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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні декілька років в економіці України спос-

терігаються кризові явища, що призводять до змін у
фінансовій системі держави та супроводжуються знач-
ним погіршенням економічного стану суб'єктів госпо-
дарювання. В зв'язку з цим, зростає роль і значення
удосконалення організації аудиту підприємств з метою
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забезпечення більш раціонального використання їх
власних фінансових ресурсів.

Тобто загалом процес удосконалення стосується
саме комп'ютеризації аудиту й обробки економічної
інформації. Найбільш сучасними є автоматизовані
інформаційні технології, здатні активно впливати на
якість проведення аудиту. В зв'язку з цим дослідження
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автоматизації процесів обліку, контролю та аналізу є
особливо актуальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням розвитку і впровадження інформаційних

систем в аудит займалися такі вчені, Є.А.Богданова,
А.В. Кузнєцов, Л.М. Макарова, Б.В. Кудрицький, Є.В. Ле-
ушина, Ю.Н. Скворцова, Л.О. Ходаківська та інші. Про-
те не всі аспекти проблемних моментів процесу ком-
п'ютеризації аудиту є дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є дослідження проблем та перспек-

тив автоматизації аудиту суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Комп'ютеризація аудиту до сьогодні залишаєть-

ся складним питанням і передбачає розробку комп'-
ютерних контролюючих систем для потреб економі-
ки. До цього часу практично відсутні теоретичні
рішення в галузі комп'ютеризації контролю як тако-
го, адже це вимагає перегляду основ автоматизації
прийомів і способів його здійснення. Одним з голов-
них інструментів аудитора залишаються універсальні
табличні редактори, бухгалтерські та аналітичні
програми [2, с. 321] .

На основі вивчення праць дослідників визначено
основні причини, які перешкоджають впровадженню

комп'ютерних технологій у процес проведення аудиту
з (рис. 1).

Перевагами обробки економічної інформації клієн-
та за допомогою інформаційних технологій порівняно
з традиційними методами обробки інформації є: зни-
ження ризику аудитора, пов'язаного з вибірковою пе-
ревіркою, зручність у документальному оформленні
процесу і результатів аудиту, прискорення проведення
аудиту та його ефективності за рахунок автоматизація
всіх рутинних операцій, інтеграція з системами клієнтів,
багаторазове використання, пошук інформації по базі
даних аудиторської фірми [1, с. 7].

Враховуючи результати дослідження організації
процесу аудиту, було сформовано ряд вимог до про-
грамного забезпечення для аудиту (рис. 2).

Проведене дослідження українського ринку комп'-
ютерних технологій свідчить, що спеціалізованих інфор-
маційних технологій та систем, які б дозволяли повною
мірою автоматизувати процес аудиту, є недостатня
кількість.

Найчастіше аудитори знаходять заміну спеціалі-
зованим програмам шляхом виконання нескладних
розрахунків, друку типових форм робочих аудиторсь-
ких документів; використання нормативно-правової
довідкової бази в електронному вигляді; виконання
запитів до електронної бази даних; перевірки окре-
мих розрахунків, що здійснюються на різних ділян-
ках обліку; формування регістрів бухгалтерського об-

Рис. 1. Фактори, які перешкоджають автоматизації аудиту

 

Загальногалузеві причини 

- Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний початковим 
періодом його становлення. 

- Специфіка аудиторської діяльності, яка полягає в неможливості повної 
формалізації процесу аудиту, необхідності формування професійного 
судження. 

- Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів. 
- Висока вартість комп'ютерних програм 
-  

Технологічні причини 

- Застосування клієнтом-замовником різного програмного забезпечення. 
- Виїзний характер роботи аудиторів. 
- Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм. 
- Необхідність забезпечення інформаційної безпеки 

Рис. 2. Необхідні умови для розробки програмного забезпечення аудиту

 Вимоги до програмного забезпечення для аудиту 

Підбір нормативної інформації повинен проводитися фахівцями-методологами 
і безперервно оновлюватися 

Повинен бути забезпечений єдиний підхід різних фахівців до перевірки 

Програма повинна бути  проста у використанні і підходити різним 
аудиторським компаніям та аудиторам 
 
Підтримка процедур контролю якості  

Можливість гнучкого налаштування структури аудиторської перевірки 

Наявність системи розмежування прав доступу  

Можливість автоматизованої обробки великого обсягу інформації  

Інтеграція з зовнішніми системами (системами бухгалтерського обліку, 
поштою, державними структурами тощо)  
 
Забезпечення безпеки інформації 
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ліку й альтернативного балансу з використанням
електронної бази даних клієнта; проведення комплек-
сного аналізу фінансового стану економічного суб-
'єкта за допомогою окремих програм (елементів
Microsoft Office) [1, c. 9].

Проте команда українських розробників КІТ-ХХІ
та консультанти-аудитори у розробили спеціалізовану
програму під назвою "KIT.Аудит". Така програма є пер-
шою вітчизняною автоматизованою інформаційною си-
стемою управління аудиторською діяльністю, яка забез-
печує контроль якості і включає узгоджений набір ро-
бочих документів та методичних вказівок з проведення
аудиту.

"KІT.Аудит" була розроблена для надання повного
пакету переваг користувачам (рис. 3).

У проекті була реалізована унікальна підсистема
автоматичної синхронізації всіх відкритих з
"KІT.Аудит" документів Microsoft Office (Word і Excel)
без необхідності ручного додавання цих документів до
бази; користувачам не потрібно ці документи зберігати

окремо в папці на диску або копіювати по мережі на
інший комп'ютер. "KІT.Аудит" автоматично зберігає до-
кумент у своїй базі даних при збереженні документа
(рис. 4).

Не менш значного значення є те, що система
"KІT.Аудит" підвищує якість та прозорість роботи ауди-
торської фірми досягається такими методами:

— систематизація обліку аудиторських перевірок та
виконаних процедур;

— централізованого збереження даних всіх ауди-
торських процедур в одній базі;

— оперативна підтримка користувачів (гарантійної,
абонентської) та своєчасних оновлень програми у відпо-
відності до змін Законодавства;

— облік моніторингу аудиторської діяльності;
— розділений за правами доступ до системи та її

функцій з будь-якого місця через Інтернет чи локальну
мережу;

— відслідковування всіх змін, що внесені в систему,
та їхніх авторів;

Рис. 4. Вікно "робочих документів", що підлягають редагуванню

Рис. 3. Особливості інформаційної технології "KІT.Аудит"

 Переваги застосування «KIT.Аудит» 

Істотне зменшення 
собівартості аудиторської перевірки 

Повна відповідність ведення 
аудиторської діяльності міжнародним 

і національним стандартам аудиту 

Підвищення якості та прозорості 
робіт аудиторської фірми 

Істотне зменшення 
собівартості аудиторської перевірки 

Автономний модуль – для зручної 
роботи без наявності інтернету 

Шаблон аудиту з трансформацією 

Повний узгоджений набір робочих 
документів та методичних вказівок 

Автоматична синхронізація 
документів Microsoft Office 

Автоматизація значної частини 
трудомістких робіт 
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— зручне планування аудиторської перевірки;
— облік та комплексний аналіз планово-фактичних

показників перевірок на будь-якому етапі;
— багатокористувацька одночасна робота співро-

бітників.

Іншим ноу-хау цього проекту є підсистема пов'яза-
них показників, які визначаються в Excel і можуть бути
використані у всіх інших документах перевірки, синх-
ронізуються в базу і можуть використовуватися також
в електронних формах системи. Важливою умовою при

Рис. 6. Вікно переліку документів аудиторської перевірки в "KІT.Аудит"

 
 

Автоматизації трудомістких аудиторських робіт 

Підтримка принципу однократного введення інформації та її наступного багаторазового 
використання в робочих документах аудиторських перевірок 

Автоматичне заповнення системою шапки робочих документів  

Розрахунок суттєвості та ризику виконується автоматично за формулами, що визначені в 
робочих документах (Microsoft Excel) 
 

Формування пакету даних про нові перевірки методом копіювання з раніше 
створених, тим самим зменшуючи час на введення даних 

Автоматичне створення нових версій довідникових даних при внесенні змін в довідники 

Наявність механізму двохетапного видалення аудиторських перевірок та файлів та 
можливості оперативного відновлення помилково видалених перевірок чи файлів 

Уникнення подвійного редагування одних і тих самих файлів шляхом використання 
спеціального механізму блокування та автоматичного попередження такого редагування  

Можливість прикріплення файлів будь-яких форматів до аудиторської 
перевірки (наприклад, файл аудіозапису розмови чи відеозапису інвентаризації чи огляду 
на місці) 

Рис. 5. Механізми забезпечення автоматичної роботи в програмі
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Рис. 7. Вікно журналу моніторингу якості аудиту

виборі програмного забезпечення є автоматизації тру-
домістких аудиторських робіт, яка в "KІT.Аудит" реа-
лізована такими механізмами (рис. 5).

Крім автоматизації роботи аудитора, "KІT.Аудит"
містить різні комплектації: легка, повна та професійна.
Різниця між комплектаціями полягає в їх функціональ-
них можливостях та ціні придбання.

"KІT.Аудит" містить близько 300 шт. вбудованих
робочих документів, кожен з яких прикріплено до відпо-
відного розділу аудиту для подальшого заповнення (рис.
6).

Облік проведених процедур контролю якості ауди-
торської фірми за допомогою "KІT.Аудит" реалізуєть-
ся в окремому журналі (рис. 7).

Також у ході дослідження програми було виділено
ряд інших зручних функцій, зокрема: можливість імпор-
ту та експорту бази даних для перенесення на інший
комп'ютер, перегляд всіх видалених документів, всіх
заблокованих робочих документів, перегляд історії
логінів співробітників, входів у систему, можливості
архівування та розархівування аудиторських перевірок
тощо.

Основним недоліком даної програми є недостатній
набір автоматичних аналітичних процедур. Тому ауди-
тор повинен за потреби використовувати інші аналітичні
інформаційні системи.

Використання "КІТ.Аудит" створює умови для
надання повного та ефективного висновку про
аудит економічного стану досліджуваного підприє-
мства.

Мала кількість вітчизняних програмних продуктів з
аудиту та значна ціна на них, недостатній рівень про-
фесійних навичок аудиторів є основними причинами
низького рівня автоматизації аудиторської діяльності
в Україні.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
За результатами проведеного дослідження можна

зробити висновок, що основними напрямами ефектив-
ної автоматизації аудиту є вибір оптимального програм-
ного забезпечення з врахуванням специфіки методик та
особливостей ведення аудиту; економічний аналіз та
оцінка ефективності використання інформаційної сис-
теми; подолання ризиків, пов'язаних із проблемами
організації автоматизованого робочого місця аудито-
ра та подолання психологічних і професійних бар'єрів
аудиторів.
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