
МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
дисципліни 

“АУДИТ  ІНФОРМАЦІЙНИХ   
ТЕХНОЛОГІЙ” 

 
(для спеціалістів)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2004 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором М. Ф. Базасем і 
кандидатом економічних наук, доцентом М. М. Матюхою  
 
Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту  
(протокол № 2 від 15.10.03) 
 
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базась М. Ф., Матюха М. М. Навчальна програма дисципліни “Аудит ін-

формаційних технологій” (для спеціалістів). — К.: МАУП, 2004. — 12 с. 
 
Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний 

план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Аудит інформаційних тех-
нологій”, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних 
робіт, контрольні питання, а також список рекомендованої літератури. 

 
© Міжрегіональна Академія  
 управління персоналом (МАУП), 
 2004 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

В умовах ринкової економіки важливого значення в управлінні еко-
номікою України набувають теоретичні засади, методи та засоби проек-
тування інформаційних систем і аудиту різноманітних проектних проце-
дур та операцій. Отже, майбутньому фахівцеві треба знати особливості 
аудиту і методи типового індивідуального та автоматизованого їх проек-
тування й застосування на практиці, особливості проектування і аудиту 
інформаційних систем, зокрема аудиторських, а також систем підтримки 
прийняття рішень і стратегічного управління на підприємстві на основі 
перспективних інформаційних технологій, організацію роботи персона-
лу на етапах проектування та забезпечення роботи інформаційних сис-
тем. 

Основні завдання курсу: 
• засвоєння теоретичних засад, засобів проектування інформацій-

них систем; 
• набуття практичних навичок проведення аудиту захисту інформа-

ційних систем; 
• вивчення роботи персоналу на конкретних етапах упровадження 

та забезпечення роботи інформаційних систем для прийняття рі-
шень; 

• засвоєння методики аудиту інформаційних систем. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“АУДИТ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Загальні теоретичні засади та роль аудиту в процесі проектування  
інформаційних технологій 

2 Типове та індивідуальне проектування інформаційних технологій 
3 Автоматизоване проектування інформаційних технологій  
4 Проектування перспективних інформаційних технологій 
5 Розроблення постановки завдань інформаційної системи 
6 Аудит вибору автоматизованої системи у проектуванні  

інформаційних технологій 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“АУДИТ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ” 

Тема  1 .  Загальні теоретичні засади та роль аудиту в процесі  
проектування інформаційних технологій 

Значення та завдання аудиту проектування інформаційних техноло-
гій. Системний підхід, мета й принципи проектування інформаційних 
технологій. Сутність процесу проектування, його стадії та етапи. Методи 
та засоби проектування інформаційних технологій. Класифікація мето-
дів проектування інформаційних технологій. Методи і моделі прийняття 
практичних рішень. Технологічні аспекти теорії проектування інформа-
ційних технологій. Технологічна мережа проектування. Аудит моноза-
хисту криптограм. 

Література [4; 8–11; 18; 26] 

Тема  2 .  Типове та індивідуальне проектування інформаційних 
технологій 

Технологія підготовки загальних рішень. Склад і зміст робіт на стадії пе-
редпроектного обстеження об’єкта управління. Методи організації збирання, 
оброблення та аудиту матеріалів обстеження об’єкта управління. Технологія 
техноробочого проектування інформаційних технологій. Впровадження, су-
проводження та модернізація інформаційних технологій.  

Література [6; 13; 14; 19; 25; 28] 

Тема  3 .  Автоматизоване проектування інформаційних  
технологій  

Місце і роль системи автоматизованого проектування. Сутність сис-
теми автоматизованого проектування. Сутність окремих видів забезпе-
чення системи автоматизованого аудиту. Системи автоматизованого 
проектування інформаційних технологій. Бази даних у системі автома-
тизованого аудиту з проектування інформаційних технологій. Характе-
ристика та призначення окремих баз даних системи автоматизованого 
аудиту. Технологія проектування SSADM. Case-технології проектування 
інформаційних технологій. Автоматизація проектування інтерфейсу 
“людина — комп’ютер”. Автоматизоване проектування специфікацій. 

Література [12; 15; 17; 25; 27; 30; 32; 33] 
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Тема  4 .  Проектування перспективних інформаційних техноло-
гій 

Технологія проектування інформаційної системи та аудиту на основі 
баз даних. Технологія проектування інформаційних технологій з вико-
ристанням електронних таблиць. Аудит інформаційних технологій з ви-
користанням засобів мультимедіа. Технологія аудиту інформаційних 
технологій у мережах ЕОМ. Об’єктно-орієнтоване проектування ауди-
торських інформаційних технологій. Основи технології та розв’язання 
завдань оброблення економічної інформації. Системи підтримки прийн-
яття рішень. Інформаційні системи стратегічного управління розвитком 
підприємств. Аудит методів і технології розв’язування слабоформалізо-
ваних задач у системах підтримки прийняття рішень. 

Література [6; 7; 11; 15; 16; 27; 20; 23] 

Тема  5 .  Розроблення постановки завдань інформаційної систе-
ми 

Постановка завдань на основі автоматизованої системи текстового 
документування. Автоматизоване розроблення окремих зав-дань інфор-
маційної системи. Засади автоматизації документування аудиторських 
рішень на основі гіпертекстової технології. Приклад побудови оболонки 
системи підтримки прийняття рішень. Базова модель прийняття рішень. 

Література [4; 5; 8; 9; 11; 13; 22; 25] 

Тема  6 .  Аудит вибору автоматизованої системи у проектуванні 
інформаційних технологій  

Засади побудови автоматизованої навчальної системи. Організація 
бази даних. Технологія навчання та її реалізація в автоматизованих на-
вчальних системах. 

Література [1–3; 14; 18; 19; 21; 30] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Студенти виконують контрольну роботу згідно з навчальним планом. 
Контрольна робота складається з одного питання, на яке необхідно 

дати змістовну письмову відповідь у формі реферату.  
Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за двома остан-

німи цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю). 
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Номер  
варіанта  

контрольного  
завдання 

1 2 3 4 5 … 25 

01 02 03 04 05 … 25 
26 27 28 29 30 … 50 
51 52 53 54 55 … 75 

Останні  
дві цифри  

номера залікової 
книжки студента 76 77 78 79 80 … 00 
 
Студент указує номер залікової книжки на титульній сторінці конт-

рольної роботи. У разі відсутності цих даних робота не зараховується і 
повертається студентові без рецензування. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Системний підхід, цілі та принципи проектування інформаційних 
технологій.  

2. Технологія підготовки загальних аудиторських рішень.  
3. Організація оперативного аудиту на підприємстві.  
4. Упровадження, супроводження та модернізація інформаційних тех-

нологій.  
5. Організація проведення комплексної перевірки структурних підроз-

ділів підприємства із застосуванням інформаційної системи обліку. 
6. Технологія проектування SSADM.  
7. Технологія техноробочого аудиту інформаційних технологій.  
8. Загальна побудова аналітичного процесу фінансово-господарської 

діяльності підприємства із застосуванням обчислювальної техніки.  
9. Бази даних у системі автоматизованого аудиту інформаційних тех-

нологій.  
10. Організація носіїв аналітичної інформації.  
11. Організація технології аналітичного процесу із застосуванням 

комп’ютерної техніки.  
12. Класифікація методів проектування інформаційних технологій.  
13. Технологія аудиту на основі баз даних.  
14. Методи та засоби проектування інформаційних технологій.  
15. Організація аудиту прогнозування діяльності підприємства.  
16. Автоматизований аудит специфікацій. 
17. Технологія аудиту інформаційних технологій з використанням елек-

тронних таблиць.  
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18. Аудит інформаційних технологій з використанням засобів мульти-
медіа.  

19. Значення та завдання аудиту проектування інформаційних техноло-
гій.  

20. Основи технології та розв’язання завдань оброблення економічної 
інформації.  

21. Архітектура систем управлінських інформаційних технологій.  
22. Класифікація та вибір програмних продуктів аудиторських інфор-

маційних технологій. 
23. Об’єктно-орієнтоване проектування аудиторських інформаційних 

технологій.  
24. Упровадження та вдосконалення системи аудиторських інформа-

ційних технологій.  
25. Удосконалення системи  аудиту в умовах використання ЕОМ. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  

1. Значення та завдання аудиту проектування інформаційних техноло-
гій.  

2. Системний підхід, цілі та засади проектування інформаційних тех-
нологій.  

3. Декомпозиція інформаційної системи.  
4. Сутність процесу проектування, його стадії та етапи.  
5. Методи й засоби проектування інформаційних технологій.  
6. Класифікація методів проектування інформаційних технологій.  
7. Методи й моделі прийняття практичних рішень.  
8. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних техноло-

гій.  
9. Технологічна мережа проектування.  

10. Аудит монозахисту криптограм. 
11. Технологія підготовки загальних аудиторських рішень.  
12. Склад і зміст робіт на стадії передаудиторського обстеження об’єкта 

управління.  
13. Місце і роль системи автоматизованого аудиту.  
14. Технологія проектування SSADM.  
15. Організація здійснення зовнішнього аудиту з використанням 

комп’ютерної техніки.  
16. Технологія техноробочого аудиту інформаційних технологій.  
17. Організація проведення аудиту із застосуванням спеціального про-

грамного забезпечення. 
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18. Сутність окремих видів забезпечення системи автоматизованого ау-
диту.  

19. Аудит монозахисту криптограм. 
20. Загальна побудова аналітичного процесу фінансово-господарської 

діяльності підприємства із застосуванням обчислювальної техніки.  
21. Бази даних у системі автоматизованого аудиту інформаційних тех-

нологій.  
22. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних техноло-

гій.  
23. Організація аналітичних номенклатур.  
24. Методи організації збирання, оброблення та аудиту матеріалів об-

стеження об’єкта управління.  
25. Декомпозиція інформаційної системи.  
26. Організація носіїв аналітичної інформації.  
27. Характеристика та призначення окремих баз даних системи автома-

тизованого аудиту.  
28. Методи й моделі прийняття практичних рішень.  
29. Організація технології аналітичного процесу із застосуванням 

комп’ютерної техніки.  
30. Класифікація методів проектування інформаційних технологій.  
31. Організація комплексного аналізу фінансово-господарської ді- 

яльності підприємства з використанням комп’ютерної техніки.  
32. Технологія аудиту на основі баз даних.  
33. Методи і засоби проектування інформаційних технологій.  
34. Організація аудиту прогнозування діяльності підприємства.  
35. Автоматизований аудит специфікацій. 
36. Програмне забезпечення — загальна класифікація та засади побудо-

ви.  
37. Технологічна мережа проектування.  
38. Вимоги до програм управлінських інформаційних технологій аналі-

зу та аудиту.  
39. Аудит інформаційних технологій з використанням засобів мульти-

медіа.  
40. Технологія аудиту інформаційних технологій у мережах ЕОМ.  
41. Основи технології та розв’язання завдань оброблення економічної 

інформації.  
42. Проблеми традиційних технологій аудиту.  
43. Архітектура систем управлінських інформаційних технологій.  
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44. Аудит методів і технології розв’язання слабоформалізованих за-
вдань у системах підтримки прийняття рішень. 

45. Експертні системи — інструмент прийняття аудиторських рішень. 
46. Технологія техноробочого аудиту інформаційних технологій.  
47. Упровадження, супроводження та модернізація інформаційних тех-

нологій.  
48. Місце і роль системи автоматизованого аудиту.  
49. Сутність окремих видів забезпечення системи автоматизованого ау-

диту.  
50. Системи автоматизованого аудиту інформаційних технологій.  
51. Бази даних у системі автоматизованого аудиту інформаційних тех-

нологій.  
52. Характеристика та призначення окремих баз даних системи автома-

тизованого аудиту.  
53. Технологія проектування SSADM.  
54. Case-технології проектування інформаційних технологій.  
55. Автоматизація проектування інтерфейсу “людина — комп’ютер”. 
56. Технологія навчання та її реалізація в автоматизованих навчальних 

системах. 
57. Організація технології розв’язання завдань аудиту. 
58. Склад і зміст робіт на стадії передаудиторського обстеження об’єкта 

управління.  
59. Принципи побудови автоматизованої навчальної системи.  
60. Організація оперативного аудиту на підприємстві.  
61. Упровадження, супроводження та модернізація інформаційних тех-

нологій.  
62. Приклад побудови оболонки системи підтримки прийняття рішень. 

Базова модель прийняття рішень. 
63. Організація внутрішньогосподарського аудиту підрозділів із засто-

суванням сучасної обчислювальної техніки.  
64. Організація проведення комплексної перевірки структурних підроз-

ділів підприємства із застосуванням інформаційної системи обліку. 
65. Технологія аудиту інформаційних технологій із використанням еле-

ктронних таблиць.  
66. Об’єктно-орієнтоване проектування аудиторських інформаційних 

технологій.  
67. Основи технології та розв’язання завдань оброблення економічної 

інформації.  
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68. Постановка завдань на основі автоматизованої системи текстового 
документування.  

69. Автоматизоване розроблення окремих завдань інформаційної сис-
теми.  

70. Принципи автоматизації документування аудиторських рішень на 
основі гіпертекстової технології.  

71. Базова модель прийняття рішень. 
72. Автоматизоване проектування специфікацій 
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