повідомлення інформації 

тим, кого наділено найвищими повноваженнями» 

МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки вну-

трішнього контролю тим, кого наділено найвищими по-

вноваженнями, та управлінському персоналу» 

МСА 300-499 

«Оцінка ризиків 

та дії у відповідь 

на оцінені ри-

зики» 

Стосуються розв’язання 

питань планування ау-

диту фінансової звітно-

сті; ідентифікації та оці-

нки ризиків суттєвих ви-

кривлень 

МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» 

МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання 

ризиків суттєвого викривлення через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища» 

МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні ау-

диту» 

МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» 

МСА 402 «Положення щодо аудиту суб’єкта господа-

рювання, що користується послугами організації, що 

надає послуги» 

МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під час 

аудиту» 

МСА 500-599 

«Аудиторські до-

кази» 

Стосуються вирішення 

питань формування ау-

диторських доказів зага-

лом та аудиторських до-

казів щодо окремих 

об’єктів 

МСА 500 «Аудиторські докази» 

МСА 501 «Аудиторські докази – особливі положення 

щодо відібраних елементів» 

МСА 505 «Зовнішні підтвердження» 

МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на поча-

ток періоду» 

МСА 520 «Аналітичні процедури» 

МСА 530 «Аудиторська вибірка» 

МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облі-

кових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з 

ними розкриття інформації» 

МСА 550 «Пов’язані сторони» 

МСА 560 «Події після звітного періоду» 

МСА 570 (переглянутий) «Безперервність діяльності» 

МСА 580 «Письмові запевнення» 

МСА 600-699 

«Використання 

роботи інших фа-

хівців» 

Стосуються вирішення 

питань аудиту фінансо-

вої звітності групи 

суб’єктів господарю-

вання, використання ро-

боти внутрішніх аудито-

рів та роботи експерта 

МСА 600 «Особливі положення щодо аудитів фінансо-

вої звітності групи (включаючи роботу аудиторів ком-

понентів)» 

МСА 610 (переглянутий в 2013 р.) «Використання ро-

боти внутрішніх аудиторів» 

МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора» 

МСА 700-799 

«Аудиторські ви-

сновки та звіту-

вання» 

Стосуються вирішення 

питання формування ау-

МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та скла-

дання звіту щодо фінансової звітності» 

МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових пи-

тань аудиту в звіті незалежного аудитора» 
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диторської думки та на-

дання звіту щодо фінан-

сової звітності 

МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора» 

МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного ауди-

тора» 

МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показ-

ники і порівняльна фінансова звітність» 

МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації» 

МСА 800-899 

«Спеціалізовані 

сфери» 

Стосуються розв’язання 

питань аудиту фінансо-

вої звітності, складеної 

відповідно до концепту-

альних засад спеціаль-

ного призначення 

МСА 800 (переглянутий) «Особливі положення – ау-

дити фінансової звітності, складеної відповідно до кон-

цептуальних основ спеціального призначення» 

МСА 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих 

фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або 

статей фінансового звіту» 

МСА 810 (переглянутий) «Завдання зі звітування щодо 

узагальненої фінансової звітності» 

Джерело: сформовано авторами [9] 

 

Значення стандартів полягає в тому, що їх до-

тримання: забезпечує прийнятну якість аудиторсь-

кої перевірки; сприяє впровадженню в аудиторську 

практику нових наукових досягнень; допомагає ко-

ристувачам зрозуміти процес аудиторської переві-

рки; підвищує престиж професії; полегшує аудито-

рам ведення переговорів із клієнтами; забезпечує 

взаємозв'язок окремих елементів аудиторського 

процесу. 

Для врегулювання норм професійної етики в 

1996 році Американським інститутом дипломова-

них громадських бухгалтерів був розроблений Ко-

декс професійної етики. 

Кодекс етики професійних бухгалтерів (ауди-

торів) повинен слугувати основою етичних вимог 

(кодексів етики, детальних правил, рекомендацій, 

стандартів поведінки), які висуваються до профе-

сійних бухгалтерів (аудиторів) в кожній країні. 

Професійна етика визначає загальні приписи 

щодо ідеальних форм поведінки працівників відпо-

відних професій. Вони акцентують увагу на встано-

вленні правил діяльності та потребують високого 

рівня професіоналізму. 

В Україні рішенням АПУ від 18.04.2003 р. за-

проваджено в дію Кодекс етики професійних бух-

галтерів Міжнародної федерації бухгалтерів 

(остання редакція від 2012 року) [10]. Головним за-

вданням цього документу є встановлення етичних 

вимог для аудиторів-практиків з метою забезпе-

чення гарантії високої якості їхньої роботи та задо-

волення інтересів суспільства та держави. Він за-

проваджує фундаментальні принципи етики та пра-

вила надання аудиторських послуг, які є обов'язко-

вими для виконання усіма аудиторами.  

Кодекс етики професійних бухгалтерів затвер-

джує Рада з Міжнародних стандартів етики бухгал-

терів, що працює при Міжнародній федерації бух-

галтерів. Переглядають його кожних п’ять років. 

Рада з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів 

відповідає за актуальність Кодексу етики професій-

них бухгалтерів та його відповідність сучасним ви-

могам. Оновлена версія Кодексу етики професій-

них бухгалтерів (далі – Кодекс, Кодекс етики), зок-

рема Міжнародні стандарти незалежності, набрала 

чинності 15 червня 2019 року. 

Головні зауваження, які висували користувачі 

попередньої версії документа та їхні клієнти, зводи-

лися до його нечіткої структури, складної навігації 

та труднощів з оперативним пошуком потрібної ін-

формації. 

Тематичні складові нового Кодексу більш уза-

гальнені і містять розгорнуті настанови для профе-

сійних бухгалтерів та аудиторів щодо підготовки й 

надання інформації в ситуаціях з високим ризиком 

порушення фундаментальних принципів етики. Та-

кож у Кодексі уточнено, що за певних умов такими 

настановами можуть скористатися професійні бух-

галтери та аудитори, що працюють із громадськими 

організаціями. Отже, відтепер Кодекс містить кон-

кретні рекомендації щодо дій бухгалтера та ауди-

тора, а знайти їх стало набагато простіше. Узагаль-

нимо головні зміни Кодексу етики професійних бу-

хгалтерів в табл. 4. 
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Таблиця 4 

Найважливіші зміни Кодексу етики професійних бухгалтерів редакції 2018 року  

порівняно із редакцією 2012 року 

Зміни, внесені 

новою редак-

цією Кодексу 

Характеристика 

Ротація персо-

налу 

Новим Кодексом етики були внесені зміни щодо обов’язкової ротації персоналу ау-

диторських фірм. Зокрема, зазнав змін так званий період охолодження – строк, упро-

довж якого ключовий працівник аудиторської фірми не може обіймати посаду, на якій 

він певний час працював. Відтепер керівники аудиторських фірм повинні «відпочи-

вати» від своєї посади не менше ніж 5 років (раніше цей строк становив 2 роки), очі-

льники відділу контролю якості – 3 роки, інші ключові працівники повинні змінюва-

тися кожні 2 роки. Варто наголосити, що ці положення набули чинності у грудні 2018 

року, тобто навіть раніше, ніж сам Кодекс етики. 

Перегляд тривалості періоду охолодження має сприяти більшій незалежності аудито-

рів і професійних бухгалтерів 

Удосконалення 

захисних меха-

нізмів 

Положення, які стосуються реакції бухгалтерів та аудиторів на ситуації, що містять 

загрозу порушення професійних принципів та незалежності, були кардинально пере-

глянуті. Відтепер вимоги щодо оцінки загроз та реакції на них більш суворі та точні. 

По суті новим Кодексом пропонується комплексна концептуальна основа, що дає 

змогу визначити, оцінити та усунути загрози порушенню професійних принципів і 

незалежності. Крім дотримання принципів професії та незалежності в роботі, Кодекс 

етики дає рекомендації щодо постійного застосування в роботі професійного скепти-

цизму 

Подарунки та 

інші заохо-

чення 

Новий Кодекс етики зосереджує увагу на подарунках та інших заохоченнях – моти-

вуючих чинниках. Вперше в документі наводиться визначення таких чинників. 

Аудиторам і бухгалтерам даються рекомендації стосовно прийняття та презентації 

подарунків. Зокрема, визначені допустимі межі подарунків та ситуацій, за яких вони 

можуть бути доречними. Найголовніша вимога за таких умов – ані подарунки, ані 

будь-які інші заохочення не можуть впливати на професійну поведінку. Якщо зміна 

поведінки аудитора не є метою подарунка, однак він створює таку загрозу, то Кодек-

сом етики в таких випадках пропонуються додаткові вказівки щодо застосування кон-

цептуальних основ. 

Новий Кодекс етики чітко окреслює різницю між подарунками та дозволеними вина-

городами, визначає ситуації, за яких отримання винагород, зокрема додаткових, не 

суперечить нормам професійної етики і не впливає на поведінку професійного бухга-

лтера 

Протидія тиску 

Особливістю оновленого Кодексу є те, що в ньому виділений окремий розділ, прис-

вячений тиску на професійних бухгалтерів та аудиторів. Так, можна знайти інформа-

цію, за яких ситуацій аудитори та бухгалтери, виконуючи свої професійні обов’язки, 

можуть відчувати тиск та якими методами можна йому протидіяти, зводячи його на-

нівець або знижуючи до прийнятного рівня 

Джерело: сформовано авторами на основі [11] 

 

Отже, Кодекс етики професійних бухгалтерів 

містить основоположні принципи професійної 

етики аудиторів, дотримання яких є необхідним для 

забезпечення високої якості аудиту та усунення си-

туацій, які загрожують добрій репутації аудиторсь-

кої професії. 

Четвертий рівень утворюють документи з про-

фесійного регулювання аудиторської діяльності, 

що покладено на Орган суспільного нагляду, Ауди-

торську палату України та Спілку аудиторів Укра-

їни. Метою їхньої діяльності є забезпечення умов 

аудиторської діяльності своїх членів і захист їхніх 

інтересів. Такі документи визначають також відпо-

відальність аудитора за неналежну якість надання 

аудиторських послуг. 

Спілка аудиторів України може встановлю-

вати обов'язкові для своїх членів внутрішні правила 

(стандарти) аудиторської діяльності й професійної 

етики, а також здійснює систематичний контроль за 

їх дотриманням. 

П’ятий рівень це безпосередньо внутрішньофі-

рмове регулювання за допомогою правил і методик, 

що створюються на основі Міжнародних стандар-

тів аудиту та етики і правил аудиторської асоціації, 

якщо аудитор є її учасником.  

Внутрішньофірмові стандарти аудиту (далі - 

ВСА) - це сукупність принципів, методів, прийомів 

і способів, що використовуються аудиторською фі-

рмою при наданні аудиторських послуг, підготовці 

документації, виходячи із встановлених правил та 

особливостей діяльності аудиторської фірми 

[Сайт]. 

Застосування ВСА в діяльності аудиторських 

фірм є досить актуальною проблемою на сучасному 

етапі, оскільки їх застосування є основою подаль-
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шого професійного росту фірми, підвищення її рей-

тингу та конкурентноздатності на ринку аудиторсь-

ких послуг. 

Необхідність у розробці ВСА викликана засто-

суванням різними аудиторськими фірмами індиві-

дуально розроблених доповнень, пояснень, розши-

фровок і узагальнень існуючих нормативних доку-

ментів або вже діючих стандартів. 

Наведемо на рис. 1 значення внутрішньофір-

мових стандартів аудиту. 

 

 
Рис. 1. Значення внутрішньофірмових стандартів аудиту для функціонування аудиторської фірми 

Джерело: сформовано авторами на основі [12] 

 

Відповідальність за формулювання та розро-

бку ВСА покладається на керівника аудиторської 

фірми. В аудиторській фірмі може бути створений 

спеціальний відділ (служба) з методології аудиту. 

Якщо ВСА розробляються спеціальними служ-

бами, то вони повинні підлягати обов'язковому за-

твердженню керівником аудиторської фірми. 

Розробку внутрішньофірмових стандартів ау-

диту умовно поділяють за певними напрямами, в 

результаті чого створюються: 

- стандарти, що стосуються професійної етики 

аудиторів; 

- стандарти, що регулюють внутрішньофірмо-

вий документооборот (особливості документообо-

роту будуть залежати від розмірів та організації ді-

яльності аудиторської фірми, а також від характе-

ристик структури контролю. Тобто, чим складніша 

структура контролю, тим детальніше необхідно ве-

сти документацію. До них належать плани, про-

грами аудиторських перевірок, документи, що ха-

рактеризують стан системи внутрішнього конт-

ролю, листи аудиторської фірми замовнику, 

оформлення результатів роботи експерта тощо); 

- стандарти, що передбачають методику прове-

дення аудиту та надання супутніх аудиту послуг. 

З метою забезпечення внутрішньофірмового 

регулювання аудиторської фірми, ВСА повинні від-

повідати наступним вимогам: 

- бути апробовані в процесі аудиторської дія-

льності, щоб їх не доводилось змінювати; 

- забезпечувати єдиний підхід до аудиту в ау-

диторській фірмі; 

- бути індивідуальними і становити комер-

ційну інформацію для кожної аудиторської фірми. 

ВСА не повинні заперечувати МСА, а лише до-

повнювати, конкретизувати, уточнювати їх поло-

ження. 

Отже, внутрішньофірмові стандарти аудиту 

визначають індивідуальний підхід до надання ауди-

торських послуг кожною аудиторською фірмою за-

лежно від специфіки діяльності, професійну етику 

аудитора, методику проведення аудиту, внутріш-

ньофірмовий документообіг. У найближчому май-

бутньому питання розробки внутрішньофірмових 

стандартів аудиту стане актуальним для всіх дію-

чих аудиторських фірм і аудиторів, інакше вони бу-

дуть змушені поступатися конкурентам, які здійс-

нять інвестиції в наукову розробку внутрішніх пра-

вил своєї діяльності та створять потужну базу 

надання аудиторських послуг. 

 

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ 

Створюють позитивний імідж аудиторської фірми 

Сприяють використанню в аудиторській діяльності новітніх наукових розробок 

Забезпечують високу якість аудиторських послуг 

Сприяють дотриманню чинного законодавства, МСА, а також Кодексу про-

фесійної етики аудиторів 

Удосконалюють та раціоналізують організацію і процес надання послуг ауди-

торської фірми 

Забезпечують зв'язок окремих елементів аудиторського процесу 

Допомагають зменшити трудомісткість послуг аудиторських фірм 

Допомагають аудитору вести переговори із замовником, належним чином узго-

дити умови завдання з аудиту та укласти договір щодо надання аудиторських пос-

луг 
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Виконання ролі ВСА у забезпеченні високої 

якості аудиту гарантує дотримання певних мето-

дичних підходів до їх формування і розробки. Пріо-

ритетне значення мають: 

- відповідність вимогам і рекомендаціям зако-

нодавства та Міжнародним стандартам аудиту; 

- використання досвіду проведення аудиторсь-

ких перевірок і організації діяльності власної та ін-

ших аудиторських організацій, наукових і методич-

них розробок; 

- орієнтація на тенденції розвитку економіки та 

вимоги економічних суб'єктів-клієнтів; 

- відповідність реформуванню бухгалтер-

ського обліку, новим нормативно-правовим актам 

організації обліку, підготовці фінансової звітності 

та аудиту. 

Подані вище та інші методичні підходи прак-

тично застосовуються при формуванні та розробці 

пакету внутрішньофірмових стандартів і вимага-

ють відповідного навчання аудиторів. 

Висновок. Отже, регулювання незалежного 

аудиту в Україні класифіковано авторами на п’ять 

рівнів, починаючи із найвищого і закінчуючи внут-

рішньофірмовим регулюванням. Вітчизняний ау-

дит перебуває у стані реформування, що пов’язано 

із прийняттям Закону України «Про аудит фінансо-

вої звітності та аудиторську діяльність», який мак-

симально наближає українське законодавство у га-

лузі незалежного аудиту до вимог Європейського 

Союзу. Незважаючи на деякі труднощі, з якими зі-

ткнулися аудитори у зв’язку прийняттям нового За-

кону, як от: впровадження суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, підвищені вимоги до 

атестації аудиторів та кадрового забезпечення дія-

льності аудиторської фірми, необхідність страху-

вання відповідальності перед третіми особами, 

встановлення пакету додаткової звітності за резуль-

татами обов’язкового аудиту, вважаємо, що такі за-

ходи є необхідними для підвищення якості ауди-

торських послуг, міжнародного визнання результа-

тів вітчизняного аудиту, зростання довіри до 

аудитора та підвищення престижу аудиторської 

професії загалом. 

Систему регулювання аудиторської діяльності 

в Україні можна назвати змішаною, оскільки поряд 

із державним регулюванням аудиту, що реалізу-

ється через Орган суспільного нагляду і полягає у 

встановленні державою порядку та правил здійс-

нення аудиторської діяльності, діють також незале-

жні професійні організації аудиторів, які захища-

ють права та інтереси аудиторів а також удоскона-

люють аудиторську діяльність відповідно до 

законодавчих норм. 
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