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Постановка проблеми. В умовах сучасного етапу розвитку людства, який 

отримав назву «інформаційне суспільство», усе більшого значення для 

конкурентоспроможності економічних об’єктів (організацій) набувають інформаційні 

технології (ІТ) та їх застосування в системі управління для підвищення ефективності 

господарської діяльності. Це зумовлює поглиблення інформатизації господарських 

процесів і, відповідно, збільшення частки ІТ-витрат у бюджетах організацій. 

Разом із тим, поглиблення інформатизації господарських процесів та 

зростання складності ІТ-середовища організацій дедалі частіше є причиною ряду 

недоліків, які можуть мати різноманітні негативні наслідки для бізнесу. Найбільш 

значущими з них є такі: поглиблення «залежності» бізнесу (результатів господарської 

діяльності) від застосування інформаційних технологій; складність і низька 
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ефективність управління ІТ-середовищем; наявність економічного ризику, що 

пов'язаний із використанням інформаційних технологій та ін.  

За таких умов дедалі більшого значення для результативності діяльності 

економічних об’єктів набуває ефективна система управління інформаційними 

технологіями, мета побудови якої полягає у забезпеченні відповідності стану           

ІТ-складової організації моделі бізнесу та зовнішньому середовищу.  

Нині ця проблематика активно досліджується за багатьма напрямками 

інформаційного менеджменту, одним із яких є «аудит інформаційних технологій» або 

«ІТ-аудит», інтерес до якого постійно зростає. Цей вид аудиту організацій є 

результатом поєднання досвіду і знань, а також важелів правового контролю і 

професійного регулювання у сфері аудиторської діяльності з кращими теоретичними 

та прикладними розробками у сфері інформаційного менеджменту. 

Метою статті є дослідження передумов виникнення і подальшого розвитку 

концепції аудиту інформаційних технологій як нового виду аудиту організацій, його 

застосування в системі управління економічними об’єктами, а також аналіз й 

узагальнення сутності ІТ-аудиту.  

Виклад основного матеріалу. Нині у науковому і практичному середовищі 

пропонуються різноманітні визначення сутності терміну «аудит» (від лат. audio – 

слухати, схвалювати). Розглянемо найпоширеніші з них [1; 3-7; 9; 10].  

У стандартах аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) аудит 

пропонується розуміти як «завдання з надання впевненості (assurance engagement), 

зокрема, стосовно історичної фінансової інформації об’єкта аудиту, в якому практик  

висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених 

користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результату оцінювання або 

визначення предмету завдання за відповідними критеріями».  

Відомі економісти Е. Аренс і Дж. К. Лоббек визначили аудит як «процес, за 

допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує й оцінює 

свідчення про інформацію, яка підлягає кількісній оцінці і належить до специфічної 

господарської діяльності, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь 

відповідності цієї інформації встановленим критеріям». 

Ширше тлумачення сутності аудиту було запропоновано Комітетом з основних 

концепцій обліку Американської асоціації бухгалтерів (American Accounting 

Association - AAA: Committee on Basic Auditing Concepts), за яким «аудит – це 

системний процес отримання й оцінювання об'єктивних даних про економічні дії та 
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події, що встановлює рівень їх відповідності визначеному критерію і представляє 

результати зацікавленим користувачам». 

У Законі України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII в 

редакції від 26.05.2011 р. аудит визначено як «перевірку даних бухгалтерського 

обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 

та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із 

вимогами користувачів».  

На практиці розповсюдженими є також визначення аудиту як процедури 

незалежного оцінювання діяльності організації, системи, процесу, проекту, продукту 

тощо; як незалежної експертизи фінансових звітів й іншої інформації про 

господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання з метою формування 

висновків про його реальний фінансовий стан та ін. 

У якості найбільш узагальненого, будемо послуговуватись визначенням, 

запропонованим Рудницьким В. С., за яким «аудит – це процес, за допомогою якого 

компетентний працівник (аудитор) збирає і нагромаджує дані про господарські явища 

і факти з метою їх об’єктивної кількісної й якісної оцінки, визначення відповідності 

встановленим критеріям та надання зацікавленим користувачам достовірної 

інформації про об'єкти дослідження».  

Історично, виникнення аудиту, його першочергове призначення і застосування 

було зумовлене необхідністю здійснення функцій державного економічного 

контролю, складовими формами якого на сьогоднішній день є також контрольні 

перевірки, ревізії та судово-економічні експертизи.  

Нині у багатьох розвинених країнах світу існують державні інститути, які 

застосовують аудит для виконання таких функцій. Наприклад, в Україні це Рахункова 

палата (РПУ) і Державна фінансова інспекція (ДФІУ); у США – Комісія з цінних 

паперів і фондового ринку (US Securities Exchange Commission - SEC), Головне 

бюджетно-контрольне управління (US General Accounting Office - GAO) та ін. 

Постійний розвиток і ускладнення соціально-економічних відносин, способу 

виробництва, а також науково-технічний прогрес зумовили потребу застосування 

незалежних аудиторських послуг безпосередньо економічними об’єктами, в якості 

одного із засобів управлінського контролю – аудиту організацій. Метою такого 

контролю є утримання організації на вибраній траєкторії розвитку за допомогою 
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порівняння показників діяльності з встановленими критеріями, а також вживання 

необхідних заходів при відхиленнях [2; 8].  

Сучасна практика аудиту як форми державного економічного контролю та як 

засобу управлінського контролю організацій зумовлює існування нині, принаймні, 

трьох основних поглядів щодо застосування методів аудиту для реалізації контролю 

господарської діяльності як: контрольно-ревізійної діяльності; експертно-

консультаційної діяльності; поєднання ревізійної та експертно-консультаційної 

діяльності. 

До середини ХХ ст. основною сферою застосування аудиту організацій був 

бухгалтерський облік і фінансова звітність, що зумовило особливий статус 

фінансового аудиту з поміж інших видів, а також наслідування його принципів, 

термінів, стандартів, кодексів професійної етики, правового забезпечення тощо. 

Зокрема, керуючись стандартами аудиту та етики МФБ, а також переліком послуг, які 

можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) відповідно до положень цих 

стандартів, аудит бухгалтерського обліку і фінансової звітності пропонується 

розуміти як основну аудиторську діяльність, а інші види та послуги аудиту – як 

супутні аудиторські послуги. 

Нині у наукових і практичних джерелах пропонуються класифікації видів аудиту 

організацій за різними ознаками [1; 6; 9; 10]:  

за ініціативою здійснення розрізняють аудит добровільний/ініціативний 

(проводиться на добровільних засадах, за власної ініціативи його замовника) і 

обов’язковий (проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством); 

за суб’єктом здійснення розрізняють аудит внутрішній (проводиться 

спеціальним структурним підрозділом організації, який підпорядковується 

безпосередньо її керівництву) і зовнішній (проводиться незалежним аудитором, який 

не має жодних особистих інтересів щодо об’єкта аудиту);  

за тривалістю співпраці між замовником і виконавцем розрізняють аудит 

первинний (проводиться конкретним аудитором для конкретного замовника вперше) і 

повторювальний (проводиться конкретним аудитором для конкретного замовника 

регулярно/планово) тощо. 

З погляду методологічного розвитку аудит організацій пройшов три етапи     

[10]: підтверджуючий (перевірка достовірності облікових записів); системно-

орієнтований (перевірка ефективності управління і внутрішнього контролю об’єкта 

аудиту); ризико-орієнтований (перевірка ефективності управління і внутрішнього 

контролю об’єкта аудиту з урахуванням впливу економічних ризиків). 
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Орієнтація аудиту організацій на управління економічним ризиком, або   

бізнес-ризиком (business risk), та ефективністю внутрішнього контролю об’єктів 

аудиту була зумовлена такими наслідками розвитку світової економіки та науково-

технічного прогресу як: посилення ринкової конкуренції, зростання складності 

процесів і технологій бізнесу, глобальна комп’ютеризація та інформатизація 

господарських процесів тощо.  

Зазначені вище й інші фактори дедалі частіше є джерелом різноманітних 

економічних ризиків у бізнес-середовищі, зокрема, шахрайства, саботажу, 

операційних помилок та інших неналежних та незаконних дій і подій. У зв’язку з цим, 

нині організації для розв’язання управлінських задач, пов’язаних із необхідністю 

зниження впливу таких ризиків на різноманітні аспекти господарської діяльності, 

вдаються до застосування в системі управління не лише фінансового аудиту, а й 

інших видів аудиту організацій, наприклад: аудиту податків, аудиту персоналу, 

аудиту маркетингу, аудиту логістики, операційного аудиту, аудиту ефективності, 

правового аудиту й інших. 

Одним із таких ризико-орієнтованих видів аудиту організацій, який нині 

набуває дедалі більшого значення і застосування в системі управління економічними 

об’єктами, зокрема, як ефективний інструмент інформаційного менеджменту є аудит 

інформаційних технологій (ІТ-аудит).  

Концепція ІТ-аудиту зародилась у 1960-х роках і донині значно 

еволюціонувала. Спочатку вона була відомою під назвою «Аудит у середовищі 

електронної обробки даних» або «EDP-аудит» (Electronic Data Process - EDP 

Auditing) і стосувалась безпосередньо аспектів проведення аудиту інформації 

(фактів) щодо господарської діяльності організацій на електронних носіях. Потреба у 

такому аудиті зростала відповідно до усе більш активного впровадження 

різноманітних ІТ у бізнес. Тобто, по мірі зростання рівня автоматизації і 

комп’ютеризації господарських процесів, аудитори дедалі більше потребували 

застосування спеціальних методів і знань для належного виконання аудиторських 

процедур у середовищі електронної обробки даних організацій.  

Сутність EDP-аудиту визначалась як процес збору й оцінювання доказів для 

визначення чи захищає комп’ютерна система організації інші її активи, чи забезпечує 

цілісність даних, а також чи є достатньо ефективним й економічним її використання 

для досягнення цілей бізнесу [12]. 

Впровадження комп’ютерних технологій у системи аудиту докорінно змінили 

спосіб збереження даних, користування та управління ними. До середини 1960-х рр. 
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професійний аудит все ще був аудитом без застосування комп’ютерної техніки. У той 

час широко застосовувались мейнфреймові комп’ютери, проте досить обмежена 

кількість людей володіли необхідними знаннями і навичками їх програмування. 

Вперше комп’ютеризовану систему аудиту було застосовано компанією «Дженерал 

Електрик» (General Electric), США  у 1954 р. 

З появою у середині 1960-х рр. нових, менших (портативних) і дешевших, 

комп’ютерів значно зросло використання інформаційних технологій організаціями, що 

відповідно зумовило потребу наблизити концепцію EDP-аудиту до бізнесу. Це 

обумовило необхідність створення і подальшого розвитку різноманітних видів 

спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення.  

У 1968 р. Американський інститут дипломованих публічних/громадських 

аудиторів (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA), за участю 

«Великої вісімки» професійних аудиторських організацій (нині «Велика четвірка»: 

Ernst & Young, Price Water House Coopers, Deloitte & Touche, KPMG), розробив та 

опублікував практичне керівництво – «Аудит і середовище електронної обробки 

даних» (Auditing & EDP). Воно включало керівні принципи і рекомендації щодо 

проведення та документування EDP-аудиту, а також приклади проведення 

внутрішніх управлінських перевірок.  

Наприкінці 1960-х рр., фахівцями у сфері EDP-аудиту було створено Асоціацію 

EDP-аудиторів (Electronic Data Processing Auditors Association - EDPAA), метою 

діяльності якої було розроблення керівництв, процедур і стандартів з EDP-аудиту.  

У 1977 р. цією організацією було опубліковано перше видання – «Контрольні 

об’єкти/цілі» (Control Objectives). Ця публікація і подальші її видання відомі нині під 

назвою «Контрольні об’єкти/цілі для інформаційних і пов’язаних із ними технологій» 

(Control Objectives for Information and related Technology - COBIT®). Нині це 

керівництво є одним із основних стандартів «de-facto» (еталонів) у практичному 

середовищі ІТ-аудиту, загальноприйнятою агрегацією об’єктів/цілей контролю         

ІТ-середовища організацій. 

У 1994 р. організація EDPAA змінила свою назву на «Асоціація аудиту і 

контролю інформаційних систем» (Information Systems Audit and Control Association - 

ISACA). 

Нині, крім ISACA, теоретичними і прикладними розробками у сфері ІТ-аудиту 

займаються ряд інших організацій (міжнародних, державних, професійних). До числа 

найбільш відомих і значимих слід віднести: 
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Міжнародну федерацію бухгалтерів (International Federation of Accountants - 

IFAC);  

Міжнародну організацію вищих органів фінансового контролю (The International 

Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI); 

Міжнародну організацію зі стандартизації (International Organization for 

Standardization - ISO); 

Фундацію аудиту і контролю інформаційних систем (Information Systems Audit 

and Control Foundation - ISACF);  

Інститут стратегічного управління інформаційними технологіями                

(ІТ Governance Institute - ITGI); 

Американський інститут дипломованих публічних/громадських бухгалтерів 

(American Institute of Certified Public Accountants - AICPA); 

Комітет спонсорських організацій комісії Тредвея (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission - COSO);  

Інститут внутрішніх аудиторів (The Institute of Internal Auditors - IIA);  

Інститут системних адміністраторів, аудиторів, фахівців з комп’ютерних мереж 

та інформаційної безпеки (SANS - SysAdmin, Audit, Network, Security Institute) та ін. 

Нині у науковому і практичному середовищі немає загальноприйнятого 

визначення сутності аудиту інформаційних технологій та єдиного бачення щодо 

застосування його методів у системі управління організацією. Одні фахівці 

визначають ІТ-аудит як вид аудиту організацій, інші пропонують його розуміти і 

застосовувати лише як проміжний етап фінансового аудиту, а деякі – як окрему 

послугу ІТ-консалтингу тощо. Розглянемо найпоширеніші визначення [10-13; 15-18].  

Міжнародна організація ISO і Міжнародний форум з акредитації (International 

accreditation forum - IAF) вбачають в ІТ-аудиті, перш за все, засіб перевірки 

інформаційних технологій, що застосовуються в організації, на відповідність 

процесам, цілям і місії бізнесу, перевірки стану інформаційної безпеки (ІТ-безпеки), а 

також інструмент обґрунтування доцільності застосування процесного підходу при 

побудові ІТ-середовища. 

Британський інститут зі стандартизації (British Standards Institution - BSI) в 

опублікованих стандартах і керівництвах орієнтує застосовувати ІТ-аудит як 

процедуру перевірки інформаційної безпеки підприємств, а також захисту, надійності 

і цілісності електронних даних. Ця організація тісно співпрацює й узгоджує свої 

стандарти із розробками (стандартами й іншими публікаціями) ISO, Міжнародної 

електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission - IEC) і 
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Міжнародного телекомунікаційного союзу (International Telecommunication Union - 

ITU). 

Міжнародна організація ISACA та її інститути, фундація ISACF та інститут ITGI, 

пропонують розуміти і застосовувати аудит інформаційних технологій як особливий 

інструмент перевірки відповідності ІТ-середовища організації професійним 

стандартам і вимогам, зокрема тим, що розроблені й опубліковані цими 

організаціями та засновані на найкращому досвіді (best practice) у сфері                

ІТ-менеджменту. 

Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів (The Association of 

Chartered Certified Accountants - ACCA), одна з ініціаторів і засновників міжнародної 

організації IFAC, спираючись у своїй діяльності на міжнародні стандарти аудиту та 

етики, а також розробки таких авторитетних організацій, як AICPA, COSO, IIA та 

інших пропонує розуміти ІТ-аудит і застосовувати його методи як невід’ємну частину 

процесу фінансового аудиту з метою встановлення достовірності і надійності даних, 

які підлягають аудиторській перевірці, і на основі яких встановлюються аудиторські 

докази та формується аудиторський висновок. 

Міжнародна організація INTOSAI дає визначення аудиту інформаційних 

технологій як процесу отримання й оцінювання аудиторських доказів щодо гарантій 

безпеки ІТ-середовища організації для решти її активів, ефективності його 

використання для досягнення цілей бізнесу, а також цілісності і захищеності даних 

(конфіденційної інформації). На думку експертів INTOSAI, ІТ-аудит є ширшим 

поняттям, ніж те значення, у якому його, зазвичай, розуміють і застосовують. 

Концептуально його поняття охоплює оцінювання й аналіз усіх аспектів                

ІТ-середовища організації, включаючи фінансові, організаційні, ефективності тощо, 

залежно від попередньо визначених цілей аудиту. Тому в загальному випадку мова 

йде саме про аудит ІТ-середовища як цілісної системи, а не про аудит інформаційних 

систем, інформаційної безпеки чи інших його окремих складових. 

Виходячи з аналізу різних визначень сутності аудиту і його застосування в 

системі управління організацією, а також найпоширеніших трактувань сутності і 

застосування методів аудиту інформаційних технологій, сформулюємо узагальнене 

визначення ІТ-аудиту як процесу збирання аудитором (компетентним фахівцем або 

групою фахівців) аудиторських доказів (фактів) щодо ІТ-середовища організації та їх 

професійного оцінювання й аналізу для отримання свідоцтв аудиту (об’єктивної 

інформації) про його поточний стан з метою відображення останніх в аудиторському 

висновку, а також надання рекомендацій щодо удосконалення ІТ-середовища. 
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Підвищення уваги фахівців (як теоретиків, так і практиків) до аудиту 

інформаційних технологій в умовах зростання необхідності організацій у побудові 

ефективної системи управління ІТ обумовлена тим, що він може дати відповіді на 

низку питань: чи є ефективним функціонування ІТ-середовища для досягнення цілей 

бізнесу; чи є раціональними та економічно обґрунтованими (виправданими) 

інвестиції в ІТ; чи отримує організація конкурентні переваги, використовуючи 

впроваджені ІТ; які економічні ризики пов’язані з ІТ загрожують організації, та яким є 

їхній вплив на результати господарської діяльності тощо. 

Також зростанню попиту на послуги ІТ-аудиту і глобальному розвитку його 

концепції сприяли ряд подій світового значення [14]. Розглянемо їх детальніше. 

Шахрайство корпорації «Справедливих вкладів Америки» (Equity Funding 

Corporation of America fraud), 1964 – 1973 рр. Діяльність корпорації спеціалізувалась 

на комбінованих капіталовкладеннях у страхові поліси і взаємні фонди. Це був 

перший відомий випадок недобросовісного використання ІТ. Починаючи з 1964 р. і 

впродовж до 1973 р. менеджери цієї організації реєстрували фальшиві страхові 

поліси, щоб демонструвати великі прибутки з метою підвищення цін на акції компанії 

на фондовому ринку. Якби не було анонімного сигналу про такі дії, то шахрайство 

могло б бути нерозкритим ще тривалий час. Після його розкриття підтвердження 

того, що страхові поліси були несправжні, зайняло близько двох років перевірки 

аудиторською фірмою Touche Ross. Це був один із перших випадків, коли аудитори 

були змушені проводити аудит, здебільшого, комп’ютеризованих даних. 

Збій в ІТ-інфраструктурі компанії «AT&T», США (AT&T infrastructure failure), 

1998 р. Крупній американській корпорації AT&T довелося пережити збій в її              

ІТ-середовищі, який мав значні негативні наслідки для комерційних взаємовідносин у 

світовому масштабі. Суть цього випадку полягала у тому, що головний мережний 

комутатор потоків електронних даних AT&T вийшов з ладу через помилки у 

програмному забезпеченні і системі управління (системі бізнес-процедур), 

залишивши багато кредитних карток користувачів без можливості доступу до їхніх 

коштів більше, ніж на 18 годин. Такі події мотивують надавати надійності ІТ-сервісів 

(ІТ-послуг) особливого статусу, порівняно з іншими їх характеристиками, а також 

змушують постійно пам’ятати про потребу у забезпеченні безперебійної роботи 

комп’ютерних систем. 

Терористичні атаки у США, 11 вересня 2001 р. (September 11th terrorist 

attacks). Ці атаки, що були направлені на деякі ключові установи США, зокрема, на 

«Світовий центр торгівлі» (The World Trade Center - WTC), залишили для багатьох 
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американців відчуття вразливості (незахищеності). Це спричинило спад на світовому 

ринку, а також усвідомлення світовою спільнотою того, що одна з найбільш потужних 

націй є доступною для атаки. Такі події спонукали до прийняття Закону (Акту) США 

«Про захист Батьківщини» (The Homeland Security Act) і підвищення відповідного 

регулювання та охорони електронної інфраструктури.  

Скандал корпорації «Енрон» і ТОВ «Артур Андерсон», США (Enron and Arthur 

Andersen LLP), 2002 р. Суть справи полягала у тому, що недобросовісне керівництво 

енергетичного гіганта, корпорації «Енрон», найняте акціонерами, у змові з 

аудиторами ТОВ «Артур Андерсон», які проводили її регулярний аудит, протягом 

кількох років здійснювало приховані фінансові махінації, що у кінцевому результаті 

призвело до банкрутства корпорації. Скандал спричинив припинення діяльності ТОВ 

«Артур Андерсон», яка була п’ятою у рейтингу передових аудиторських організацій. 

Інвестори корпорації «Енрон» втратили більше ніж 60 мільярдів доларів у результаті 

банкрутства. Ця подія донині залишається випадком найбільшого банкрутства в 

історії та одночасно найбільшим провалом аудиту. Цей випадок мав вагомі наслідки 

для держаного регулювання у сфері аудиту. Зокрема, Закон США «Сарбейнса-Окслі» 

(Sarbanes-Oxley Act – SOX), який був прийнятий у тому ж році, розширив межі 

відповідальності аудиторських організацій за банкрутства, спричинені знищенням, 

зміною або фабрикуванням записів (аудиторських доказів) з метою введення 

акціонерів в оману. Закон також підвищив вимоги до підзвітності аудиторських 

організацій відповідним державним установам з метою забезпечити їхню 

максимальну незалежність від своїх клієнтів. 
Висновки 
Розвиток і постійне ускладнення процесів світової економіки та господарської 

діяльності організацій обумовлює недостатність застосування методів фінансового 

аудиту для ефективного розв’язання зростаючого числа управлінських задач, 

зокрема, з погляду ефективного управління різноманіттям економічних ризиків. Це 

стимулювало потребу появи і розвитку нових видів аудиту, чільне місце серед яких в 

умовах глобальної інформатизації економічних об’єктів належить аудиту 

інформаційних технологій. 

Традиційна парадигма побудови і використання ІТ-середовища в організації, 

заснована на якостях інформаційних технологій (новизні, бренді, функціональності 

тощо), усе більше втрачає свою актуальність. Оскільки нині сам факт застосування 

інформаційних технологій для цілей господарської діяльності зовсім не гарантує 

отримання очікуваних переваг. Застосування ІТ-аудиту в системі управління 
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організацією дає можливість чітко усвідомити місце ІТ та їх значення для бізнесу, а 

також впровадити відповідні зміни (коригувальні заходи) щодо підвищення 

ефективності використання потенціалу ІТ-середовища для реалізації цілей бізнесу. 
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