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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ 

 
Сьогодення характеризується стрімким розвитком обчислювальної техніки, 

технологій та появою нових операційних систем. Постає питання про 
інноваційний підхід до структури інформаційних систем та технологій на 
підприємствах. 

Підприємствам для ефективної діяльності неможливо обійтися без 
використання автоматизованих систем управління. Дані системи дозволяють 
швидко зібрати інформацію, обробити її, проаналізувати, надати оцінку 
фактичного стану підприємства, спрогнозувати, оперативно прийняти будь-які 
управлінські рішення. 

Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасної бухгалтерської та 
управлінської інформаційних систем. Як наслідок, обов’язковим для аудиторів є 
повне розуміння впливу інформаційних технологій на аудит клієнтської 
фінансової звітності, як з точки зору процесу підготовки та представлення 
фінансової інформації у фінансовій звітності клієнта, так і в контексті 
використання аудитором інформаційних технологій для аудиту фінансової 
звітності [3, с. 283]. 

У створенні аудиторських систем є дві базові стратегії: 
– мінімізація витрат на введення початкових даних; 
– мінімізація ризику пропуску помилкових даних у фінансовій документації. 
В даний час на ринку комп'ютерних програм є універсальні аналітичні 

програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. 
Представниками таких програмних продуктів є ІНЕК-АФСП, Audit Expert, 
БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних програм досить відомими є ИНЕК-
аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які дозволяють здійснити розробку 
бізнес-планів і інвестиційних проектів, а також провести оцінку їх економічної 
ефективності. Як альтернативу складним і дорогим продуктам пропонуємо для 
роботи підприємств програму «Фінансист», яка дозволить дуже швидко 
провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити відповідні висновки 
[2]. 

Основною програмою, що дозволяє проводити фінансовий аналіз стану та 
результатів діяльності організацій є програма «Фінансист». Цей аналіз 
здійснюється на основі стандартної фінансової звітності: Баланс та Звіту про 
фінансові результати. Користувачам надається можливість розрахувати повний 
спектр фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналітичний баланс, 
порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати та баланс ліквідності. 

Інформаційні технології в аудиті можна класифікувати на функціональні та 
забезпечувальні. 
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До забезпечувальних інформаційних технологій аудиту належать програмні 
засоби, які можуть бути використані для задоволення загальних інформаційних 
потреб аудитора в процесі перевірки. 

Серед забезпечувальних інформаційних технологій аудиту виділяють такі 
групи програмного забезпечення, як: нормативно-довідкові та інформаційно-
пошукові системи; системи дослідження файлів та баз даних; інформаційні 
системи комплексної автоматизації аудиторської діяльності. 

Серед нормативно-довідкових та інформаційно-пошукових систем слід 
виділити системи нормативно-правової підтримки, які забезпечують 
нормативно-правову підтримку аудитора своєчасною та актуальною 
інформацією. Прикладами таких систем можуть бути «Грант», «Консультант 
Плюс», «Юрисконсульт», «Ліга: Закон» тощо. 

Інформаційні системи комплексної автоматизації перевірок становлять 
певне операційне середовище, що забезпечує комплексне вирішення найбільш 
трудомістких завдань, що постають перед аудитором на основних етапах аудиту 
фінансової звітності. Маємо констатувати відсутність на ринку програмних 
продуктів вітчизняних розробок здатних автоматизувати процес аудиту. 
Сьогодні адаптовано до вимог вітчизняних аудиторських компаній та 
представлено на ринку аудиторського програмного забезпечення України версії 
російських програмних комплексів, таких як: «AuditXP», «Комплекс Аудит», 
«IT Audit: Аудитор» [3]. 

Під функціональними інформаційними технологіями розуміють спеціально 
розроблені чи модифіковані технології, призначені для вирішення завдань 
певної предметної сфери. Функціональні інформаційні технології в аудиті 
становлять сукупність технічних та програмних засобів, призначених для 
вирішення завдань аудиту фінансової звітності. 

Виділяють три основні напрямки застосування ІТ у аудиті:  
1) використання інформаційних систем аудиту та інформаційні технології 

аудиту для організації роботи суб’єкта аудиту;  
2) перевірка та оцінка комп'ютерних інформаційних систем;  
3) використання інформаційних систем аудиту та інформаційних технологій 

аудиту як специфічних інструментів для проведення аудиту. 
Використання інноваційних підходів в автоматизації внутрішнього аудиту 

має бути спрямоване на формування рекомендацій, пов’язаних з підвищенням 
ефективності системи управління організацією, а також розробкою низки 
заходів, пов’язаних з оперативним і стратегічним плануванням діяльності 
організації. 

Для оптимізації роботи баз даних, зниження трудовитрат аудитора 
пропонується використовувати модель аудиторської програми, яка повинна 
базуватися на якісно нових інформаційних технологіях. 

Рівень сучасних інформаційних технологій дає змогу говорити про 
необхідність створення систем, спрямованих на комплексну автоматизацію 
аудиторської діяльності загалом. Такі системи повинні створювати 
автоматизоване інформаційне середовище в межах аудиторської фірми, здатне 
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забезпечити потреби керівництва компанії в інформації для управління 
аудиторською діяльністю. 
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ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА  
НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ 

АЛЬТМАНА ТА БІВЕРА 
 

Оцінка ризику банкрутства підприємства є важливою складовою 
комплексної діагностики його фінансового стану. Можливість своєчасно 
ідентифікувати наявні кризові явища та їх можливі наслідки є важливою з точки 
зору вироблення адекватних заходів із реагування, спрямованих на забезпечення 
стійкого фінансового стану підприємства у довгостроковому періоді. Отже, 
вивчення наявних підходів до виявлення і оцінки ризику втрати банкрутства на 
підприємстві є важливим і актуальним завданням з точки зору підвищення 
загальної ефективності управління підприємством в сучасних умовах 
господарювання. 

Вивченню методів аналізу ймовірності банкрутства на підприємстві 
присвячені дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених: Е. Альтмана, 
Н. Артамонової, У. Бівера, О. Барановської, І. Боярко, Ю. Прохорової, 
Т. Янковець та Ю. Чернюк та ін. Під час практичного застосування існуючих 
методів аналізу ймовірності банкрутства (зокрема, для обґрунтування 
доцільності застосування того чи іншого методу) необхідно виходити з 
недоліків, обмежень та переваг існуючих підходів, що обґрунтовує доцільність 
ретельного дослідження цих питань. У даному дослідженні ми розглядаємо 
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