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ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто автоматизований облік як послідовний процес отримання, узагальнення та 
зберігання облікової інформації. Проаналізовано ринок програмних продуктів та виділено найбільш 
популярні серед них. Розглянуто автоматизацію обліку й аудиту нематеріальних активів із викорис-
танням системи «1С: Підприємство». Обґрунтовано переваги застосування комп’ютерної техніки під 
час проведення обліку та аудиту нематеріальних активів. Удосконалення аудиторської роботи відпо-
відно до вимог ринку певним чином залежить від комп’ютеризації облікових та аналітичних систем, 
автоматизованого видавання документів та їх збереження. Виділено найбільш популярні програмні 
продукти для проведення аудиту нематеріальних активів. Окреслено обліковий механізм в автомати-
зованому середовищі з формування інформаційної бази про наявність нематеріальних активів.
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Постановка проблеми. Вектор розвитку сучасних 
економічних відносин, вибраний Україною, вимагає 
адаптації існуючої системи бухгалтерського обліку від-
повідно до міжнародних стандартів, мета якої – опе-
ративне задоволення потреб менеджменту, інвесторів, 
кредиторів та підготовку інформативної бухгалтерської 
фінансової звітності для прийняття ефективних управ-
лінських рішень. Будь-яке управлінське рішення ґрун-
тується на інформації, тому жодна система управління 
не може без неї функціонувати. Формування ефектив-
ної інформаційної системи підприємства ґрунтується 
на використанні технічних засобів автоматизованої 
обробки текстової і цифрової інформації про активи 
підприємства, тому у сучасному економічному серед-
овищі (якому притаманні нестабільність, турбулент-
ність, динамічність і, як наслідок, кризовість), з одного 
боку, і зростаючий ступень інформатизації суспільства, 
рівнів комунікацій у всіх сферах економіки – з іншого, 
набуває все більшої значущості в системі управління 
підприємством саме управління необоротними акти-
вами як інструменту інноваційного розвитку компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем автоматизації бухгалтер-
ського обліку й аудиту нематеріальних активів при-
діляється велика увага з боку науковців-економістів: 
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А.П. Грінько, 

М.Я. Дем’яненка, С.В. Івахненкова, О.В. Клименка, 
Г.Г. Кірейцева, Н.М. Ткаченко та багатьох інших. 
У працях вітчизняних учених-економістів досліджу-
валися організаційні та методичні питання. Однак із 
розвитком інформаційних систем та технологій, удо-
сконаленням наявних програмних продуктів, появою 
нових проблема автоматизації бухгалтерського обліку 
й аудиту нематеріальних активів не втрачає своєї акту-
альності та потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
вивчити особливості обліку та аудиту нематеріальних 
активів під час застосування ІТ-технологій та дослі-
дити найбільш популярні програмні продукти для їх 
обліку й аудиту.

Виклад основного матеріалу. Автоматизована 
форма бухгалтерського обліку реалізується за допо-
могою програмних алгоритмів, які формують як 
вигляд регістрів, так і послідовність облікових записів. 
Отже, особливістю комп’ютерних форм бухгалтер-
ського обліку є те, що вони не існують без конкретної 
комп’ютерної програми [1].

Однією з переваг застосування автоматизованої 
форми обліку є налаштування програмного продукту 
під вимоги та потреби конкретного підприємства. 
Так, у процесі здійснення діяльності встановлюється 
не лише можливість доступу того чи іншого корис-
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тувача до програми, а й сфера його функціональних 
можливостей. Автоматизований облік як послідовний 
процес отримання, узагальнення та зберігання облі-
кової інформації можна представити таким алгорит-
мом (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Збирання облікових даних 

2 Створення інформаційної бази 

3 Оброблення інформації 

4 Видача результативної частини 

5 Зберігання інформації 

Рис. 1. Алгоритм формування  
електронної інформаційної бази  

бухгалтерського обліку

Хронологія та систематизація облікових записів у 
відповідних регістрах, журналах та сукупність вимог, 
які висуваються до них у частині задоволення потреб 
управління щодо надання необхідної облікової інфор-
мації, визначають форму автоматизованого обліку та 
відповідність програмного продукту [2]. 

Комп’ютеризацію облікового процесу можна поді-
лити на три етапи [3]:

1. Початковий етап – передбачає збір та реєстрацію 
первинних даних для подальшого їх опрацювання. Для 
цього передбачено і створено АРМ у кожному струк-
турному підрозділі підприємства, не тільки в бухгал-
терії, а й на складі, у цеху. Для економії часу, крім 
комп’ютерів, використовуються також планшети, ска-
нери, касові апарати та ін.

2. Поточний етап включає формування журналу 
господарських операцій, синтетичних та аналітичних 
рахунків, довідників аналітичних об’єктів тощо.

3. На підсумковому етапі відбувається отримання 
результатів за запитом користувача у формі реєстрів 
синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок із 
бухгалтерських рахунків за звітний період.

Отже, комп’ютеризація бухгалтерського обліку сут-
тєво змінює організацію облікового процесу завдяки 
використанню електронних носіїв первинної інфор-
мації, створенню електронних первинних документів і 
автоматичному складанню первинних документів.

Можливості бухгалтерських програм можуть 
слугувати критерієм для якісних оцінок і вибору 
для застосування підприємствами. До цих критеріїв 
потрібно віднести можливість програмного забезпе-
чення – інформаційної бази:

– вести синтетичний та аналітичний облік акти-
вів, капіталу, зобов'язань з елементами управлінського 
обліку;

– формувати фінансову, податкову, статистичну 
звітність;

– надавати іншу довідкову інформацію для потреб 
ведення господарської діяльності;

– на базі цих можливостей проводити автоматизо-
ваний аналіз-прогноз і контроль над діяльністю під-
приємства. Крім того, програмне забезпечення пови-
нне задовольняти відповідні технічні, комерційні й 
ергономічні потреби.

Нині будь-яка облікова система – не просто інстру-
мент формування звітності. Це джерело інформації, 
аналіз якої дає змогу керівнику підприємства відсте-
жувати тенденції і приймати обґрунтовані управлінські 
рішення. Тому коло користувачів облікової системи з 
часом розширюється [4].

Розвиток інформаційних технологій, а голо-
вне – формування необхідної законодавчої і норматив-
ної бази створили передумови для переходу до наступ-
ної стадії розвитку форм обліку, а саме електронної 
форми обліку [5]. Вітчизняний ринок програмних про-
дуктів пропонує сьогодні десятки пакетів програм для 
комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Слід зазна-
чити, що комп’ютерні програми суттєво спрощують 
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. 
Разом із тим деякі програми є дуже дорогими і склад-
ними в користуванні, потребують додаткових витрат 
на сервісне обслуговування висококваліфікованими 
програмістами. Актуальним залишається питання, 
яка з програм, запропонованих на ринку, є найбільш 
потужною, універсальною і здатною забезпечити весь 
процес обліку підприємств. Вітчизняний ринок сьо-
годні пропонує програмні продукти для малого, серед-
нього і великого бізнесу. Втім, якщо програмний про-
дукт для малого бізнесу розв’язує переважно облікові 
завдання й автоматизує бухгалтерський облік, то для 
середніх і великих підприємств програмний продукт 
має передбачити забезпечення процесу управління 
підприємством, чіткий розподіл функцій та обов’язків, 
а також контроль і консолідацію інформації, орієнта-
цію на паралельну роботу великої кількості працівни-
ків (рис. 2) [3].

Ринок інформаційних систем репрезентований 
великою кількістю бухгалтерських програм. Кожне 
підприємство вибирає певний програмний продукт 
відповідно до власної структури та особливостей гос-
подарської діяльності.

Для того щоб не помилитися у виборі програми, 
необхідно зробити порівняльний аналіз тих, які є на 
ринку [4].

Інформаційні системи «1С: Підприємство» та «1С: 
Бухгалтерія» – це універсальні програми масового 
призначення для автоматизації бухгалтерського обліку, 
які мають певні характерні риси і можуть використову-
ватися на підприємствах різних напрямів діяльності й 
форм власності.

Програмний продукт «MASTER: Бухгалтерія» при-
значений для ведення бухгалтерського та податкового 
обліку на підприємствах малого та середнього біз-
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несу, відповідає вимогам чинного законодавства Укра-
їни та повністю адаптований до українського ринку. 
Він доступний у хмарному та стаціонарному рішен-
нях і складається з функціональних модулів, що охо-
плюють усі ділянки бухгалтерського та податкового 
обліку: «Банк і каса», «Продажі», «Покупки», «Склад», 
«Виробництво», «ОЗ і НМА», «Податковий облік», 
«Зарплата», «Кадри», «Операції», «Звіти», та базових 
модулів «Довідники» та «Адміністрування» [6].

Система «Нова бухгалтерія» – це мережевий комп-
лекс бухгалтерських програм, що підтримує звичний 
для бухгалтера стиль і темп роботи відповідно до нових 
бухгалтерських, податкових і фінансових стандартів. 
Можливості системи такі: обмін інформацією із систе-
мою електронних платежів «Клієнт-Банк»; одержання 
інформації на рівні проведень у баланс підприємства 
із зовнішніх систем із формуванням вихідних форм у 
вигляді RTF-файлів; розмежування прав доступу до 
інформації й адміністрування користувачів; виведення 
необхідної інформації у вигляді таблиць Microsoft 
Excel. Комплекс має простий інтерфейс із можливістю 
настроювання кожним користувачем «під себе» панелі 
інструментів (найбільше часто застосовувані режими). 
Основною перевагою є можливість візуалізації резуль-
татів бухгалтерської діяльності [7].

Автоматизована система управління підприємством 
«ДЕБЕТ Плюс» надає великі можливості для ведення 
бухгалтерського, оперативного і податкового обліку 

на виробничих та переробних 
підприємствах різних галузей 
промисловості України. Сис-
тема «ДЕБЕТ Плюс» розро-
блялася в Україні, тому вона 
максимально пристосована для 
роботи підприємств в умовах 
постійної зміни законодавчого 
поля. Використання такої інте-
грованої системи підвищує 
оперативність, точність і якість 
одержуваної інформації, а 
також зменшує сукупні витрати 
на впровадження та підтримку 
в актуальному стані систем 
обліку й оперативного управ-
ління підприємством. Інфор-
мація в програмі зберігається у 
вигляді документів. Усю інфор-
мацію можна умовно поділити 
на первинну (первинні доку-
менти, початкові залишки, про-
ведення та довідники), розра-
хункову (вихідні документи) і 
керуючу (параметри системи). 
Функціональне ядро системи 
розроблене з використанням 
сучасних Інтернет-технологій. 
Воно може бути розширене 
засобами стандартних мов про-

грамування (HTML, JavaScript, VBScript, Java тощо). 
Система управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс» 
має модульну структуру, що дає можливість замовнику 
підібрати оптимальний комплект поставки з функціо-
нальністю, що відповідає потребам підприємства [8].

Програма «BS Integrator Бізнес Комплект» при-
значена не тільки для автоматизації обліку, сучасних 
технологій програмування, а й для управління під-
приємством. Як правило, цю програму створено для 
використання в середніх і великих підприємствах. 
Окрім розв’язання облікових завдань, вона дає змогу 
автоматизувати процеси планування і бюджетування, 
підвищити ефективність збуту і логістики, оперативно 
управляти виробництвом.

Не менш відомий програмний продукт KEEPER 
забезпечує якісний управлінський облік для середніх 
і великих організацій, що функціонують у сферах про-
мислового та сільськогосподарського виробництва, 
торгівлі і побуту, сфери послуг, державного управління 
і бюджету [3].

Облік і аудит операцій із нематеріальними активами 
мають певні особливості. Вони реалізуються на основі 
відповідної облікової інформації та за допомогою чис-
ленних облікових механізмів. 

Автоматизація відповідних облікових ділянок дасть 
змогу автоматизувати відповідні операції (рис. 3).

Розглянемо автоматизацію обліку й аудиту нематері-
альних активів із використанням системи «1С: Підпри-

Рис. 2. Програмні продукти, які використовують вітчизняні підприємства 
різних організаційно-правових форм господарювання

Рис. 3. Автоматизація операцій з обліку й аудиту нематеріальних активів 
у підсистемі управління необоротними активами
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ємство». Основним принципом обліку нематеріальних 
активів є використання спеціального документообігу 
підсистем. Інформація про необоротні активи збе-
рігається в регістрах відомостей. Облік циклу вико-
ристання необоротних активів потрібно описувати за 
допомогою спеціальних документів.

Облік нематеріальних активів у конфігурації 
ведеться тільки за допомогою спеціалізованого доку-
ментообігу й тільки пооб’єктно через підсистему осно-
вних засобів. Для відображення прийняття нематері-
альних активів до управлінського та регламентованого 
обліку у програмі призначений документ «Прийняття 
до обліку НМА».

Під час прийняття до обліку об'єкта нематеріальних 
активів визначають первинну ціну і деякі допоміжні 
параметри:

– період корисного використання НМА;
– метод нарахування амортизації;
– метод відображення витрат за нарахованою амор-

тизацією;
– рахунок обліку амортизації, яка була нарахована;
– матеріально відповідальна особа;
– підрозділ.
Прийняття нематеріальних активів означає, що 

формування вартості об’єкта завершено. Вартість, яка 
буде вказана в документі, списується з рахунку обліку 
інвестицій та з регістра «Надходження НМА». Доку-
мент «Прийняття до обліку НМА» знаходиться в Роз-
ділі «Нематеріальні активи».

Отже, автоматизоване вирішення завдань із бухгал-
терського обліку нематеріальних активів базується на 
створенні та веденні інформаційної бази про наявність 
нематеріальних активів, які формуються на основі 
інвентарної картотеки аналітичного обліку нематері-
альних активів та регістрів їх обліку.

Функція автоматизованого робочого місця бухгал-
тера нематеріальних активів на базі програмного про-
дукту «1С: Підприємство 8.х» полягає у виконанні 
таких системних обліково-контрольних операцій: 

– упорядкування бухгалтерського обліку за рахунок 
запровадження електронного документообігу;

– підвищення оперативності обліку шляхом забез-
печення швидкого доступу до документів, можливості 
оперативно їх обробляти та надійно зберігати в елек-
тронних архівах (на сервері організації або в «хмарі», 
тобто на сервері спецоператора);

– облік і контроль об'єктів нематеріальних активів 
за місцями зберігання та класифікаційними групами;

– облік і контроль над правильністю та своєчас-
ністю відображення руху основних засобів (надхо-
дження, вибуття, переміщення);

– облік амортизації основних засобів і контроль над 
правильністю її нарахування й відображення;

– облік переоцінки нематеріальних активів (доо-
цінка, уцінка). 

Інтенсивний розвиток комп’ютерної техніки і тех-
нологій, використання прикладних бухгалтерських 
програм забезпечили значний позитивний вплив на 

ефективність аудиту й удосконалення його методів. 
Комп’ютерна обробка бухгалтерських даних забез-
печує автоматизоване збирання й обробку інформа-
ції, необхідної для оптимізації управління в різних 
сферах діяльності. Вдосконалення аудиторської 
роботи відповідно до вимог ринку певним чином 
залежить від комп’ютеризації облікових і аналітич-
них систем, автоматизованого видавання докумен-
тів та їх збереження. Найбільш ефективним шляхом 
вирішення проблеми є чітка, своєчасна і достовірна 
методика перевірки будь-якого об’єкта бухгалтер-
ського обліку [9].

Комп’ютерні інформаційні системи аудиту – це 
середовище комп’ютерних прикладних програм, тісно 
взаємопов’язаних між обліком, аудитом та управлін-
ням, за умови використання комп’ютера будь-якого 
типу або розміру в процесі оброблення суб’єктом гос-
подарювання фінансової інформації, суттєвої для ауди-
торської перевірки, незалежно від того, використову-
ється програмний продукт або комп’ютер останнім чи 
третьою стороною (аудитором).

Використання комп’ютерів впливає на організа-
цію фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, 
а також на методику і техніку внутрішньогосподар-
ського контролю на підприємстві. Відповідно, сис-
тема електронної обробки даних може суттєво впли-
вати на процедури, які використовують аудитори під 
час вивчення й оцінки системи обліку і внутрішнього 
контролю, а також на зміст, час проведення та обсяг 
аудиторських процедур. Таким чином, методика аудиту 
з використанням комп’ютерів – це сукупність аудитор-
ських комп’ютерних програм, за допомогою яких від-
бувається вивчення й оцінка об’єктів дослідження. Під 
час проведення аудиту аудитор може використовувати 
комп’ютер як у процесі бухгалтерського обліку вручну, 
так і під час автоматизації обліку. Отже, у першому 
випадку аудитору необхідно вирішувати проблему 
наявності необхідного програмного забезпечення для 
аудиту бухгалтерських записів по всіх господарських 
операціях або підсумкових записах відповідних під-
сумкових документів (регістрів). У другому випадку 
для аудиту економічного суб’єкта слід тільки застосу-
вати відповідну програму відповідних інформаційних 
технологій.

Досвід показав, що під час проведення аудиту 
використовуються існуючі програми бухгалтерського 
обліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінан-
сово-господарської діяльності, деякі інші спеціалізо-
вані програми. Таких широко розповсюджених про-
грам декілька, а саме: «Грант», «Консультант Плюс», 
«Юрисконсульт», «Ліга: Закон». Ці програми викону-
ють головну роль – дають змогу швидко відшукати і 
надають для перегляду та друку потрібний норматив-
ний документ із бухгалтерського обліку, оподаткування 
різних видів діяльності, правового регулювання під-
приємництва тощо [9].

Аудитори також використовують електронні довід-
ники різних ставок податків, банківських процентів, 
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курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, 
представницьких витрат, витрат на відрядження, роз-
мірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тариф-
ної сітки та інших важливих свідчень. Такі довідники 
в юридичних базах відсутні, і необхідно переглянути 
багато документів, щоб відшукати одну-дві потрібні 
цифри, а в бухгалтерських програмах зазвичай подано 
тільки ті довідники, які використовуються в програмі 
напряму для бухгалтерського обліку. Необхідно від-
значити, що сьогодні аудитори використовують не 
тільки програмні продукти, пов’язані безпосередньо 
з аудитом, а й найбільш зручні програми Microsoft 
Office і т. д. Усі ці показники характеризують рівень 
якості аудиторської програми та впливають на про-
дуктивність та ефективність аудиторської перевірки. 
Для перевірки безпеки програм можуть використо-
вуватися як загальні технології тестування і забез-
печення якості, так і програми, які розроблені спеці-
ально для цих напрямів.

Заслуговує на увагу той факт, що зі зростанням 
кількості проведених аудиторських перевірок на базі 
використання прикладних програм витрати часу на 

перевірку значно скорочуються, що є позитивним чин-
ником в аудиторській діяльності аудиторських фірм.

Висновки. Таким чином, переваги застосування 
комп’ютерної техніки під час проведення обліку й 
аудиту нематеріальних активів полягають у: зменшенні 
обсягу даних, що оброблюються вручну; економії часу 
на виконання одноманітних прийомів порівняння фак-
тичних даних з обліковими; зменшенні ризику появи 
арифметичних помилок, порушених під час відобра-
ження даних в облікових регістрах; перевірці тотож-
ності чи взаємної ув’язки показників різних форм 
звітності в автоматичному порядку; компактному збе-
ріганні і багаторазовому використанні даних бухгал-
терського обліку. 

Перспективою подальших досліджень є постійний 
моніторинг ринку автоматизованих програмних про-
дуктів та впровадження ERP-систем, що забезпечить 
підвищення конкурентоспроможності та прибутко-
вості, дасть змогу збільшити темпи розвитку підприєм-
ства шляхом залучення інвестицій та створити єдиний 
інформаційний простір, що в подальшому підвищить 
ефективність діяльності підприємства у цілому.
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассмотрен автоматизированный учет как последовательный процесс получения, обобщения и 
хранения учетной информации. Проанализирован рынок программных продуктов и выделены наиболее попу-
лярные среди них. Рассмотрена автоматизация учета и аудита нематериальных активов с использованием 
системы «1С: Предприятие». Обоснованы преимущества применения компьютерной техники при проведении 
учета и аудита нематериальных активов. Совершенствование аудиторской работы в соответствии с требо-
ваниями рынка определенным образом зависит от компьютеризации учетных и аналитических систем, авто-
матизированной выдачи документов и их сохранности. Выделены наиболее популярные программные продукты 
для проведения аудита нематериальных активов. Описан учетный механизм в автоматизированной среде по 
формированию информационной базы о наличии нематериальных активов.

Ключевые слова: учет, аудит, нематериальные активы, автоматизированный учет, электронные справоч-
ники, документ.

COMPUTERIZATION OF ACCOUNTING AND AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS  
USING IT-TECHNOLOGIES

The article considers automated accounting as a sequential process of obtaining, generalizing and storing accounting 
information. The development and selection of the optimal management solution are possible under availability of high 
quality information content of the management process, and accounting holds a leading position in its formation. One of 
the benefits of using an automated form of accounting is to customize a software product to meet the needs and demands of 
a particular business. Thus, in the course of the activity, both the access of a particular user to the program and the scope 
of its functionality are established. Improving audit performance to meet market requirements depends, in part, on the 
computerization of accounting and analytical systems, the automatic issuance of documents and their storage. The most 
popular software for auditing intangible assets are highlighted. The accounting mechanism in the automated environ-
ment for the formation of information base on the presence of intangible assets is outlined. Accounting computerization 
significantly changes the organization of the accounting process through the use of electronic sources of primary informa-
tion, creation of electronic primary documents and automatic preparation of primary documents. The software market is 
analyzed and its most popular products are highlighted. Today, the domestic software market offers dozens of software 
packages for computerized accounting. Computer programs greatly simplify accounting and reporting. However, some 
applications are very expensive and difficult to use, requiring additional service costs for highly skilled programmers. An 
urgent issue is what program offered on the market is considered the most powerful, versatile and capable of providing 
the entire enterprise accounting process. Today, the domestic market offers software for small, medium and large busi-
nesses. The automation of accounting and audit of intangible assets using the system “1C: Enterprise” is considered. The 
advantages of using computer technology in accounting and auditing of intangible assets are substantiated.

Key words: accounting, auditing, intangible assets, automated accounting, electronic directories, document.і


