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Узагальнено й систематизовано підходи вітчизня-
них і зарубіжних вчених щодо організації аудиту. 
Запропоновано визначення організації аудиту на ос-
нові аналізу основних складових організаційної діяль-
ності, що здійснюється на основі управлінських ін-
формаційних систем і технологій. Враховуючи спе-
цифічні ознаки аудиту, його види та цілі здійснення, 
авторами запропоновано складові організації ауди-
торського процесу. До того ж внутрішні й зовнішні 
процеси, пов’язані з організацією аудиту, можуть 
бути реалізовані різними електронними методами. 
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток 
управлінських інформаційних систем і техноло-
гій та впровадження їх у всі сфери нашого по-
всякденного життя зумовлює необхідність інте-
грації процесів аудиту в управлінські інформа-
ційні системи. Використання інформаційних 
технологій у проведенні аудиту викликає необ-
хідність як із боку аудиторів впроваджувати су-
часні комп’ютерні інформаційні системи на ау-
диторських фірмах і компаніях, так і з боку 
суб’єктів господарської діяльності. Даний про-
цес допоможе підвищити якість і ефективність 
проведення аудиту за умови вирішення певних 
завдань. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Теоретико-методологічними дослідженнями про-
блемних питань організації аудиту свої праці 
присвятило чимало вчених, зокрема Д. В. Єре-
менко [3], О. А. Петрик [4], О. Ю. Редько [5]. 
Водночас, розглядаючи теоретико-методологічні 
засади формування й розвитку організації ауди-
ту, актуалізується питання необхідності подаль-
шої розробки даного напряму з урахуванням 
розвитку управлінських інформаційних систем.  
Проблемні питання управлінських інформа-

ційних систем знайшли відображення у працях 
таких вітчизняних вчених: Ф. Ф. Бутинця, 

С. В. Івахненкова [1], В. П. Завгороднього, І. С. Лит-
вина, Г. В. Федорова [7], В. Д. Шквір.  
Питанням автоматизації аудиторської діяль-

ності в своїх дослідженнях приділяли значну 
увагу такі науковці як С. В. Івахненков [2], 
Б. В. Кудрицький, О. О. Назаренко, Л. О. Тере-
щенко [6], Б. Ф. Усач та інші.  
Мета і завдання дослідження. Метою даної 

статті є визначення наукового поняття організа-
ції аудиту в середовищі управлінських інформа-
ційних систем. 
Завданням є висвітлення результатів дослі-

джень із проблеми організації аудиту в середо-
вищі управлінських інформаційних систем, 
включаючи і власні дослідження. 
Матеріалами досліджень стали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних науковців, а також  
нормативні документи. 
Методами досліджень є узагальнення та сис-

тематизація, аналіз і синтез. 
Результати дослідження. В умовах сьогоден-

ня інформаційні системи охопили всі сфери на-
шого повсякденного й ділового життя. Викорис-
тання інформаційних технологій дають можли-
вість підвищити ефективність функціонування 
підприємств та організацій через зменшення  
термінів внесення й обробки даних, а також 
спрощення обліково-аналітичної роботи праців-
ників. 
Інформаційні системи вже тривалий час роз-

виваються і функціонують у галузі бухгалтерсь-
кого обліку. Однак складання та подання фінан-
сової звітності в електронному вигляді з викори-
станням баз даних бухгалтерських програм роз-
вивається недостатньо швидко, як й інформати-
зація процесів контролю, пов’язаних із бухгал-
терським обліком, у тому числі й аудиту, знахо-
дяться в Україні на рівні започаткування.  
Саме тому актуальним залишається питання 

про впровадження інформаційних систем щодо 
практичної роботи аудиторів, функції яких мо-
жуть слугувати допоміжним фактором у прове-
денні перевірок. 
Будь-яка діяльність (чи-то підприємницька, 
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чи-то виробнича) і взагалі будь-який процес по-
чинається з організації. Не є винятком і процес 
аудиту. «Організація аудиту, як процесу – це су-
купність заходів, спрямованих на інформаційне 
та матеріально-технічне забезпечення процесу 
аудиту з метою висловлення професійної неза-
лежної думки стосовно предмету аудиту (фінан-
сової звітності) при дотриманні правил і прин-
ципів, встановлених законом та нормативами» 
[3, с. 7].  
На думку О. Петрика, поняття «організація 

аудиту» слід визначати як систему методів, спо-
собів і засобів, норм і правил, що забезпечують 
ефективне здійснення аудиту та подальший його 
розвиток як галузі наукових знань і сфери прак-
тичної діяльності. Саме організаційними форма-
ми аудиту, на думку автора, є зовнішній та внут-
рішній аудит [4, с. 12].  
Провівши аналіз визначень попередніх авто-

рів, можемо сказати, що організація аудиту – це 
сукупність аудиторських процедур, направлених 
на побудову адекватної й ефективної системи 
бухгалтерського обліку та звітності з метою 
прийняття виважених управлінських рішень.  
Для забезпечення раціональної організації ау-

диту необхідно розробити заходи, що передба-
чають зокрема такі контрольні процедури як де-
тальний аналіз інформації та її узагальнення; 
оцінка достовірності системи бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю; вибір і засто-
сування раціональних методів; дотримання норм 
і правил здійснення аудиторської вибірки й ме-
тодики оцінки аудиторського ризику; підготовка 
та формування аудиторських висновків. 
Враховуючи специфічні ознаки аудиту, його 

види та цілі здійснення, нами розроблена струк-
тура організації аудиторського процесу, що має 
такі складові:  

1. Інформаційно-методична складова. Вклю-
чає вивчення та оцінку діяльності господарюю-
чого суб’єкта у рамках правового й економічно-
го середовища. У цьому разі використовують 
різні джерела інформації та методи їх узагаль-
нення для здійснення аудиторських процедур. 
Водночас, вагомим аспектом є планування, що 
розпочинається з етапу погодження основних 
умов договору, а не з моменту його підписання. 

2. Організаційна складова. Включає розробку 
низки контрольних дій щодо забезпечення ефек-
тивної організації процесу аудиту, в т.ч. раціо-
нальної організації праці зовнішніх (незалежний 
аудитор) та внутрішніх (представник підприємс-
тва) аудиторів. Це дає змогу визначити мету, за-
вдання, об’єкти та суб’єкти аудиторського про-
цесу. 

3. Процедурна складова. Включає розробку 
оптимального порядку проведення аудиторських 
процедур, які складаються з планування, скла-
дання програми (методики) аудиту та доведення 
його результатів через аудиторський висновок.  

4. Прогнозно-стратегічна складова. Включає 
визначення та аналіз можливих ризиків у впро-
вадженні господарської діяльності підприємства, 
перспектив його розвитку, а також надання ре-
комендацій щодо поліпшення результативності 
господарюючого суб’єкта та усунення виявлених 
недоліків. Це забезпечує здійснення оцінки при-
йнятих управлінських рішень і визначення май-
бутньої стратегії розвитку підприємства.  
У ході організації аудиторського процесу слід 

надавати увагу якості аудиторських послуг. 
МСА 220 рекомендує аудиторській фірмі 
«.....запровадити політику і процедури контролю 
якості, що забезпечують проведення всіх ауди-
торських перевірок відповідно до МСА або від-
повідно до національних стандартів чи навпаки» 
[5, с. 49]. Організаційними складовими якості 
аудиторських послуг визначено: політику при-
значення виконавців, політику прийняття на ро-
боту, політику делегування повноважень, органі-
зацію службового зростання аудиторів, політику 
внутрішнього контролю якості. 
Аудиторською палатою України визначено 

організаційно-правові основи для впровадження 
системи зовнішнього контролю якості аудитор-
ських послуг. Одним із основних документів є 
Концептуальна основа контролю аудиторської 
діяльності в Україні, в якій зазначено, що  
«характерною рисою професії незалежного ау-
дитора є прийняття відповідальності перед гро-
мадськістю, ...що покладаються на об’єктивність 
і чесність аудиторів із метою підтримки впоряд-
кованого ведення підприємницької діяльності, 
тощо» [5, с. 50 ].  
З цього приводу О. Редько відмічає, що техні-

ка й організація перевірок контролю якості ма-
ють бути зрозумілими, чітко викладеними й та-
кими, що унеможливлюють суб’єктивізм і заан-
ґажованість, а результати – очікуваними. У 
зв’язку з цим автором запропоновано порядок 
зовнішньої перевірки якості аудиторських по-
слуг, що надаються на території України при-
ватними практикуючими та аудиторськими фір-
мами, занесеними до Реєстру Аудиторської па-
лати України (АПУ) [5, с. 52].  
Використання інформаційних систем і техно-

логій не змінює методологію бухгалтерського 
обліку. Водночас організація і методика аудиту 
фінансової звітності підприємств, на яких вико-
ристовуються комплексні комп’ютерні інформа-
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ційні системи підприємств (КІСП) та 
комп’ютерні системи бухгалтерського обліку 
(КСБО), зазнає вагомих й істотних змін, хоча, 
поза всяким сумнівом, загальна мета аудиту не 
змінюється. Аудитори, інформаційні системи і 
технології можуть використовувати та активно 
застосовувати як для проведення аудиту 
суб’єктів підприємницької діяльності, так і для 
автоматизації організації проведення процесу 
аудиту аудиторською фірмою. 
Широке застосування обчислювальної техніки, 

управлінських інформаційних систем і систем у 
підприємницькій діяльності та бухгалтерському 
обліку поставило завдання перед аудиторами при-
стосовувати методики й технології проведення ау-
диторських робіт або вносити зміни, використову-
ючи спеціальні методи і комп’ютерні програми в 
ході проведення аудиту фінансової звітності під-
приємств, які використовують автоматизовані фі-
нансово-облікові системи.  
Саме тому аудит необхідно розглядати в орга-

нізаційному аспекті як комп’ютерний аудит, що 
містить у собі використання самих комп’ютерів і 
сучасних інформаційних технологій, що безпо-
середньо й є організацією аудиторської діяльно-
сті в середовищі управлінських інформаційних 
систем. Такий підхід має включати в себе вико-
ристання інформаційних технологій у плануван-
ні, контролі та документуванні у ході проведен-
ня аудиторської перевірки фінансової звітності й 
підготовки аудиторського висновку, а також у 
наданні супутніх аудиту послуг. 
Використання в аудиті персональних комп'ю-

терів дає змогу скоротити затрати часу на його 
проведення і в результаті створює нові можли-
вості в організації та методиці його проведення. 
Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку 

дають можливість аудитору працювати в інфор-
маційній системі клієнта, до того ж не створюю-
чи додаткової бази даних. Відповідно, аудитор 
повинен мати комп'ютерні програми, що вико-
ристовуються для перевірки змісту файлів клієн-
та, а також контрольні дані, які використовують-
ся для комп'ютерної обробки з метою перевірки 
функціонування комп'ютерних програм клієнтів. 
Технологія аудиту залежить як від конкретного 

підприємства, яке перевіряють, так і від його органі-
заційно-правової форми господарювання, організації 
облікового процесу, особливостей діяльності. Крім 
того на технологію аудиту впливає практичний до-
свід і погляди самого аудитора.  
Проте аудиторські програми, які використо-

вують у перевірці, повинні відповідати певним 
вимогам. Кожен з існуючих програмних продук-
тів, представлених на вітчизняному ринку, має 

свої переваги й особливості, однак повністю 
охопити процес перевірки жоден з них не здат-
ний. Тому відкритим залишається питання про 
розробку такого програмного забезпечення, яке 
б дало можливість комп’ютеризувати всі стадії 
власне аудиту, а також полегшити роботу в пла-
ні надання супутніх аудиту послуг. 
Важливою проблемою аудиту в комп’ютер-

ному середовищі є значна різноманітність про-
грамного забезпечення ведення бухгалтерського 
обліку, що використовують підприємства різних 
сфер діяльності; у результаті цього аудитор не 
може використовувати одну й ту ж програму для 
різних підприємств. Зазвичай можна дані бух-
галтерського обліку з використанням спеціалізо-
ваних програм або штатних засобів самої бух-
галтерської програми виводити в загальнопоши-
рені формати даних. Однак вітчизняні підприєм-
ства користуються бухгалтерськими програмами 
вже досить тривалий час і затрачати додаткові 
кошти, купуючи оновлення їх версій або спеціа-
лізовані продукти для конвертації форматів, не 
всі мають змогу. Автоматизація роботи аудитора 
– це його інтерес, а не клієнта. Тому необхідно, 
щоб аудиторські програми мали властивість об-
робляти файли у форматах поширених в Україні, 
що використовуються в пакетах бухгалтерських 
програм. 
Отже, можна зробити висновок, що викорис-

тання управлінських інформаційних систем і 
технологій є не тільки актуальним завданням і 
найважливішим фактором успішної роботи під-
приємства, а й необхідною умовою її виконання. 
Автоматизація інформаційних систем аудиту має 
сприяти розвитку та підвищення ефективності 
управління підприємством. 
Організація аудиту в середовищі управлінсь-

ких інформаційних систем є необхідним проце-
сом, який підвищить якість і ефективність про-
ведення аудиту. Для успішної реалізації даного 
процесу необхідно: 

- мати кваліфікованих спеціалістів та комп'ю-
терну техніку високої продуктивності; 

- розробники програмних продуктів повинні 
бути компетентними у сфері права, економіки та 
бухгалтерії, щоб створити потужні бази даних 
аудиторської практики; 

- зорієнтувати підприємства всіх форм влас-
ності для ведення бухгалтерського обліку вико-
ристовувати програмні продукти з комплексом 
напівавтоматичних алгоритмів, які б дозволяли 
аудитору швидко вносити й аналізувати дані з 
паперових носіїв; 

- підвищити рівень комп’ютерної грамотності 
користувачів. 
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