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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ
НА ПРОЦЕС АУДИТУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

The role of the information accounting systems in the process
of the audit of financially-economic activity of budgetary
establishments is defined. The possibilities and risks for the
internal control system of budgetary establishments, related
with the use of automatized accounting systems, are listed.

Бурхливий розвиток інформаційних систем і технологій в су-
часних умовах значно прискорюють темп життя. Їх використання
у практично всіх сферах діяльності суспільства вимагає відповід-
ної адаптації умов середовища.

Переваги використання інформаційних систем бухгалтерсько-
го обліку є очевидними. Це і скорочення значного обсягу рутин-
ної роботи бухгалтера, і зменшення ймовірності виникнення по-
милок при обробці інформації, і наявність можливості отримання
оперативної звітності на будь-який момент і за будь-який період
часу та багато інших переваг. Застосування автоматизованих сис-
тем дозволяє максимально раціонально використати час для по-
шуку альтернативних управлінських рішень, резервів для еконо-
мії ресурсів та найефективнішого їх використання.

Однак, функціонування інформаційних систем обліку впливає
на контрольне середовище всередині підприємства, установи чи
організації, що вимагає застосування нових підходів при здійс-
ненні контролю за їх діяльністю.

Особливо, на наш погляд це стосується функціонування бю-
джетних установ, оскільки вони є розпорядниками бюджетних
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коштів і від їх законного та ефективного використання безпосе-
редньо залежить стан Державного бюджету України.

Розглянемо особливості проведення аудиту фінансово-госпо-
дарської діяльності бюджетних установ в середовищі електрон-
ної обробки даних.

У Міжнародних стандартах аудиту [1] визначено, що загальна
мета і обсяг аудиту не змінюються в середовищі комп’ютерних
інформаційних систем (КІС), однак застосування КІС може впли-
нути на:

⎯ процедури, що виконує аудитор в процесі отримання достат-
ніх уявлень про систему бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю;

⎯ аналіз властивого ризику і ризику контролю;
⎯ розробку і здійснення аудитором тестів контролю і проце-

дур перевірки на суттєвість.
У Методичних рекомендаціях [2] зазначено, що на підготов-

чому етапі здійснюється ознайомлення з станом використання
бюджетною установою інформаційних технологій (ІТ) здійсню-
ється шляхом вивчення:

⎯ ступеня використання ІТ в бухгалтерському обліку;
⎯ використання різних програм, їх сумісності та відповідності

встановленим Державним казначейством України правилам ве-
дення обліку;

⎯ порядку обслуговування (поновлення, внесення змін) про-
грам відповідно до змін у методології ведення бухгалтерського
обліку;

⎯ доступу до інформації, у тому числі можливості внесення
несанкціонованих змін.

Аналіз Міжнародних стандартів аудиту, вітчизняної норма-
тивно-правової бази, досліджень економістів, що займались
даними питаннями [3,4,5,6,7], дозволяє визначити можливості
та ризики для системи внутрішнього контролю, пов’язані із
використання автоматизованих систем обліку в процесі здійс-
нення аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних
установ (рис. 1).

Як видно із таблиці, переваги від застосування КІС супрово-
джуються певними ризиками для системи внутрішнього контро-
лю бюджетної установи. Тому аудитору з метою максимально
достовірної оцінки системи внутрішнього контролю слід провес-
ти тести контролю та перевірки на суттєвість із врахуванням ви-
щенаведених ризиків.
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Можливості, що виникають при
застосуванні КІС

Ризики, що виникають при застосуванні
КІС

Оперативність отримання
інформації, зокрема зведених
даних про діяльність установи

Використання шаблонних
операцій значно зменшує
ймовірність виникнення
випадкових помилок

Можливість використання файлів
даних з метою подальшого
проведення контрольних
процедур

Застосування бюджетною установою
неліцензійних програм або програм, не
пристосованих для ведення бухгалтерського
обліку в бюджетних установах

Невнесення даних до програм відповідно до
змін, здійснених Державним казначейством
України

Відсутність розподілу обов’язків при
здійсненні обліку

Можливість недозволеного доступу та
внесення несанкціонованих змін

Недостатня компетентність персоналу в
сфері комп’ютерних технологій

Можливість незаконного коригування
інформації з метою викривлення даних
обліку

Наявність помилок програмування, що
призводять до неправильної обробки всіх
операцій

Рис. 1. Можливості та ризики для системи
внутрішнього контролю бюджетних установ, пов’язані

із використанням автоматизованих систем обліку
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

In the article the methodological aspects of the preparation and
conduct of practical training in the process of training the spe-
cialists in the spere of «Сlerk (Accounting)» and connection of
theory and practice in the form of practical situations in the
course of role-playing games and the content, structure and
methods of practical training were considered.

Организуя подготовку профессионалов по профессии «Кон-
торский служащий (бухгалтерия)», необходимо учитывать требо-
вания динамично развивающегося рынка труда. Требования к ка-
честву подготовки специалистов данной профессии постоянно
возрастают, и в значительной мере это обусловлено широчайшим
проникновением информационных технологий в различные сфе-
ры деятельности практикующих бухгалтеров.

В связи с этим немаловажным этапом в процессе обучения
специалистов по профессии «Конторский служащий (бухгалте-
рия)» является освоение программного продукта «1С: Предпри-
ятие». Данный этап обучения заложен в Государственный стандарт
профессионально-технического образования ГСПТО 4121.КО.
74.00-2007 в составе дисциплины «Компьютеризация учетной
информации» (53 часа). Предмет «Компьютеризация учетной
информации» входит в группу дисциплин профессионально-тео-
ретической и профессионально-практической подготовки. Схема
межпредметных связей представлена на рис. 1.




