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Виникнення і розвиток аудиту і аудиторської діяльності в Україні 

обумовлені суттєвими змінами в економіці держави, які направлені на  ринкове 

спрямування. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість 

підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі 

податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та 

достовірності обліку і звітності [1]. У зв’язку з цим виникає необхідність 

впровадження незалежного об’єктивного фінансового контролю господарської 

діяльності підприємств недержавних форм власності з метою публічного 

підтвердження достовірності їх звітності, яка надається користувачам та 

зацікавленим сторонам, а саме акціонерам, власникам, інвесторам, банкам та 

іншим фінансовим установам, державі, менеджерам підприємства тощо.  

Питання організації та методики аудиту як виду незалежної професійної 

діяльності та виду економічного контролю на підприємствах потребує 

глибокого вивчення. З метою дослідження цих питань необхідно 

використовувати  дані про узагальнення міжнародного і національного досвіду 

розвитку аудиту, оцінити сучасний стан аудиту в Україні і перспективи його 

розвитку. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування 

ринкової економіки кожної країни і у світовій практиці аудит набув значного 

поширення. Для перспективного розвитку аудиту в Україні необхідним є і 

вивчення зарубіжного досвіду та його адаптація до реальних умов і традицій 

вітчизняного ринку з метою інтеграції і гармонізації аудиту на міжнародному 

рівнях. Особливої уваги заслуговує прийняття Закону Сарбейнса-Окслі  у США 

(2002 рік) у якому розкривається нова роль для аудиторів і Комітетів з аудиту.  

Згідно цього закону аудитори підкоряються і доповідають свої результатів не 

керівництву компанії, а Комітету з аудиту. Комітет з аудиту зобов'язаний 

попередньо схвалити всі послуги (аудиторські і не аудиторські) які надаються 

аудиторською компанією. Аудитор зобов'язаний доповідати Комітету з аудиту 

всю нову інформацію: основні положення бухгалтерського обліку, які будуть 

використовуватися при аудиті, різні варіанти оцінки фінансової інформації по 

GAAP, які обговорювалися керівництвом компанії, розбіжності в думках з 

фінансового обліку, які виявилися між аудитором і керівництвом компанії, а 

також всі інші важливі моменти спілкування аудиторів з керівництвом. Також у 

законі передбачено посилення ролі внутрішнього аудиту та управлінського 

обліку, що підтверджує необхідність розвитку внутрішнього аудиту і в Україні.  
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