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ВПЛИВ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ, ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ 

 

Серед вчених існують різні погляди стосовно виникнення і розвитку 

управління, обліку і контролю. 

Домінує думка, що управління виникло задовго до появи держави в епоху 

первісного ладу. Ще в ті часи існувала колективна цілеспрямована діяльність, 

якій притаманна відповідна організація та керівництво задля вирішення 

важливих життєвих проблем. 

Питання причин виникнення і джерел розвитку управління в наукових 

публікаціях розглядають в загальних рисах. Виділяють сім основних етапів, які 

називають управлінськими революціями. Відмічають взаємозв’язок 

управлінських революцій з поєднанням релігійної діяльності з комерційною, 

розвитком будівництва, домінуванням моралі над економікою, відокремленням 

менеджменту від власності і капіталу, становленням постіндустріального 

суспільства, тощо. 

Виникнення обліку також пов’язують з первісним суспільством, з початком 

фіксації фактів господарського життя. Стосовно етапів розвитку обліку вчені 

пропонують цілий ряд концепцій. Виділяють мнемонічний або усний, 

натуралістичний, вартісний, діграфічний і науковий етапи. Деякі етапи 

пов’язують з виникненням товарно-грошових відносин, розвитком науки і 

економіки. Пропонують відповідні парадигми бухгалтерського обліку: проста 

натуральна, проста монетарна, подвійна статична, подвійна динамічна, подвійна 

інформаційна динаміка тощо (Малюга Н.М., Жук В.М., Голов С.Ф., Шигун М.М.). 

Становлення контролю господарської діяльності в наукових публікаціях 

пов’язують з виникненням обліку в державах стародавнього світу. При цьому 

звертають увагу, що облік з самого початку свого виникнення покликаний 

виконувати контрольну функцію. Деякі вчені під контролем розуміють певну 

стадію управління або одну із функцій управління. Особливою формою 

фінансового контролю виділяють аудит. 

Стосовно виникнення аудиту і професії аудитора деякі науковці відмічають, 

що орієнтовно в 2600 р. до н.е., в Стародавньому Єгипті існували чиновники, які 

поєднували функції обліку та контролю. Їх вважають першими аудиторами 

(Виноградова М.О., Гончарук Я.А., Рудницький В.С.) [1]. Інші науковці серед 
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стародавніх держав, де виник аудит називають Вавілон, Рим, Грецію 

(Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Корнієнко М.Ю.). 

Деякі автори наполягають на тому, що вперше в історії людської цивілізації 

аудит як самостійний напрямок діяльності виник в Китаї в 700 р. до н.е., а перші 

згадки про аудит вбачають в країнах стародавнього світу (Петренко С.М., 

Пальцун І.М., Пшенична А.Ж). 

Мають місце висновки, що облік і контроль виникли одночасно в процесі 

управління економічними процесами. На їх думку сама необхідність аудиту була 

усвідомлена ще у стародавньому світі, як тільки функція володіння і управління 

були розділені між основними суб’єктами господарювання – державою і 

рабовласницьким маєтком (Янчева Л.М., Макеєва З.О., Баранова А.О.). 

З приводу виникнення управління, обліку і контролю і його такої форми як 

аудит вчені називають досить різні історичні періоди і країни. Відповідного 

поширення набув погляд, що причиною виникнення обліку і контролю став 

розподіл повноважень щодо володіння, користування і розпорядження майном 

між власником і управлінцем. 

Ряд вчених звертають увагу на взаємозв’язок економічних законів з 

управлінням, обліком і контролем. В деяких наукових працях категорії власності 

та її правовим аспектам відводять провідне місце в системі бухгалтерського 

обліку (Сопко В.В.) [2]. Натомість, питання впливу власності і товарного 

виробництва на розвиток управління, обліку і контролю залишають поза увагою. 

Проведене нами дослідження свідчать, що основним джерелом розвитку 

управління, обліку і контролю виступали і продовжують виступати товарне 

виробництво і відносини власності. Вони містять в собі діалектичні протиріччя у 

вигляді вартості і споживчої вартості конкретної і абстрактної праці, привласнення 

і відчуження майна в процесі його обміну між товаровиробниками та розподілу 

повноважень щодо володіння, користування і розпорядження ним [3]. 

Внаслідок дії наведених закономірностей розширювався суспільний поділ 

праці і виникали управлінські революції, що призводило до утворення більш 

ефективних форм управління, обліку і контролю, а також до становлення на 

певному історичному етапі аудиту як незалежної форми фінансового контролю. 

За часів первіснообщинного ладу управління, облік і контроль існували 

нерозривно, а їх виконання поєднувались в одній особі. Вдосконалення знарядь 

праці призвело до переходу від привласнюючого до відтворюючого виробництва 

та великих суспільних поділів праці. Суспільний поділ праці разом з появою 

приватної власності і товарного обміну стали передумовою процесів 

диференціації і спеціалізації у сфері управління, обліку і контролю. Зазначені 

функції перестали зосереджуватися в одній особі. В результаті вертикального та 

горизонтального поділу праці відбулося відокремлення управлінської діяльності 

від виробничої, а також утворення окремих прошарків організаторів виробництва, 

обліковців і контролерів, які певний час суміщали функції в одній особі. 

Якщо розглядати виникнення і розвиток управління, обліку і контролю з 

позиції діалектичної логіки то необхідно вбачати, що джерелом і причиною їх 

розвитку є протиріччя. В первісному суспільстві з одного боку, мала місце 

тотожність у формі однаковості управління, обліку і контролю. З іншого боку, 
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між означеними напрямками діяльності існувала певна відмінність. Відношення 

тотожності і відмінності стало початковим етапом виникнення і подальшого 

розвитку суперечності шляхом роздвоєння єдиного та його самоіндефікації на 

протилежності. 

Зовні діалектично суперечливі товарні властивості і відносини власності 

проявляються у вигляді економічних явищ і процесів, що мають двоїстий 

характер. Він обумовлює їх відображення в бухгалтерському обліку за 

допомогою дебету і кредиту, активу і пасиву, а також подвійного запису. 

Будь-яке майно у вигляді матеріального і нематеріального блага 

відображається в облікових документах не тільки технічно а й на основі 

визначення їх економічного і правового змісту як суспільного відношення. Якщо 

не виникає питань стосовно права власності на майно та зміни володіння, 

користування і розпорядження тоді жодні облікові операції не проводяться. 

Подвійний запис і становлення подвійної бухгалтерії виникли закономірно 

у результаті об’єктивного розвитку господарської діяльності, сутність якої 

становить товарне виробництво і пов’язані з ним відносин власності. Між ними 

існують нерозривні причинно – наслідкові зв’язки.  

Подвійному запису властиві стійкі об’єктивні закономірності у формі 

закону, що знаходить своє відображення в методі ведення бухгалтерського 

обліку, що має назву подвійної бухгалтерії. Зарахування подвійного запису до 

одного з елементів методу бухгалтерського обліку є помилковим. Такий підхід 

бере свої витоки в деформації бухгалтерського обліку за радянських часів. 
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