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АУДИТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

ПЕНЗЕВА Ю.М., СТУДЕНТКА*,
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
На сьогодні в нашій державі небувалого поширення набувають
аудит та аудиторські послуги. Надзвичайне значення аудит і професія
аудитора набули після економічної кризи 1930-х років. В цей період
вони захищали інтереси окремих підприємців і економіки держав в
цілому. З розвитком ринкової економіки в Україні виникли
підприємства недержавних форм власності, діяльність яких
потребувала незалежного економічного контролю, так 22 квітня
1993 р. було ухвалено Закон України «Про аудиторську діяльність» [1].
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит – це
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб'єктів господарювання, з метою висловлення незалежної
думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність вимогам законів України, НП(С)БО, або іншим
правилам [1].
В свою чергу Петренко Н.І. розглядає аудит, як метод
господарського контролю, що здійснюється на добровільних,
договірних засадах між аудитором і підприємством-замовником та
складається із сукупності методичних прийомів, застосування яких
дозволяє аудитору визначити вірогідність звітності, обліку, їх повноту
та відповідність чинному законодавству та встановленим
нормативам [2].
На мою думку, дане визначення повністю розкриває сутність
поняття, адже аудит більш спрямований на висловлення думки про
достовірність фінансових звітів підприємства.
Для того щоб зрозуміти виняткове значення аудиту та його
роль, достатньо прочитати класичне висловлення, що без сумлінь має
відношення до аудиту, Р. Адамса: «Без аудиту немає надійності
рахунків. Без надійності рахунків немає контролю. А без контролю,
чого вартує влада?» [3].
*
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Аудит насамперед визначає достовірність, відповідність та
повноту відображення важливих господарських операцій в системі
бухгалтерського обліку і звітності, надає чимало різних аудиторських
послуг щодо удосконалення бухгалтерського обліку і контролю
діяльності, консультації, рекомендації.
Здійснюючи аудиторські процеси, професіонали перевіряють
своєчасність і правильність фіксування результатів інвентаризації
основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і
розрахунків; збереження протягом встановленого строку первинних та
інших документів, які підтверджують здійснення господарських
операцій і їх відображення на бухгалтерських записах [4].
На підставі перевірки і аналізу фінансового стану аудитори
мусять більш детально зупинитись на кінцевих результатах діяльності
підприємств, організацій, установ за певний період часу. При
проведені перевірки вони зобов’язані оформлювати аудиторський
висновок, до якого додаються документальні результати проведених
досліджень, експертиз, оцінок, що в сукупності дають прозоре
уявлення про те, на основі яких даних сформульовані погляди
аудиторів [5].
Отже, аудит є важливою та необхідною ланкою у системі
фінансового контролю підприємств, які надають практичну допомогу
керівництву і економічним службам підприємства у веденні справ та
управлінні його фінансами, а також у налагодженні фінансового й
управлінського обліку, надання різних консультацій.
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