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АВТОМАТИЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 
Ускладнення проблем економіки та розвиток інформаційних техноло-

гій стали однією з основних причин змін у методиці та організації обліку, 
контролю й аудиту.  Зміни в економіці почалися ще у 80-х роках ХХ ст.,  
але особливо відчутними вони стали на початку третього тисячоліття. 
Значний обсяг даних неможливо обробити в ручному режимі, що дало 
поштовх автоматизованій обробці, яка, в свою чергу, впливає на формалі-
зацію процедури здійснення аудиту.  

Діяльність аудиторських фірм й аудиторів розвинених країн світу 
спрямована насамперед на надання консультацій з питань ведення обліку і 
функціонування бізнесу. У цьому відношенні вітчизняні аудитори посту-
паються зарубіжним колегам, які не тільки підтверджують фінансову звіт-
ність, а й надають рекомендації, пов’язані з перспективами розвитку дія-
льності підприємства, здійснюють прогнозування і дають оцінку  ефекти-
вності господарювання. Більшість аудиторських послуг українські ауди-
торські фірми не надають, і вони не можуть конкурувати з іноземними фі-
рмами. Ось чому потрібно розширювати спектр послуг та надавати їх на 
належному фаховому рівні. Вирішення цих питань можливе не лише  в 
традиційному варіанті, а й за умови активного використання в практиці 
аудиту автоматизованих інформаційних систем і технологій. 

Питанням автоматизації аудиту присвячено праці зарубіжних вчених 
Е. Чемберса «Комп’ютерний аудит» [10], К. Кловза «Аудит процесів  еле-
ктронної обробки даних» [11], Р. Вебера «Контроль та аудит інформацій-
них систем» [12]. Російські автори останніми роками почали приділяти бі-
льше уваги аудиту в комп’ютерному середовищі.  Так,  у 2004  р.  за 
редакцією проф. В.І. Подольського видано книгу «Комп’ютерний аудит: 
практичний посібник» [7]. Окремі аспекти автоматизації аудиту висвітлені 
у працях таких вітчизняних науковців як: Ф.Ф. Бутинець [1], Я.А. Гонча-
рук, В.С. Рудницький [2],            Г.М. Яровенко [9], Л.О. Сухарева, О.О. 
Мігуліна [8], Л.Ф. Ларікова [6] та ін. 

Найбільш ґрунтованими з наукової точки зору і прагматичного зна-
чення є рекомендації С.В. Івахненкова, які розкривають логіку 
комп’ютеризації аудиту [4-5].  

Автоматизація аудиту є універсальним інструментом дослідження 
ефективності діяльності аудиторських фірм, оскільки вона дає можливість 
знизити трудомісткість аудиторської перевірки, паралельно до фінансово-
го обліку впровадити елементи управлінського обліку та контролю діяль-
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ності, працювати відповідно до розроблених алгоритмів, дотримуватися 
аудиторських і внутрішньофірмових стандартів, автоматизувати не тільки 
перевірку, а й реалізацію консалтингових проектів, що дозволяє через ін-
формаційні ресурси підтримувати належний рівень конкурентоспромож-
ності [3]. 

Проте, у жодній із спеціалізованих праць з автоматизації аудиту не 
було запропоновано цілісної концепції функціонування інформаційної си-
стеми, здатної досягти комплексного вирішення проблем автоматизації 
аудиторських завдань, як того потребують вимоги щодо діяльності ауди-
тора.  

У зв’язку з цим, справедливим є зауваження американського вченого 
Рона Вебера, автора посібника з аудиту інформаційних систем: «… щоб 
бути хорошим аудитором, необхідно бути кращим у бізнесі, ніж ваші клі-
єнти. Напевне, ніколи ще аудитори так гостро не мали справи із викликом 
своєму професіоналізму, ніж коли вони вступили у сферу контролю та ау-
диту інформаційних систем»[12]. 

Значним недоліком організації аудиту в Україні на сучасному етапі є 
низький рівень технологічності, під яким розуміють методи обробки да-
них, що проявляється при проведенні аудиту та наданні супутніх послуг. 
Високий рівень технологічності властивий для великих і середніх ауди-
торських компаній. Єдиною можливістю скласти конкуренцію західним 
аудиторським компаніям є підвищення технологічності вітчизняних ауди-
торських фірм. Одним з перспективних напрямів розробки сучасних тех-
нологій аудиту є його комп’ютеризація [6, с. 54]. 

Принциповою відмінністю автоматизованого аудиту є те, що аудитор 
має можливість перевірити генеральну сукупність, яка формує певний тип 
фактів господарської діяльності, набір документів або рахунків аналітич-
ного обліку, а не покладатися лише на вибірки [8]. 

До 2005 року було кілька міжнародних стандартів та положень з між-
народної практики, які регламентували методику проведення аудиту в се-
редовищі комп’ютерних інформаційних систем, а також вимоги до спеціа-
льних знань аудиторів у галузі інформаційних систем, а з 2005 р. й надалі 
в нових редакціях МСА відбулися зміни щодо застосування інформацій-
них технологій. Стандарти з аудиту в умовах застосування інформаційних 
комп’ютерних систем вилучено, а натомість аудит де-факто розглядається 
як комп’ютерний [5, с. 10].  

В Україні, де аудиторська діяльність регламентована Міжнародними 
стандартами аудиту, є необхідні розробки та упровадження інформацій-
них технологій у практику аудиту. 

Недостатній рівень впровадження автоматизації в практику здійснен-
ня вітчизняного аудиту зумовлений дією факторів, які систематизовані на 
рис. 1. 
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Програми, які варто використовувати у процесі здійснення аудитор-
ської діяльності, можна поділити на три рівні: 

а) базовий рівень: прикладні програми загального призначення, мате-
матичні і статистичні програми, довідкові і правові системи, програми 
електронного документообігу; 

б) середній рівень: бухгалтерські програми, аналітичні програми; 
в) вищий рівень: управлінські системи і аудиторські програми. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Примітка. Сформовано автором на основі [8]. 
Рис. 1. Основні фактори, які стримують автоматизацію  

аудиторської діяльності в Україні 

Фактори, які стримують автоматизацію аудиту в Україні 

1. Загальногалузеві фактори: 
· низький рівень розвитку аудиторського ринку; 
· недостатня інформованість аудиторських фірм про існуючі 

програмні продукти з автоматизації аудиту; 
· специфіка аудиторської діяльності, що полягає в неможливості 

повної формалізації процесу аудиту та необхідності формування 
професійного судження. 

 

2.  Фінансові фактори:  
· збільшуються вимоги до рівня кваліфікації аудиторів, необхід-

ність додаткових витрат на навчання;  
· розробка аудиторського програмного забезпечення є  

працемістким процесом, який, до того ж, потребує значних 
фінансових витрат. 

4. Технологічні фактори:  
· виникнення непередбачених програмних помилок, збоїв, загроза 

знищення інформації;  
· виїзний характер роботи аудиторів; 
· застосування клієнтами різного програмного забезпечення;  
· різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм. 

3. Організаційні фактори:  
· постає потреба в інформаційній безпеці підприємства;  
· обмежений доступ до певних інформаційних ресурсів 

підприємства;  
· відсутність чіткого розподілу обов’язків між працівниками. 
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На рис. 2 представлені основні програмні продукти, які можуть поле-
гшити роботу аудитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Піраміда основних програмних продуктів, які доцільно вико-
ристовувати у вітчизняній аудиторській практиці [8] 

 
Проте жоден програмний продукт не здатний замінити роботу самого 

аудитора, тому що ця робота не може бути формалізованою, а спромож-
ний лише полегшити чи скоротити процес аудіювання. 

В процесі здійснення аудиту автоматизовані інформаційні системи 
можна застосовувати в таких напрямах:  
· формування робочої документації аудитора; 
· здійснення аудиторської вибірки; 
· проведення математичних розрахунків; 
· зберігання інформації про об’єкти аудиту; 
· накопичення статистичної інформації; 
· підтримка прийняття рішення; 
· здійснення всіх видів аналізу; 

Аудиторські програми 
«ІТ Audit», «Івахненков & Катеньов Аудит», «Турбо Ау-

дит», «Vector 6», «My Client», «Audit Sistem/2»,  
«Abacus Professional», «Экспрес-Аудит: ПРОФ» 

 

Управлінські системи 
SAP R3 

         Програми обробки                  Аналітичні програми 
      облікових даних                               Pro-Invest, Consulting 

       1С: Підприємство, Парус,                   
     Галактика, «Гроссбух» та ін. 

         Довідкові і правові системи             Програми електронного  
       Парус-Консультант, Ліга-Закон         документообігу  

            DOCS Open 

            Прикладні програми                        Математичні і статистичні програми 
         загального призначення                                Mathematics, Statistics, Quick 
   текстові процесори (Microsoft Word),                               
   табличні процесори (Microsoft Excel),  
                       СУБД 
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· моделювання прогнозних показників діяльності об’єкта аудиту; 
· проведення аудиторської перевірки шляхом порівняння з «еталоном», 

в якості якого виступають нормативи, планові дані, стандарти, норми 
законодавства, статистичні дані попередніх періодів, моделі 
формалізованих знань [9, с. 36-37]. 
Одним із найважливіших засобів управління розвитком інтелекту і пі-

двищення його організованості на сучасному етапі є інформатизація сус-
пільства, що ґрунтується насамперед на розвитку автоматизованих інфор-
маційних технологій. Автоматизація є перспективним напрямом розвитку 
вітчизняного аудиту, оскільки використання автоматизованих інформа-
ційних систем та технологій сприяє розширенню спектра аудиторських 
послуг, покращенню їх якості, зменшенню трудомісткості аудиту, підви-
щенню інтелектуалізації аудиторської роботи. 

Потреби практики в наш час позбавлені якісних програмних рішень, 
тому існує необхідність у створенні автоматизованої інформаційної сис-
теми, що задовольняла б основні вимоги сучасного аудиту.  

Використання інформаційних технологій є не тільки актуальним за-
вданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора, а й необ-
хідною умовою її виконання. Вітчизняні аудиторські фірми повинні усві-
домити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій до-
зволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчиз-
няних і закордонних ринках. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: НЕОБХІДНІСТЬ  

ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
 
Перехід до ринкової економіки вимагає докорінної перебудови та 

удосконалення обліку. Насамперед, він повинен орієнтуватися не стільки 
на зовнішніх споживачів інформації, скільки на задоволення потреб апа-
рату управління підприємством. Тобто важливим є формування системи 
управлінського обліку на підприємствах України.  

Необхідність побудови управлінського обліку розглядається як у віт-
чизняній, так і в іноземній економічній літературі, зокрема в працях С.Ф. 
Голова, Ф.Ф. Бутинця, М.Г. Чумаченка, М.С.Пушкаря, І.Д. Фаріона, 
О.В.Лишиленка, Л.В. Нападовської, В.Г. Лінника, І.А. Белоусової, О.С. 
Бородкіна, Р.Ентоні, В.Б.Івашкевича, Т.П.Карпової, Е.Майєра, Б.Нідлза, 
С.Н.Ніколаєвої, В.Ф.Палія, Ч.Т.Хорнгрена, А.Д.Шеремета, А.Яругової та 
інших. 

В процесі свого розвитку управлінський облік пройшов складний 
шлях від сприйняття його як складової бухгалтерського обліку до склад-
ної інтегрованої системи, що дозволяє аналізувати та керувати діяльністю 
підприємства в усіх напрямках. 


