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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ АУДИТУ 

Загальновизнаним є те, що аудит - це незалежна перевірка та вираження думки про фінансову 

звітність підприємства.  

Основна мета аудиту полягає у визначенні достовірності та правильності фінансової звітності 

суб’єкта перевірки, а також контроль за дотриманням клієнтом законів і норм господарського права, 

податкового законодавства [1]. Потреба в послугах аудитора виникла в зв’язку з відокремленням інтересів 

тих, хто безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, менеджери), хто вкладає 

кошти в його діяльність (власники, акціонери, інвестори), а також держави як споживача інформації про 

результати діяльності підприємств. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність 

функціонування ринку капіталу, надає можливість оцінювати й прогнозувати наслідки прийняття 

економічних рішень.  

Ціллю дослідження є розгляд історичних аспектів становлення та розвитку аудиту з метою 

окреслення його подальших перспектив в Україні. 

Для цього провели аналіз літературних джерел, який дозволив виділити такі етапи розвитку та 

становлення аудиту в світі: 

1. Починаючи з періоду античності та до початку 1100 року. Виник аудит, як вважають більшість 

дослідників, у Китаї в 700 р. до нашої ери, де вже тоді існувала посада генерального аудитора, котрий був 

гарантом чесності державних службовців.  

2. Початок 1100 р. та до 1920 р. Перші згадки про аудит знайдено в архівах казначейства Англії та 

Шотландії в 1130 році [2]. Більше того, у 1285 році королем Англії Едвардом І було видано перший у світі 

законодавчий акт, який регулював діяльність аудиторів. 

Далі, першим документально зафіксованим випадком проведення незалежного аудиту 

спекулятивної діяльності акціонерних товариств вважається крах «Південно-морської компанії» у Великий 

Британії в 1720 році. 

Тому не дивно, що офіційною датою виникнення зовнішнього незалежного аудиту вважається 23 

жовтня 1854 р., коли Спілці Бухгалтерів Единбургу був наданий статус Королівської, а її членам присвоєно 

звання «Привілейованих бухгалтерів». 

3. З 1920 року по 1960 рік. Цей історичний проміжок розвитку та становлення аудиту 

характеризується його переміщенням з Великобританії до США, де після Великої депресії настав період 

швидкого відродження та зростання інвестицій. Компанії збільшували та розширяли свою діяльність. В 

результаті здійснювали велику кількість господарських операцій. Саме це призвело до використання в 

аудиті концепції матеріальності, вибіркового підходу та аудиторське судження формували на основі 

матеріальності. 

4. З 1960 року по 1990 рік. Подальший технічний розвиток підприємств, їх розмірів зумовив 

потребу в аудиті для підвищення достовірності фінансових звітів та подальшого розвитку фінансового 

ринку. На початку 80-х років відбувався поступовий перехід до аудиту, що ґрунтувався на «вузьких місцях». 

5. З 1990 року по теперішній час. Окрім класичного фінансового аудиту, розвиваються нові форми, 

що базуються на оцінці потенційних ризиків. 

В Україні з розвитком ринкової економіки, виникненням підприємств недержавних форм власності, 

діяльність яких потребує незалежного економічного контролю, 22 квітня 1993 р. було ухвалено Закон 

України «Про аудиторську діяльність» [3].  

Дослідження динаміки розвитку ринку аудиторських послуг в Україні дозволило виявити основні 
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тенденції зміни структури ринку (рис. 1).  

Як бачимо із рисунка 1, скасування обов’язкового проведення аудиту, а також фінансова криза 1998 

року призвели до суттєвого зменшення попиту на аудиторські послуги, з іншого боку, складність 

українського законодавства в сфері оподаткування і підприємництва, а також посилення податкового 

контролю, сформувала новий запит до послуг фахівців в сфері оподаткування, обліку та регулювання 

підприємницької діяльності.  

 
Рисунок 1. Динаміка розвитку ринку аудиторських послуг в Україні [4] 

Загалом, етапи становлення та розвитку ринку аудиторських послуг в Україні можна сформувати 

наступним чином: поява аудиту (кінець 80-х рр. - 1992 р.); становлення вітчизняного аудиту (1993-2000 рр.); 

розвиток ринку аудиту та супутніх послуг (2000-2004 рр.); етап стабілізації ринку аудиторських послуг 

(2004-2009 рр.); диверсифікація ринку аудиторських послуг в умовах фінансової кризи (2010 р. - до цього 

часу). 

У наш час євроінтеграційні процеси мають значний вплив на подальші перспективи розвитку 

аудиторської діяльності в Україні в контексті вивчення досвіду міжнародних професійних аудиторських 

організацій та можливості його імплементації у вітчизняну практику.  

Основними напрямками розвитку аудиту можуть стати: 

Розробка інформаційних систем та комп’ютерних технологій з метою вдосконалення методики та 

організації аудиту. 

Аутсорсинг бухгалтерських послуг, супутні послуги.  

Легітимація роботи служб внутрішнього аудиту на підприємствах шляхом прийняття Закону 

України «Про внутрішній аудит». 

Вдосконалення методики внутрішнього аудиту для забезпечення ефективного внутрішнього 

контролю, урахування ризиків діяльності, виявлення резервів та вдосконалення системи управління.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ 

У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ  

Аграрне виробництво є однією з найбільш перспективних галузей розвитку економіки Україні. 

Завдяки сприятливим кліматичним умовам, а головне якості ґрунтів наша країна має найбільший потенціал з 

виробництва продуктів харчування у світі. Це підтверджує і кількість капітальних інвестицій, яка останні 
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