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Ковалевська Н. С., Нестеренко І. В., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В. Цифровий компонент сучасного аудиту 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

Метою статті є обґрунтування організаційних положень і розробка рекомендацій з удосконалення концептуальних принципів проєктування сис-
теми комп’ютерного аудиту діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (СПД). У статті запропоновано принципи моделювання системи 
аудиту в структурі інформаційного сервісу СПД, надано пропозиції для оцінки аудиторських ризиків на різних етапах підприємницької діяльності, 
обґрунтовано методичні підходи до проведення аудиту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Доведено, що дієвим 
інструментом контролю й управління економічною безпекою суб’єктів підприємницької діяльності є комп’ютерний аудит. При проєктуванні ор-
ганізаційно-методичної структури аудиту запропоновано використовувати етапи розвитку аудиту: підтверджуючий, системно-орієнтований 
та аудит, заснований на ризику. При прийнятті рішення про створення та функції служби комп’ютерного аудиту діяльності СПД рекомендо-
вано враховувати їх розмір, категорію, організаційно-правову форму господарювання, організаційну структуру, рівень автоматизації облікових 
і контрольних процедур. Визначено наукові підходи до оцінювання стану інформаційної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із застосу-
ванням запропонованого показника інформаційної безпеки, складовими якого є: ступінь використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
бізнес-процесах, стан інформаційних загроз і ступінь захищеності інформаційних ресурсів. Запропоновано методичні засади проведення аудиту 
з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для посилення контрольно-аналітичних функцій управління із застосуванням 
новітніх аудиторських систем. Доведено, що комп’ютерний аудит охоплює застосування інформаційних технологій і програмного забезпечення 
як методу та інструментарію аудитора в процесі виконання поставленого завдання на базі оцінки надійності та виявлення суттєвих ризиків 
інформаційної системи суб’єкта підприємницької діяльності.
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Kovalevska N. S., Nesterenko I. V., Sokolova E. B., Karbivnycha T. V. The Digital Component of Modern Audit of Activities of Business Entities
The article is aimed at substantiating organizational provisions and developing recommendations for improving the conceptual principles of projecting a 
computer-based audit system for the activities of performers of entrepreneurial activities. The article proposes the principles of modeling the audit system in the 
structure of the information service of entrepreneurs, provides proposals for assessing audit risks at different stages of entrepreneurial activity, substantiates 
methodological approaches to conducting an audit using modern information and communication technologies. It is proved that computer-based audit is an 
effective instrument for controlling and managing economic security of business entities. When designing the organizational-methodological structure of the 
audit, it is proposed to use the stages of audit development: confirming, system-oriented, and risk-based audit. When deciding on the creation and operational 
function of the computer-based audit of the activities of business entities, it is recommended to take into account their size, category, organizational and legal 
form of management, organizational structure, level of automation of accounting and control procedures. Scientific approaches using the proposed indicator 
of information security to assessing the state of information security of business entity are defined, their components are: degree of use of information and 
communication technologies in business processes, status of information threats, and degree of security of information resources. Methodical principles of 
auditing using modern information and communication technologies are proposed to strengthen control and analytical functions of management with the use 
of the latest audit systems. It is proved that computer-based audit covers the use of information technologies and software as a method and tools of the auditor 
in the process of performing the task on the basis of reliability assessment and identification of significant risks of the information system of a business entity.
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Недосконалість існуючої науково-методичної 
бази формування інформаційних ресурсів 
управління діяльністю суб’єктів підприєм-

ницької діяльності (СПД) вимагає якісного інфор-
маційного забезпечення, що на сьогодні є одним із 
найважливіших і найскладніших завдань економіч-
ної науки. Дослідження параметрів впливу інформа-
ційних технологій на методику та техніку аудитор-
ських процедур дозволило визначити взаємозв’язок 
інформаційної системи управління СПД і системи 
комп’ютерного аудиту як вагомого цифрового ком-
понента сучасного аудиту. При цьому обліково-аналі-
тичне забезпечення діяльності СПД доцільно розгля-
дати з двох позицій: як забезпечення системи аудиту 
інформаційно-комунікаційними технологіями, що 
дозволяє підвищити оперативність та ефективність 
аудиторської перевірки, та як контролюючий вплив 
системи комп’ютерного аудиту на інформаційну сис-
тему управління, як головний фактор забезпечення 
необхідного рівня інформаційної безпеки СПД. 

Імплементація комп’ютерного аудиту в конт-
рольну практику в України тільки починається, тому 
спостерігається недостатність наукових розробок з 
цього питання [1, с. 447]. Слід відзначити, що питан-
ня організації аудиторських перевірок розглянуто в 
роботах таких вітчизняних і зарубіжних науковців:  
Н. П. Баришнікова, В. В. Дика, С. В. Івахненкова,  
Н. А. Канцедала, Н. Р. Кондратова, О. В. Лисої, Є. В. Мни- 
ха, Т. А. Писаревської, В. І. Подольского, О. Г. По-
номаренко, О. Ю Редька, Ж. Рішара, А. Н. Романова,  
А. І. Урінцова, П. Фрідмана, В. О. Шевчука. Однак 
питання цифровізації аудиту діяльності СПД висвіт-
лено недостатньо. Тому необхідно проаналізувати ін-
формаційне забезпечення аудиторських перевірок та 
розробити методичні підходи до цифровізації аудиту 
діяльності СПД.

Мета статті – обґрунтування організаційних 
положень і розробка рекомендацій з удосконалення 
концептуальних принципів проєктування системи 
комп’ютерного аудиту діяльності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності як цифрового компонента сучас-
ного аудиту.

Процес становлення та розвитку комп’ю тер-
ного аудиту знаходиться на стадії переходу 
від підтверджуючого аудиту до системно-

орієнтованого, а по суті – до практичної діяльності 
суб’єктів комп’ютерного аудиту. Проте внаслідок 
впливу низки економічних чинників значно підви-
щилася зацікавленість СПД в отриманні професій-
ного висновку аудитора щодо вірогідності облікової 
інформації та відповідності фінансової звітності ви-
могам П(С)БО та МСФО (рис. 1). [4, с. 98].

Важливими складовими інформаційного за-
безпечення якості комп’ютерного аудиту, що ство-
рюють підґрунтя для його ефективного проведення,  
є характеристики облікової інформації – своєчас-
ність і суттєвість. Кожна з них оцінюється користу-
вачами інформації суб’єктивно, оскільки інформація 
може бути надана в різних варіантах, що не знижує 
рівня її достовірності та необхідності для потреб ау-
диту діяльності СПД (рис. 2).

Слід відзначити, що робота фахівців відділу 
комп’ютерного аудиту полягає в уніфікації та стан-
дартизації облікових процесів для раціонального 
формування фінансової звітності суб’єктів підпри-
ємницької діяльності [2, с. 50]. При цьому, на кож-
ному з етапів інформаційного сервісу виникають 
внутрішньогосподарські ризики, які для здійснення 
їх аудиторської оцінки слід класифікувати за такими 
групами: за відношенням до макро- та мікросередо-
вища, природою ризиків, можливістю страхування та 
управління ними (рис. 3). 
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Вимоги міжнародних 
фінансових установ

  
  

Ініціатива власників 
суб’єктів господарювання 

 

Підвищення прозорості 
бізнес-структур

 
 

Реструктуризація
бізнес-структур 

 

Відповідність міжнародним 
принципам 

 
Відмова від повсякденного 
оперативного управління

  
 

Оцінка ефективності
системи управління

 

Аудиторські
послуги

 

Підвищення ефективності 
використання капіталу

Рис. 1. Економічні чинники попиту СПД на послуги аудиту

АудитЯкість бухгалтерського 
обліку

  
 

Спостереження

Вимірювання
 

Відображення на носіях 
облікової інформації  

 
Обробка та реєстрація

інформації
 

Групування
та перегрупування

інформації  

Формування показників
  

Якість інформаційного
 забезпечення

  
 

Адекватність інформації  

Суттєвість
 

Своєчасність  

 

Етапи обліку

Рис. 2. Основні складові інформаційного забезпечення якості комп’ютерного аудиту

Завданням комп’ютерного аудиту також є об-
ґрунтування критеріїв і показників ефектив-
ності інвестиційної політики, концептуальних 

принципів аудиту в структурі інформаційного сер-
вісу СПД. Суть проблеми підвищення ефективності 
інвестиційної політики СПД полягає в тому, щоб на 
кожну одиницю інвестиційних витрат досягати мак-
симально можливого збільшення економічного ефек-
ту (доходу, прибутку) як для СПД, так і для інвесто-
ра [8]. Виходячи з цього, єдиним макроекономічним 
критерієм ефективності інвестиційної політики стає 
інвестиційний клімат країни та певного регіону, при-
вабливість галузі з відповідними ризиками (рис. 4).

Методи комп’ютерного аудиту можуть вико-
ристовуватися при проведенні різних аудиторських 
процедур, включно з такими:

 детальні тести операцій і сальдо (наприклад, 
використання аудиторського програмно-
го забезпечення для тестування операцій у 
комп’ютерному файлі);

 аналітичні процедури огляду (наприклад, ви-
користання аудиторського програмного за-
безпечення для виявлення незвичайних змін 
або статей);

 перевірка відповідності загальних засобів 
контролю комп’ютерних інформаційних сис-
тем (КІС) (наприклад, використання тесто-
вих даних для перевірки процедур доступу до 
програмних баз даних); 

 перевірка відповідності прикладних засобів 
контролю КІС (наприклад, використання тес-
тових даних для перевірки функціонування 
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ризиків 

Ризики, які не страхуються 
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середовища

За можливістю
управління 
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Рис. 3. Класифікація внутрішньогосподарських ризиків діяльності СПД
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зниження ризику 

при диверсифікації 
портфеля 
інвестицій

Рис. 4. Складові інвестиційного ризику діяльності СПД

запрограмованої процедури), що дозволяє під-
вищити точність розрахунків показників осно-
вної діяльності СПД і достовірність фінансо-
вої та внутрішньої звітності (табл. 1). [10].

Наступним етапом проєктування комп’ютерної 
системи аудиту є вибір програмного забезпечення. 
У процесі здійснення такого вибору потенційному 

користувачу потрібно зіставити велику кількість 
нетотожних характеристик комп’ютерних програм 
та їх можливостей [7]. Тому розробка формалізова-
них методик порівняння різних пакетів прикладних 
аудиторських програм, які дозволяють зменшити 
суб’єктивний фактор при проведенні незалежної ау-
диторської експертизи, має велике прикладне значен-
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Таблиця 1

Методи аудиту з використанням засобів автоматизації

Методи комп’ютерного аудиту Програмне забезпечення Зміст комп’ютерних процедур

Аудиторське програмне забезпечен-
ня –складається з комп’ютерних про-
грам, які використовують аудитори як 
елемент аудиторських процедур

Пакет програм загального  
користування

Комп’ютерні програми, призначені для 
виконання функцій з обробки даних, вклю-
чаючи роботу з комп’ютерними файлами, 
відбір інформації, проведення розрахунків, 
створення файлів даних і друк звітів у формі, 
визначеної аудитором

Програми спеціального  
призначення

Комп’ютерні програми, розроблені для ви-
конання аудиторських завдань у конкретних 
умовах

Програми-утиліти

Використовуються суб’єктом для виконання 
загальних функцій обробки даних (сортуван-
ня, створення та друку файлів). Не призна-
чені для аудиту

Тестові дані – використовуються при 
проведенні аудиторських процедур 
шляхом внесення даних у комп’ютер 
суб’єкта та порівняння отриманих ре-
зультатів із заздалегідь визначеними 
результатами

Тестування конкретних  
засобів контролю в комп’ютер-
них програмах

Тестується система контролю доступу  
до даних

Відбір контрольних операцій

Контрольні операції відбираються з раніше 
оброблених господарських операцій або 
створюються аудитором для тестування 
окремих характеристик процесу обробки, 
здійснюваного комп’ютерною системою 
суб’єкта

Вбудовані тестові підсистеми

Контрольні операції використовуються  
у вбудованих підсистемах з модулем, через 
який вони проходять у процесі звичайного 
циклу обробки

ня для проєктування системи внутрішнього аудиту 
діяльності СПД. У зв’язку з цим множину параметрів, 
що мають бути використані для оцінки програмного 
забезпечення аудиторських процедур, було агрегова-
но в три взаємопов’язані блоки (рис. 5) [9, с. 6].

На рис. 5 наведено схему організації роботи ау-
дитора в середовищі електронної обробки даних, що 
дає змогу робити тестування розрахунків, виконува-
ти необхідні перерахунки та зіставляти отримані ре-
зультати з нормативними і кошторисними та серед-
німи по галузі. Відповідно суб’єкти підприємницької 
діяльності отримують можливість провести аналіз 
за визначеними критеріями та отримати необхідне 
управлінське рішення [6].

Впровадження запропонованої системи комп’ю-
тер ного аудиту діяльності СПД сприятиме 
інтелектуалізації аудиту та науковому обґрун-

туванню його висновків. Однак варто мати на увазі, 
що контрольні функції є функціями, які важко авто-
матизувати. При цьому, основою забезпечення якості 
інформації для аудиту є етапи бухгалтерського обліку 
(підготовка, ведення, узагальнення інформації), які 
покладено в основу визначення якості бухгалтер-
ського обліку в інформаційному забезпеченні аудиту. 
На кожному із етапів користувачі інформації гаран-

товано отримують дані, які визначають подальший 
напрямок діяльності шляхом оцінки існуючого стану, 
контролю та формування тактичних і стратегічних 
управлінських рішень. У цьому процесі облік забез-
печує не лише інформаційну, контрольну й аналітич-
ну функції, а й виконує комунікаційну функцію, тобто 
передачу інформації органам управління для ухва-
лення управлінських рішень (рис. 6) [3].

Якість обліку залежить від якості всіх етапів 
аналітичної роботи. Кожен з них має забезпечувати 
формування таких інформаційних даних, які, крім 
фактичних, включають планові, нормативні, кошто-
рисні показники (табл. 2). Тому комп’ютерний аудит 
діяльності СПД доцільно організовувати з урахуван-
ням об’єктів оцінки якості облікового процесу, коли 
функції управління покладаються на обліковий пер-
сонал, який відповідає за фіксацію та контроль госпо-
дарських операцій на місцях їх здійснення, фактично 
в сегментах [5, р. 150].

ВИСНОВКИ
Таким чином, новітнім інструментом опти-

мізації діяльності суб’єктів господарювання стали 
інформаційні технології, функціональне призначен-
ня яких дозволило прискорити та підвищити якість 
обробки інформаційних ресурсів для прийняття ре-
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Рис. 5. Функції програмного забезпечення комп’ютерного аудиту
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Рис. 6. Структура комбінованої системи аудиту діяльності СПД

зультативних управлінських рішень. Тому в ході до-
слідження запропоновано взаємозв’язок інформацій-
ної системи управління діяльністю СПД та системи 
комп’ютерного аудиту розглядати з двох позицій: як 
забезпечення аудиту інформаційно-комунікаційними 
технологіями, що дозволяє підвищити оперативність 
та ефективність аудиторської перевірки; та як контро - 
люючий вплив системи аудиту на інформаційну сис-
тему управління діяльністю СПД, що дозволяє під-

тримувати достатній рівень інформаційної безпеки. 
Також доведено, що комп’ютерний аудит охоплює 
застосування інформаційних технологій і програм-
ного забезпечення як методу та інструментарію ау-
дитора в процесі виконання поставленого завдання 
на базі оцінки надійності та виявлення суттєвих ри-
зиків інформаційної системи суб’єкта господарюван-
ня. Проведена за запропонованою методикою оцінка 
ризику інформаційної безпеки діяльності СПД до-
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Таблиця 2 

Об’єкти оцінки якості облікового процесу як організаційної сукупності

Етап облікового  
процесу Характеристика Об’єкти оцінки якості облікового процесу

Первинний

Первинне спостереження (сприяння факту 
господарської діяльності); вимірювання  
в натуральному та вартісному вираженнях; 
відображення на носіях облікової  
інформації – в первинних документах

1. Дані, інформація про факти господарського 
життя.  
2. Первинні документи.  
3. Рух носіїв первинної інформації

Поточний

Обробка та реєстрація інформації в регістрах 
обліку, а також її групування та перегрупу-
вання з метою формування корисної інфор-
мації, тобто такої, яка здатна задовольняти 
потреби користувачів

1. Дані, інформація, показники поточного обліку.  
2. Облікові регістри, документи, які складають на 
цьому етапі.  
3. Рух носіїв поточної інформації для формування 
інформаційних ресурсів щодо потреб користу-
вачів

Підсумковий

Упорядкована сукупність операцій і форму-
вання показників, які відображають інформа-
цію про результати виробничої та фінансово-
господарської діяльності за певний період 
(місяць, квартал, півріччя, рік)

1. Дані, інформація, показники підсумкового 
обліку (дані планування, нормування, фінансів 
тощо).  
2. Форми звітності.  
3. Рух носіїв підсумкової інформації для забез-
печення формування інформаційних даних про 
результати роботи та тенденцію розвитку

зволяє вже на етапі планування перевірки відділом 
комп’ютерного аудиту розробити комплекс процедур 
для перевірки стану інформаційного сервісу.

Використання розробленої системи критеріїв 
вибору програмного забезпечення аудиту до-
зволило обґрунтувати доцільність викорис-

тання СПД програмних засобів, що є ефективним ін-
струментом інтеграції аудиту з інформаційними тех-
нологіями бухгалтерського обліку та імплементації 
облікового інформаційного масиву до аудиторської 
програми.                    
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Пелех У. В., Тенюх З. І., Хоча Н. В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої  
фінансової звітності

У статті наведено теоретичне обґрунтування й аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності.   Роз-
глянуто сутність поняття, мету, нормативно-правове забезпечення консолідації фінансової звітності. Узагальнено та вивчено концептуальні 
принципи застосування методів консолідації: безперервності та систематичності, суттєвості, єдиних методів оцінки, єдиної дати складання 
консолідованої фінансової звітності, єдиної облікової політики, єдиної валюти. Відображено основні вимоги до складання консолідованої фінан-
сової звітності. Наведено основні етапи консолідації фінансової звітності. Проаналізовано основні методи консолідації фінансової звітності: 
повна консолідація, пропорційна консолідація, метод пайової участі. Систематизовано визначальні проблеми, які виникають на етапі підго-
товки та подання консолідованої фінансової звітності: методика складання звітності доволі складна, відсутній чіткий інструментарій щодо 
практичного застосування вимог МСФЗ, невідповідності між МСФЗ і чинним законодавством України (МСФЗ вимагає додаткове розкриття ін-
формації), неоперативність консолідованої звітності, використання різних програмних продуктів для оперативного та фінансового управління, 
недостатність кваліфікованих кадрів, неузгодженість методик ведення обліку. Додатковими проблемами визначено такі: складність норма-
тивного регулювання; складність процесу організації бухгалтерського обліку; складність збору та структуризації облікових даних з метою їх 
зіставлення; мультивалютність; неможливість визначення вкладу окремої компанії в загальні показники групи; складність визначення величини 
нереалізованого прибутку та часток участі в капіталі; висока трудомісткість і тривалість складання звітності; відсутність методики про-
ведення аналізу консолідованої звітності. Зроблено висновок про необхідність подальших досліджень у напрямку розв’язання існуючих проблем.
Ключові слова: підприємство, методи, консолідована фінансова звітність, принципи консолідації, методи консолідації.
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Pelekh U. V., Tenyukh Z. I., Khocha N. V. Analyzing the Methods and Organizational Bases of Preparing the Consolidated Financial Statements
The article provides a theoretical substantiation and an analysis of the methods and organizational bases for the preparation of consolidated financial state-
ments. The essence of the concept, purpose, regulatory support of consolidation of financial statements are considered. Conceptual principles of consolidation 
methods application, which are generalized and studied: continuity and systematicity, essentiality, unified methods of valuation, unified date of preparation of 


