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Необхідність аудиту в Україні зумовлена значними змінами економічного ладу. 

Юридично аудиторську справу в нашій країні було розпочато у 1993 р. з прийняттям Закону 

України "Про аудиторську діяльність".  

Нормативна база, яка відноситься  до аудиторської діяльності, постійно розвивається, 

про що свідчить численна кількість прийнятих Аудиторською палатою України (АПУ) та 

Спілкою аудиторів України (САУ) рішень, положень, програм та методичних рекомендацій, 

а також перехід у 2003 році до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 

Процедура переходу України на використання Міжнародних стандарти аудиту в якості 

національних відбувалася у три етапи: 

1. Прийняття рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2 "Про 

порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів", в якому зазначалося про прийняття Стандартів аудиту та етики Міжнародної 

федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту з 1 січня 2004 року. 

2. Згідно Рішення Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128/1 Рішення 

Аудиторської палати України від 18.12.1998 р. № 73 "Про затвердження Національних 

нормативів аудиту України та Кодексу професійної етики аудиторів України" втратило 

чинність з 1 січня 2004 року. 

3. Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-

XII, Статутом Аудиторської палати України та Рішенням Аудиторської палати України від 

18.04.2003 р. № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики 

Міжнародної федерації бухгалтерів", прийнято Рішення Аудиторської палати України від 

30.11.2006 р. № 168/7 "Про застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 

року". 

Перехід до Міжнародних стандартів аудиту можна пов’язати з наступними причинами: 

перш за все, ними користуються усі країни Євросоюзу; по-друге, українським 

підприємствам, які зацікавлені в залученні іноземних інвестицій, необхідно представляти 

фінансові результати своєї діяльності відповідно до міжнародно-визнаних стандартів; по-

третє, для підготовки фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів необхідне 

глибоке знання як українських, так і міжнародних принципів бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності. 

Цей процес активізував роботу бухгалтерів та аудиторів України, надавши їм 

можливість працювати не лише в правовому полі нашої держави, але і з орієнтацією на 

закордонних замовників. Відтак зростання професійного рівня, у зв’язку з вивченням МСФЗ 

та МСА підтверджується престижними сертифікатами міжнародного зразка. Це, в свою 

чергу, додатково стимулює розвиток професійного аудиту в Україні. 
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