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Вивчення дисципліни «Інформаційні системи і 

технології в аудиті» спрямовано на забезпечення 

високого рівня фахової підготовки з питань 

організації інформаційних систем і технологій 

аудиту, вимог до функціональних можливостей цих 

систем, вивчення критеріїв оцінювання якості 

програмного забезпечення автоматизації аудиту, 

надбання навичок та досвіду практичної роботи з 

інформаційними системами і технологіями аудиту. 



Основною метою вивчення дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в аудиті» 

є формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок щодо організації та 

проведення аудиту в середовищі 
комп’ютерних інформаційних систем і 

технологій.



Групи проблемних питань 
дисципліни: 

• Комп’ютерні інформаційні системи та технології в аудиті

• Загальні програми управління аудиторськими проектами

• Внутрішньогосподарський контроль, як об’єкт оцінки  в 
аудиті із застосуванням інформаційних систем та технологій

• Ознайомлення з бізнесом клієнта в умовах інформаційних 
систем та технологій

• Аудиторський ризик в умовах інформаційних систем та 
технологій

• Аудиторські процедури в умовах застосування 
інформаційних систем та технологій 

• Узагальнення результатів аудиту в умовах застосування 
інформаційних систем та технологій



Результати вивчення дисципліни –
одержання теоретичних знань з 

методологічних, методичних та організаційних 
положень аудиту та внутрішньогосподарського 

контролю на підприємствах в середовищі 
інформаційних технологій, а також із 

застосуванням інформаційних систем і 
технологій, що сприятиме свідомому 

застосуванні відповідних навичок у практичній 
діяльності.





АУДИТОРИ БУЛИ, Є І БУДУТЬ …
ТАМ, ДЕ Є ВЕЛИКІ ГРОШІ!
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Software 

Developer

160 000 $

Big Data 

Manager/ВА

150 000 $

Internal 

Auditor

80 000 $

Accountant

75 000 $

Auditor

100 000 $

https://money.usnews.com/careers/best-
jobs/rankings/the-100-best-jobs

Найбільш 
оплачувані 
професії в 
галузі 
економіки

https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/the-100-best-jobs
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Аудит сприяє:

1. Підвищенню довіри до СЕО.

1. Вартості бізнесу"

Аудит сприяє підвищенню довіри 

до СЕО та вартості бізнесу



ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

 Державна аудиторська служба України

 Рахункова палата України

 ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна»

 ТОВ «Грант Торнтон Легіс»

 ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»

 ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»

 Russell Bedford RCG

 ТОВ «Аудиторська фірма «Ентузіаст-Аудит»

 ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст»

 ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН»

 ТОВ «Аудиторська фірма «Київська Аудиторська Служба»

 ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед»

 ТОВ «ОЛАМ Україна»

 Аудиторська фірма «Альта»



Facebook: кафедра фінансового

аналізу та аудиту КНТЕУ



Дякуємо!

До зустрічі!
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