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У статті для більш детального розуміння 
сутнісних ознак аудиту авторами запро-
поновано розглянути основні теоретичні 
аспекти аудиту згідно діючого законодав-
ства. У дослідженні розглянуто зарубіжний 
досвід проведення аудиту шляхом пред-
ставлення географічного розвитку аудиту 
у світі. Розлянуто основні етапи розвитку 
і становлення аудиту в світі починаючи з 
античності і по теперішній час. Зазначено, 
що в Україні за умовами євроінтеграційного 
прагнення, постійного виникнення підпри-
ємств недержавних форм власності, збіль-
шення попиту на аудиторські послуги про-
водиться інформування системи аудиту з 
урахуванням міжнародних вимог. Тому, про-
ведено аналіз становлення системи аудиту 
в Україні на сучасному етапі, який полягає 
у розв’язанні основних проблем та факто-
рів, які сприяли становлення та розвитку 
аудиту в країні. Визначено основні проблеми, 
від яких залежить подальший розвиток 
аудиту. Запропоновано шляхи вдоскона-
лення аудиту з урахуванням европейського 
досвіду та мінародних вимог.
Ключові слова: аудит, євроінтеграція, сис-
тема, аудиторська діяльність, розвиток.

В статье для более детального понима-
ния сущностных признаков аудита авто-

рами предложено рассмотреть основные 
теоретические аспекты аудита согласно 
действующему законодательству. В иссле-
довании рассмотрен зарубежный опыт 
проведения аудита путем рассмотрения 
географического развития аудита в мире. 
Рассмотрено основные этапы развития 
и становления аудита в мире начиная с 
античности и по настоящее время. Отме-
чено, что в Украине по условиям евроин-
теграционного стремления, постоянного 
возникновения предприятий негосудар-
ственных форм собственности, увеличение 
спроса на аудиторские услуги проводится 
информирование системы аудита с уче-
том международных требований. Поэтому, 
проведен анализ становления системы 
аудита в Украине на современном этапе, 
который заключается в решении основных 
проблем и факторов, которые способство-
вали становлению и развитию аудита в 
стране. Определены основные проблемы, 
от которых зависит дальнейшее развитие 
аудита. Предложены пути совершенство-
вания аудита с учетом европейского опыта 
и международных требований.
Ключевые слова: аудит, евроинтегра-
ция, система, аудиторская деятельность,  
развитие.

In the article for more detailed understanding of the essential features of the audit, the authors proposed to consider the main theoretical aspects of the audit 
in accordance with the current legislation. There is a large number of audit tasks from the audit of financial statements to financial project development on 
contractual basis of projects and expert opinions. The audit is to provide practical assistance to the management and economic services of the company 
in the conduct of cases and the management of its finances, as well as the establishment of financial and managerial accounting, the provision of various 
consultations, etc. The study examines the foreign experience of conducting an audit through the presentation of geographic audit development in the 
world. The main stages of development and becoming an audit in the world from the beginning of antiquity to the present are dissolved. It is noted that in 
Ukraine, under the conditions of the European integration desire, the constant emergence of non-state property enterprises, an increase in demand for audit 
services, informing the audit system taking into account international requirements is carried out. Therefore, the analysis of the formation of the audit system 
in Ukraine at the present stage has been carried out, which is to solve the main problems and factors that contributed to the establishment and development 
of audit in the country. The main precondition for the audit is the mutual interest of the enterprise (firm) in the person of its owners (shareholders), the state 
in the person of the respective fiscal authorities, which make taxes and fees and personally the auditor in ensuring the reality and reliability of accounting 
and reporting. An audit is a mandatory part of the civilized functioning of the market economy of each country. According to historical generalizations, the 
prerequisites for the audit may be called the following. The basic problems, on which the further development of audit depends. Among them, increased 
competition with foreign audit firms, which leads to a decrease in the number of national audit firms; insufficient efficiency of the current system of certifica-
tion of auditors; there is no desire on the part of state authorities to support independent auditing; there is no corresponding demand for professional audit 
services, as most enterprises are not familiar with the appointment of audit activity; Adoption of the NBU order, according to which he himself and the other 
banks of Ukraine should be subject to inspections of foreign auditors. Only afterwards, the auditors can conduct their inspections. All this leads to higher 
cost of audit services and "money laundering" from Ukraine. The ways of improving the audit are proposed taking into account European experience and 
international requirements.
Key words: audit, eurointegration, system, audit activity, development.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах евроінтеграційного пранення України, аудит 
визначається інструментами управління, які пра-
цюють за для підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання, оскільки забезпечують 
власників і управлінців інформацією про еконо-
мічні процеси, ресурси та ефективність їх викорис-
тання у всіх секторах економіки. Недаремно у світі 
аудит називають "мовою бізнесу".

Аудит є незалежним процесом контролю, а 
також надає послуги бухгалтерського обліку на 
рівні підприємства. Необхідність аудиту поси-

люється під час реформування підприємницької 
діяльності. Стрімкий розвиток аудиту в Україні 
повязан із введенням в дію нових Міжнародних 
стандартів аудиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Закордоний досвід, становлення та розвиток 
аудиту та аудиторської діяльності в Україні дослі-
джувались як зарубіжними так і вітчизняними вче-
ними-економістами. Серед них Адамс Р., Аренс А., 
Лоббек Дж., Бутинець Ф.Ф., Дорош Н.І., Кулаков-
ська Л.П., Мултанівська Т.В., Усач Б.Ф. та багатьох 
інших. Однак недостатньо опрацьованими зали-
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шаються питання удосконалення аудиту у відпо-
відності з міжнародними вимогами та з євроінте-
граційними умовами.

Постановка завдання. Метою данної статті 
є дослідження становлення та розвитку аудиту в 
світі та Украіні в умовах євроінтераційного праг-
нення, та запропонуванні шляхів удосконалення 
аудиту за допомогою закордонного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкових відносин та різноманітності форм 
власності при злагодженій обліковій роботі виникає 
необхідність у ефективному контролі за процесом 
управління виробництва, що викликало потребу у 
створенні самостійного незалежного органу фінан-
сового контролю, а саме незалежного аудиту.

Для більш детального розуміння сутнісних 
ознак аудиту, авторами наведено на рис. 1. голо-
вні теоретичні аспекти аудиту згідно діючого  
законодавства.

Як видно з рис. 1, для досягнення мети аудиту 
необхідно виконати велику кількість завдань 
починаючи від перевірки фінансової звітності та 
закінчуючи фінансовою розробкою на договірних 
засадах проектів, та експертних висновків, це під-
тверджує складність та важливість проведення 
аудиту.

Об'єктом аудиту є бухгалтерська (фінансова) 
звітність, це підкреслює те, що аудит нерозривно 
пов'язан з обліком. Аудит як наука являє собою 
систему знань про методи і прийоми незалежного 

Рис. 1. Сутність , мета, об'єкт та завдання аудиту

Джерело: узагальнено з авторами [1; 2; 6; 7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аудит- перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання з метою висловлювання незалежної думки аудитора про її достовірність  
в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України.   

Об'єктом аудиту є 
бухгалтерська (фінансова) 

звітність організацій та 
відображення в ній підсумкову 

виробничо-господарської 
діяльності організацій. Така 

звітність є найбільш важливим 
об'єктом аудиту, але не може 

обмежувати аудит при вивченні 
господарської діяльності осіб. 

Метою аудиту є висвітлення 
аудитором висновку про те, чи 
відповідає фінансова звітність в 

усіх суттєвих аспектах 
інструкціям, які регламентують 

порядок підготовки і 
представлення фінансових 

звітів. За результатами аудиту 
складається аудиторський 

висновок про реальний 
фінансовий стан суб'єкта 

 

Перевірка достовірності фінансової звітності, 
доцільності господарських операцій , стан 
бухгалтерського обліку 

Проведення аналізу фінансово-господарської 
діяльності з метою визначення шляхів 
підвищення її економічної ефективності 

Консультування суб’єктів підприємницької 
діяльності за питаннями організації 
бухгалтерського обліку і внутрішнього 
фінансового контролю 

Проведення оцінки майна підприємства у зв’язку 
з їх приватизацією, банкрутством 

Захист фінансових інтересів клієнту 

Проведення наукових досліджень в сфері 
організації і методології обліку,управління, 
фінансового контролю  

Розробка на договірних засадах проектів, 
експертних висновків та інших матеріалів, 
пов'язаних зі створенням нових і реорганізацією 
діючих підприємств 

Завдання 
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фінансового контролю. Аудит як практика – вид 
управлінської діяльності, що зводиться до неза-
лежного фінансового контролю ведення бухгал-
терського обліку та оцінці бухгалтерської (фінан-
сової) звітності [8].

Отже, саме принцип незалежності визначає 
основну сутність аудиту, цим він відрізняється від 
інших видів контролю та є самостійною науковою 
(і навчальної) дисципліною і практикою.

Предметом аудиту є одна з основних функ-
цій управління, один з видів суспільно необхід-
ної діяльності щодо забезпечення користувачів 
достовірною інформацією бухгалтерської (фінан-
сової) звітності аудируемого особи для прийняття 
рішень користувачами цієї звітності, тобто забез-
печується зворотний зв'язок між економічними 
суб'єктами та користувачами [6].

Таким чином, аудит – це надання практичної 
допомоги керівництву і економічним службам під-
приємства у веденні справ і управлінні його фінан-
сами, а також налагодженні фінансового і управлін-
ського обліку, надання різних консультацій тощо.

Основною передумовою виникнення аудиту 
є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в 
особі його власників (акціонерів), держави в особі 
відповідних фіскальних органів, що справляють 
податки і збори та особисто аудитора в забезпе-
ченні реальності та достовірності обліку і звітності.

Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого 
функціонування ринкової економіки кожної країни.

За історичними узагальненнями передумовами 
виникнення аудиту можливо назвати наступне:

1) для вирішення непорозумінь між податко-
вими органами і керівними структурами, що пред-
ставляють інтереси власників щодо підвищення 
ефективності виробництва, державного контр-
олю вже було недостатньо, адже він захищав 
лише інтереси держави. Це й стало поштовхом 
до виникнення незалежного контролю, який діс-
тав назву аудиту (від лат. Audio – той, що вислу-
ховує), тобто службовець, який вислуховує звіти 
посадових осіб, і, таким чином, контролює їх. В той 
час вважалося, що усна форма звітів була краще 
письмової, оскільки будь-який документ можна 
підробити, а сказати неправду, коли на тебе див-
ляться суворі очі аудитора, неможливо;

2) аудитори стали потрібні й незацікавленим 
сторонам – суду й арбітражу, які відстоювали 
справедливість;

3) розвиткові аудиту сприяло також розмеж-
ування функцій та інтересів підприємців (мене-
джерів, адміністрації, управлінців), коли власник 
для керівництва своїми підприємствами почав 
наймати спеціальний апарат управління.

Для попередження недоліків, зловживань, 
викривлення витрат, приховування доходів, непра-
вильного розподілу прибутків, навмисного присво-
єння їх найманими керуючими власники змушені 

вдаватись до перевірки фінансової звітності неза-
лежним аудитором [2].

За історичними джерелами можна прослідку-
вати, що аудит як незалежний фінансовий контр-
оль налічує багато віків.

Розвиток контролю за господарською діяль-
ністю пов’язаний із виникненням обліку в дер-
жавах, розташованих у долинах річок Ніл, Тигр і 
Євфрат, де його вели ще на папірусі, а в подаль-
шому – на папері.

Географічний розвиток аудиту у світі наведе-
ний на рис. 2.

Зростання ролі професії аудитора спостеріга-
ється у період інтенсивного розвитку промисло-
вих та торговельних підприємств. На невеликих 
підприємствах аудитор міг виконувати функцію 
бухгалтера, готувати звіти. На великих підпри-
ємства, де власник не завжди міг бути управляю-
чим, з метою перевірки роботи апарату управління 
запрошували аудитора. Розвиток податкової сис-
теми посилив зацікавленість держави у повноті і 
своєчасності сплати податків, тоді виникає новий 
напрям діяльності аудиторів – контроль розрахун-
ків і сплати податків в інтересах держави [9].

На підставі розглянутого можна виділити 
наступні етапи становлення аудиту (рис. 3).

Першим документально зафіксованим випад-
ком проведення незалежного аудиту спекулятив-
ної діяльності акціонерних товариств вважається 
крах “Південно-морської компанії” у Великий Бри-
танії у 1720 р. [10].

Після промислової революції, яка викликала роз-
ширення підприємств, зростання обсягів випуску 
продукції, створення акціонерних товариств і від-
окремлення акціонерів від процесу господарювання, 
виникає необхідність обов'язкового подання фінан-
сової звітності всіма такими компаніями, і ця звіт-
ність має бути підтверджена незалежним експертом, 
ревізором, аудитором. Відповідні закони було при-
йнято у Великобританії (1844 р.), Франції (1867 р.),  
США (1887 р.), Німеччині (1931 р.) [9].

Офіційною датою виникнення зовнішнього 
аудиту вважається 23 жовтня 1854р., коли Спілці 
Бухгалтерів Единбургу був наданий статус Коро-
лівської, а її членам присвоєно звання “Привіле-
йованих бухгалтерів”. В тому ж році у Шотландії 
створена перша професійна організація аудито-
рів – Інститут присяжних бухгалтерів, а згодом такі 
організації були створені по всій Європі і США [10].

Особливого значення аудит набув після еконо-
мічної кризи 1930-х років. Аудитори виконували в 
цей період роль захисників інтересів як окремих 
підприємців, так і економіки цілих держав.

Початком інтернаціоналізації аудиту було ство-
рення у 1977 р. Міжнародної федерації бухгалте-
рів зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, на яку покла-
дені функції розробки положень та стандартів 
щодо аудиту [9].
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Розляд закордонного досвіду дозволив авто-
рам виділити три основні моделі становлення та 
розвитку аудиту у світі (рис. 4).

Становлення системи аудиту в Україні на 
сучасному етапі полягає у розв’язанні основних 
проблем, від яких залежить подальший розвиток 
ринкових відносин. Серед них:

1. Зростання конкуренції з іноземними аудитор-
ськими фірмами, що призводить до зменшення 
кількості національних аудиторських фірм.

2. Недостатня ефективність чинної системи сер-
тифікації аудиторів. Дані про сертифікацію свідчать 
або про підвищення якості знань кандидатів на сер-
тифікацію, або про зниження вимог комісій. А звідси 
і низька якість проведених аудиторських робіт.

3. Не спостерігається бажання з боку дер-
жавних органів підтримати незалежний аудит 
(про це свідчать такі дані: на один аудиторський 
сертифікат припадає по 60, а на одного суб’єкта 

аудиту – по 129 бухгалтерських балансів та інших 
форм фінансової звітності).

4. Немає відповідного попиту на професійні ауди-
торські послуги, оскільки більшість підприємств не 
обізнана з призначенням аудиторської діяльності.

5. Прийняття розпорядження НБУ, згідно з яким 
він сам і решта банків України мають підлягати 
перевіркам іноземних аудиторів. Тільки після них 
аудитори можуть проводити свої перевірки. Все це 
призводить до подорожчання аудиторських послуг 
і «вимивання» коштів з України.

В Україні за умовами євроінтеграційного праг-
нення, постійного виникнення підприємств недер-
жавних форм власності, збільшення попиту на 
аудиторські послуги проводиться інформування 
системи аудиту з урахуванням міжнародних 
вимог. Саме тому перш за все реформування тор-
кнулось перенайменування Закону України «Про 
аудиторську діяльність», відбулось це 21 грудня 

Рис. 2. Географічний розвиток аудиту у світі обліку

Джерело: узагальнено авторами за [2; 4; 8; 9]
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Афіни 

Франція 

Англія  

Європа 

США 

3400 р. 

до нашої ери 

В Афінах народні Збори контролювали доходи і 
витрати держави, а її фінансова система включала 
державних аудиторів. 

У Франції барони щорічно проводили публічні 
читання рахунків управлінців своїх володінь перед 
аудиторами. 

1056 р. 

1130 р. 

Найдавнішим відомими документом, в якому 
згадується аудит – це архів Казначейства Англії та 
Шотландії.  Перший законодавчий акт, який регулює 
діяльність аудиторів, виданий у 1285 р. королем 
Англії Едвардом 1.  
 

З V-IX ст. 

Фінансова криза зумовила необхідність прийняття 
цілого ряду законодавчих актів з регулювання 
підприємницької діяльності в напрямку запобігання 
банкрутства підприємств. 
 

Виник аудит, у Китаї, де вже тоді існувала посада 
генерального аудитора, котрий був гарантом 
чесності державних службовців.  

700 р. 

до нашої ери 

З VI-IX ст. 

Відбулось багато гучних справ, пов’язаних з 
банкрутством підприємством, що призвело до 
значного попиту на послуги професійного 
бухгалтера-експерта.  
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2017 р., було перенайменовано у Закон Укра-
іни «Про аудит фінансової звітності та аудитор-
ську діяльність» [3]. Цей Закон визначає правові 
засади аудиту фінансової звітності, провадження 
аудиторської діяльності в Україні та регулює від-
носини, що виникають при її провадженні.

Зміни до Кодексу про адміністративні право-
порушення щодо відповідальності за порушення 
порядку оприлюднення фінансової звітності або 

Рис. 3. Основні етапи становлення аудиту

Джерело: узагальнено з автором [4; 9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. 1905-1940 рр. – існував державний, незалежний та внутрішній аудит. Перші 
спроби надання оцінки внутрішньому контролю на об’єктах перевірки. 

1. Античність – 1600. Види: Державний, незалежний. Мета: розкриття 
шахрайства. 
 

Основні етапи становлення аудиту: 
 

2. 1600 р. – аудит є державним та незалежним, основне його завдання – викриття 
шахрайства. 

4. 1850-1905 рр. – аудиторські перевірки проводились з метою визначення 
правдивості та якості фінансової звітності й викриття шахрайства. 
 

6. 1940-1960 рр. – перевірки достовірності та правдивості фінансової звітності. 

3. 1600-1850 рр. – аудит має на меті викриття шахрайства та виявлення 
помилок в облікових записах. 
 

7. 1960 р. – теперішній час – поява нових нормативних документів, що сприяють 
розвитку аудиту, в т.ч. і незалежному. 
 

консолідованої фінансової звітності, а також за 
ненадання аудитором інформації до Органу гро-
мадського нагляду за аудиторською діяльністю 
почали діяти з 7 лютого 2019 року.

Зміни торкнулись аудиторських фірм, приват-
них аудиторів та сертифікації відповідних осіб. 
Аудитори, строк дії сертифікатів яких не закінчився 
до 1 жовтня, вважаються такими, що підтвердили 
кваліфікаційну придатність до провадження ауди-

Рис. 4. Основні моделі становлення та розвитку аудиту у світі
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торської діяльності і отримали практичний досвід 
в порядку, визначеному Законом. Аудиторська 
палата України зобов'язана внести їх до реєстру. 
Відомості, що підлягають оприлюдненню в реє-
стрі, слід подати до Аудиторської палати України 
до 31 жовтня. Також мова де і про аудиторські 
фірми та приватних аудиторів.

Одним із головних аспектів реформування чин-
ного закону є свідоцтво про проходження перевірки 
системи контролю якості, видане Аудиторською 
палатою України до 1 жовтня, це є підставою для 
внесення відповідної інформації до реєстру. Визна-
чення строку проходження перевірки контролю 
системи якості відповідно до вимог нового Закону 
здійснюється з урахуванням результатів прохо-
дження перевірок, що проводилися Аудиторською 
палатою України до дня набрання ним чинності.

Реформування торкнулось створення Ауди-
торської палати відповідно до міжнародних вимог, 
а саме строку (не пізніше шести місяців з дня 
набрання чинності Законом) та порядку скликання 
Аудиторської палати (проводиться засновницький 
з'їзд аудиторів) України.

Впровадження нової редакції цього Закону 
дозволить гармонізувати вітчизяну систему ауди-
торської діяльності із законодавством Європей-
ського Союзу, сприятиме розвитку аудиту в Укра-
їні, а також забезпечить покращення інвестиційної 
привабливості національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні в рамках євроінтеграційного простору під-
силюється розвиток аудиту, варто зазначити що 
наша держава повинна удосконалювати та роз-
вивати аудиторську діяльність на основі закор-
донного досвіду. Проте необхідно зробити увагу 
на тому що досвід кожної закордонної країни має 
як свої переваги, так і недоліки. Можна зробити 
допущення, що не кожний досвід, навіть пози-
тивний може бути притаманним до нашої країни. 
Саме тому, необхідно детально та об’єктивно оці-
нювати і деталізувати всі передумови та наслідки 
впровадження такого досвіду. Зрозумілим є те, що 
аспекти закордонного досвіду є індивідуальними 
для кожної країни, оскільки необхідно враховувати 
зовнішні та внутрішні фактори.

На думку авторів, раціональним є поєднання 
інтересів країни та суспільства при розвитку аудиту, 
що забезпечить соціально-економічний ефект від 
реалізації запропонованих удосконалень. Варто 
зазначити, що підсилює розвиток аудиту наяв-
ність у державі іноземних аудиторських фірм, це 
посилює використання закордонного досвіду з 
практичної сторони та вдосконалення діяльності 
вітчизняних фірм та приватних аудиторів відпо-
відно до вимог міжнародних стандартів з аудиту. 
Напрямком подальших досліджень є покращення 
якості аудиторських послуг в Україні згідно з вимо-
гами європейської спільноти, що підвищить сту-
пінь довіри суспільства та дозволить вийти на між-
народну арену аудиту.
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