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АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА СТАНДАРТАМИ INTOSAI 

 

Цифрові трансформації у сфері державних послуг відповідають тенденціям 

розвитку сучасного суспільства, проте є своєрідним викликом для систем 

контролю на рівні держави. Перехід до електронного надання державних 

послуг перетворює уряди країн на цифрові платформи, що надають послуги. У 

цьому процесі створюються масиви великих даних, що потребують 

застосування інноваційних інструментів для їх аналізу та контролю, а також 

для підтримання безпечного користування ними та відповідного зберігання. 

Міжнародна організація вищих органів аудиту INTOSAI, функціонування 

якої базується на досвіді та багаторічній співпраці її членів, підтримує статус 

професійних стандартів державного аудиту, які мають відповідати рівню 

розвитку суспільства та технологій. Отже, Концептуальна основа професійних 

стандартів – «INTOSAI Framework of Professional Pronouncements» (IFPP), 

прийнята на ХХІІІ INCOSAI у вересні 2019 року, містить окремі керівництва, 

що покликані допомогти державним аудиторам у виконанні аудиторських 

завдань, пов‘язаних з інформаційними технологіями. 

Інформаційні системи (ІС) – комбінація стратегічної, управлінської та 

операційної діяльності, пов'язаної зі збором, обробкою, зберіганням, 

поширенням та використанням інформації та пов'язаних з нею технологій [1]. 

Згідно з вимогами стандартів INTOSAI завдання з аудиту інформаційних 

систем може виконуватися у формі фінансового аудиту (financial audit), аудиту 

ефективності (performance audit) або аудиту відповідності (compliance audit). 

Відповідний стандарт GUID INTOSAI 5100 «Керівництво з аудиту 

інформаційних систем» зазначає, що ІТ дозволяють отримувати, зберігати, 

обробляти, вилучати та передавати інформацію в електронному вигляді, що, у 

свою чергу, створює значні можливості для підвищення показників точності, 

конфіденційності та своєчасності інформаційних систем.  

Важливим аспектом є необхідність запровадження органами державного 

сектору внутрішніх заходів контролю ІТ для збереження конфіденційності, 

цілісності та доступності даних. Тому для вищих органів аудиту (далі – ВОА) 

потрібно розвинути відповідний потенціал для проведення ретельної перевірки 

заходів контролю, пов‘язаних з інформаційними системами. 
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Складність інформаційних систем може варіюватися від простого реєстру 

обліку, в якому записи щодо отримання та виплати коштів ведуться вручну, до 

більш складної системи, керованої ІТ, як-от система оцінки податків, у якій усі 

процеси автоматизовані – збір даних (наприклад, податкові декларації, що 

подаються через інтернет-портал), зберігання на серверах, обробка оцінок (на 

основі програмування з використанням правил оподаткування) та передача 

податкової вимоги, відшкодування та підтвердження (у режимі реального часу 

або через встановлені інтервали). 

Інформаційні технології включають апаратні засоби, програмне 

забезпечення, комунікаційні та інші засоби, що використовуються для 

введення, зберігання, обробки, передачі та виведення даних у будь-якій формі. 

Аудит інформаційних систем можна визначити як перевірку заходів 

контролю, пов'язаних з інформаційними системами, керованими ІТ, з метою 

виявлення випадків відхилення від критеріїв, які, у свою чергу, були визначені 

на основі типу аудиторського завдання – фінансовий аудит, аудит відповідності 

або аудит ефективності. 

GUID INTOSAI 5100 «Керівництво з аудиту інформаційних систем» 

містить такі приклади завдань з аудиту інформаційних систем: 

 оцінка відповідних загальних заходів контролю та прикладних заходів 

контролю, які впливають на надійність даних з інформаційних систем, що, у 

свою чергу, впливають на фінансову звітність об‘єкта аудиту; 

 отримання впевненості у відповідності процесів інформаційних систем 

законам, політикам та стандартам, що застосовуються до об‘єкта аудиту; 

 запевнення, що ІТ-ресурси дозволяють ефективно та результативно 

досягати організаційних цілей, а відповідні загальні заходи контролю та 

контролю застосунків ефективні для запобігання, виявлення та виправлення 

випадків надмірності, марнотратства та неефективності у використанні та 

управлінні інформаційними системами. 

На основі оцінки ризику обсяг аудиту інформаційних систем може бути 

визначений з будь-якої з наступних сфер діяльності об‘єкта аудиту (більшість 

адаптовано з ISO/IEC 27001): організаційна політика щодо ІТ; організаційна 

структура управління щодо ІТ; загальні заходи контролю, передбачені в бізнес-

сфері, що автоматизується; управління активами; розробка, придбання та 

обслуговування інформаційних систем, включаючи відображення бізнес-

процесів і пов'язану логіку програмування; управління ІТ-операціями, 

людськими ресурсами, комунікаціями, інформаційною безпекою (включно з 

кібербезпекою), дотриманням законодавства, безперервністю бізнесу та 

аварійним відновленням, програмним контролем тощо. 

Враховуючи вищезазначене, ВОА мають забезпечити, щоб аудиторська 

група складалася з членів, які в сукупності мають компетенцію виконувати 

завдання з аудиту інформаційних систем для досягнення намічених цілей 

аудиту. Групи з аудиту ІС повинні: 
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 розуміти технічні елементи інформаційної системи, керованої ІТ, щоб 

мати можливість отримати доступ до ІТ-інфраструктури та використовувати її 

для процесу аудиту; 

 розуміти існуючі правила, положення та середовище, в якому діють 

інформаційні системи об‘єкта аудиту, керовані ІТ; 

 розуміти відображення бізнес-процесів у логіці програмування для 

інформаційної системи об‘єкта аудиту; 

 застосовувати знання бізнесу та ІТ для оцінки ризику ручного 

перевизначення програми або конфігурації, що може дозволити виняткову 

обробку транзакцій; 

 оцінити розробку та перевірити ефективність функціонування заходів 

контролю застосунків у відповідних інформаційних системах; 

 розуміти методологію аудиту, включаючи відповідні стандарти аудиту 

та рекомендації, застосовні до ВОА; 

 розуміти критерії ефективності / відповідності ІТ, на основі яких 

необхідно порівняти результати аудиту, включаючи концептуальну основу для 

управління ІС (наприклад COBIT, ITIL, TOGAF); 

 розуміти методи ІС для збору аудиторських доказів з автоматизованих 

систем; 

 розуміти інструменти аудиту ІС для збору, аналізу та відтворення 

результатів такого аналізу або повторного виконання перевірених функцій; 

 доступ та використання інфраструктури ІС для збору та збереження 

аудиторських доказів; 

 доступ і використання інструментів аудиту ІС для аналізу зібраних 

доказів. 

Цікавим є досвід ВОА щодо розподілу людських ресурсів для завдань з 

аудиту ІС. Це може бути створення центральної групи з ІТ-фахівцями, які 

допомагають іншим аудиторським групам ВОА проводити аудити ІС, або 

розгортання ІТ-спеціалістів відповідно до вимог. Крім того, оскільки кількість 

виконаних завдань з аудиту ІС збільшується, ВОА можуть розглянути 

можливість створення спеціальної групи або функції з аудиту ІС. На цю групу 

може бути покладено відповідальність за виконання всіх завдань з аудиту ІС 

для ВОА та взаємодію з іншими командами ВОА, які мають попередні знання 

про об‘єкт аудиту, щоб швидко отримати розуміння функцій організації та 

пов‘язаних з ними бізнес-процесів. Різними є і підходи до вибору тематики 

аудитів ІС, що проводяться ВОА зарубіжних країн, а також до їх масштабів, а 

саме: 

 аудит відповідності – «Аудит інформаційних технологій», «Про 

аспекти контролю в інформаційних технологіях» (Республіка Чілі, 2019); 

 аудит ефективності – «Захист ІТ-систем і медичних даних у трьох 

регіонах Данії» (Данія, 2017), «Кібербезпека прикордонного контролю, яку 

здійснюють голландські прикордонники в аеропорту Амстердама Схіпхол» 

(Нідерланди, 2020), «Стан розвитку, функціонування та використання 
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державних інформаційних систем» (Японія, 2021), «Штучний інтелект: система 

підзвітності для федеральних агенцій та інших організацій» (США, 2021). 

Україна поки що не має досвіду проведення державних аудитів 

інформаційних систем. Утім імплементація стандартів INTOSAI, що 

розпочалася в Рахунковій палаті України, дозволить розробити та запровадити 

методики, що відповідатимуть завданням державного аудиту та вимогам 

сучасного цифровізованого суспільства. 
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