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ПРАВОВІ ЗАСАДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Мардус Н. Ю. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

Правові засади аудиту фінансової звітності в Україні регулюються 
Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 
де аудит фінансової звітності вживається у такому значенні, як аудиторська 
послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або 
представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який 
подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 
аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. Згідно з 
Законом, завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності є завдання з 
надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом 
аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону та міжнародних 
стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої 
фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних 
стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та законів України. У разі, якщо міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 
застосовуються правила міжнародного договору. 
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