
1

Київ 2004

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ”

(для магістрів економічних спеціальностей)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

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

http://www.fineprint.com


2

Базась М. Ф., Матюха М. М. Навчальна програма дисципліни “Аудит
інформаційних систем у фінансових установах” (для магістрів економічних
спеціальностей). — К.: МАУП, 2004. — 17 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематич-
ний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Аудит інформацій-
них систем у фінансових установах”, вказівки до виконання контрольної робо-
ти, завдання для контрольних робіт, контрольні питання, а також список ре-
комендованої літератури.

Підготовлено кандидатом економічних наук, професором М. Ф. Базасем
і кандидатом економічних наук, доцентом М. М. Матюхою

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту
(протокол № 13 від 21.04.04)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

© 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

Інформаційні фінансово-економічні системи бюджетних сис-
тем — найскладніший клас інформаційних систем для установ, які
використовуються з метою планування, контролю за дотриманням
кошторису витрат і доходів, оцінки фінансового результату зага-
лом. Саме від знань у галузі інформаційних систем залежить пози-
тивний результат розробки й запровадження фінансово-економіч-
них систем та їх аудиту. Визначення фінансово-економічних сис-
тем зводиться до аудиту комплексної системи програмного забезпе-
чення та системи дотримання кошторису бюджетної установи на
підставі даних, інформації, що надає система сучасного обліку.

Основні завдання курсу:
• засвоєння студентами теоретичних засад, засобів проектування
інформаційних систем бюджетних установ;

• набуття практичних навичок проведення аудиту захисту
інформаційних систем у бюджетних установах;

• вивчення роботи персоналу на конкретних етапах упровад-
ження та забезпечення роботи інформаційних систем для
прийняття рішень;

• засвоєння майбутніми фахівцями методики аудиту інформа-
ційних систем.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Інформаційні системи та їх роль у застосуванні у бюджетних 
установах 

2 Аудит економічної інформації та засоби її формалізованого опису 
3 Аудит поза машинної інформаційної бази  
4 Аудит організації машинної інформаційної бази систем оброблення 

економічної інформації 
5 Аудит інформаційних технологій оброблення економічної 

інформації 
6 Аудит створення та функціонування інформаційних систем обліку 
7 Аудит інформаційних систем бухгалтерського обліку 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ”

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль у застосуванні
у бюджетних установах

Основні етапи розвитку інформаційних систем та їх аудиту.
Класифікація інформаційних систем залежно від проведення ауди-
ту. Структура економічної інформаційної системи бюджетних уста-
нов залежно від проведення аудиту. Перспективні засоби прове-
дення аудиту й напрями розвитку інформаційних систем. Класи-
фікація систем управління. Особливості та загальні характеристи-
ки спеціалізованих систем для фінансово-економічної діяльності.

Література [4; 8–11; 18; 26]

Тема 2. Аудит економічної інформації та засоби
її формалізованого опису

Поняття аудиту економічної інформації, його види та особли-
вості. Структуризація та формалізоване подання аудиту економіч-
ної інформації. Класифікація та кодування економічної інформації
для потреб проведення аудиту. Методи проведення аудиту коду-
вання економічної інформації. Методи аудиту правильності запов-
нення та переносу даних з первинного обліку. Значення Єдиної
системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації
для проведення аудиту. Принципи роботи в “1С: Бухгалтерія 7.7”,
система типу “Клієнт–банк”. База даних і системи управління ба-
зами даних у Ассеss.

Література [6; 12; 15; 19; 25; 28]

Тема 3. Аудит поза машинної інформаційної бази

Поняття аудиту поза машинної інформаційної бази. Аудит носіїв
інформації, їх класифікація та основні характеристики. Аудит про-
ектування форм носіїв первинної інформації. Аудит проектування
форм виводу результатної інформації. Операційний день банку.
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Система електронної пошти та система грошових переказів “Вес-
терн Юніон”.

Література [13; 14; 17; 25; 27; 30; 32, 33]

Тема 4. Аудит організації машинної інформаційної бази
систем оброблення економічної інформації

Поняття аудиту машинної інформаційної бази. Основи органі-
зації аудиту автоматизованого банку даних. Аудит реляційної мо-
делі даних. Аудит елементів нормалізації. Аудит логічної моделі
даних. Аудит створення моделі даних. Аудит використання мов
структуризованих запитів. Аудит збереження інформації. Система
міжбанківських електронних платежів. Банкоматні мережі, їх при-
значення та функції.

Література [6; 7; 11; 13; 16; 20; 23; 27]

Тема 5. Аудит інформаційних технологій оброблення
економічної інформації

Поняття аудиту інформаційних технологій та їх класифікація.
Аудит інформаційної технології розв’язання економічних задач у
фінансових установах. Аудит програмного забезпечення, що вико-
ристовується у фінансових установах. Аудит базових інформацій-
них технологій. Аудит структуризації та відбору даних з викорис-
танням табличних процесорів. Перевірка розв’язання задач з ви-
користанням таблиць.

Література [4; 5; 8; 9; 11; 12; 22; 25]

Тема 6. Аудит створення та функціонування
інформаційних систем обліку

Аудит життєвого циклу створення інформаційних систем. Ос-
новні підходи до створення та впровадження комп’ютерних систем
аудиту. Підбір та аудит варіантів створення інформаційних сис-
тем. Аудит етапів складу життєвого циклу інформаційних систем.

Література [1–3; 15; 18; 19; 21; 30]
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Тема 7. Аудит інформаційних систем бухгалтерського
обліку

Загальна характеристика аудиту інформації з необоротних ак-
тивів. Аудит вхідних документів у процесі використання інформа-
ційних систем. Перевірка кодів і класифікаторів статей бюджету.
Аудит розрахунків наявності та руху матеріальних цінностей у
бюджетних установах. Аудит ведення бухгалтерського обліку кош-
торису бюджетної установи. Аудит обліку фінансових вкладень.

Аудит обліку праці й заробітної плати. Аудит вхідних документів
з обліку оплати праці. Аудит розрахунків з оплати праці. Аудит
розрахунків нарахувань на фонд оплати праці та утримань.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно з навчальним планом студенти повинні виконати конт-
рольну роботу.

Вона містить три питання, на які необхідно дати змістовні пись-
мові відповіді.

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за двома
останніми цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю).

Номер варіанта 
контрольної 
роботи 

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 вказує номер залікової книжки на титульній сторінці

контрольної роботи. У разі відсутності цих даних робота не зара-
ховується і повертається студентові без рецензування.

Відповіді на теоретичні питання після вивчення відповідної літе-
ратури даються у вигляді короткого реферату, що містить найваж-
ливіші моменти.
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Основні вимоги до написання контрольної роботи

Титульну сторінку контрольної роботи студент оформлює відпо-
відно до методичних вказівок, розроблених МАУП.

Далі наводиться текст завдання й результати його виконання з
короткими поясненнями. У роботі необхідно виділити розділи, вка-
зані у завдані.

Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особистий
підпис і дату закінчення написання роботи, після цього наводить
оформлений згідно із загальноприйнятими вимогами список вико-
ристаної літератури.

Робота власноруч в учнівському зошиті може бути написана або
надрукувана. Контрольна робота може бути виконана або на арку-
шах формату А4 (210×297 мм). Загальний обсяг — не більше 30
сторінок. На рецензування подається оригінал роботи.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1
1. Основні етапи розвитку інформаційних систем та їх аудиту.
2. Аудит розрахунків нарахувань на фонд оплати праці та ут-

римань.

Варіант 2
1. Класифікація інформаційних систем залежно від проведен-

ня аудиту.
2. Аудит розрахунків з оплати праці.

Варіант 3
1. Структура економічної інформаційної системи бюджетних ус-

танов залежно від проведення аудиту.
2. Аудит вхідних документів з обліку оплати праці.

Варіант 4
1. Перспективні засоби проведення аудиту й напрями розвитку

інформаційних систем.
2. Аудит обліку праці й заробітної плати.
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Варіант 5
1. Поняття аудиту економічної інформації, його види та особ-

ливості.
2. Аудит обліку фінансових вкладень.

Варіант 6
1. Структуризація та формалізоване подання аудиту економіч-

ної інформації.
2. Аудит ведення бухгалтерського обліку кошторису бюджет-

ної установи.

Варіант 7
1. Класифікація та кодування економічної інформації для по-

треб проведення аудиту.
2. Аудит розрахунків наявності та руху матеріальних ціннос-

тей у бюджетних установах.

Варіант 8
1. Методи проведення аудиту кодування економічної інформації.
2. Перевірка кодів і класифікаторів статей бюджету.

Варіант 9
1. Бази даних у системі автоматизованого аудиту інформацій-

них систем.
2. Аудит вхідних документів під час використання інформацій-

них систем.

Варіант 10
1. Загальна характеристика аудиту інформації з необоротних

активів.
2. Організація носіїв аналітичної інформації.

Варіант 11
1. Методи аудиту правильності заповнення та переносу даних з

первинного обліку.
2. Аудит етапів складу життєвого циклу інформаційних систем.
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Варіант 12
1. Автоматизація проектування інтерфейсу “людина–комп’ютер”.
2. Підбір і аудит варіантів створення інформаційних систем.

Варіант 13
1. Технологія аудиту на основі баз даних.
2. Основні підходи до створення та впровадження комп’ютер-

них систем аудиту.

Варіант 14
1. Значення Єдиної системи класифікації та кодування техні-

ко-економічної інформації для проведення аудиту.
2. Інформаційні процедури автоматизованого аудиту.

Варіант 15
1. Поняття аудиту позамашинної інформаційної бази.
2. Аудит управління електронними документами.

Варіант 16
1. Аудит носіїв інформації, їх класифікація та основні характе-

ристики.
2. Аудит правового та інформаційно-довідкового комп’ютерно-

го забезпечення.

Варіант 17
1. Аудит проектування форм носіїв первинної інформації.
2. Аудит технології проектування інформаційної системи на ос-

нові баз даних.

Варіант 18
1. Аудит проектування форм виводу результатної інформації.
2. Аудиторські процедури інформаційних систем.

Варіант 19
1. Поняття аудиту машинної інформаційної бази.
2. Складові робочої програми аудиторської перевірки.
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Варіант 20
1. Аудит елементів нормалізації.
2. Завершальний етап аудиту.

Варіант 21
1. Аудит створення моделі даних.
2. Підготовка і складання загального плану аудиту.

Варіант 22
1. Аудит логічної моделі даних.
2. Поняття аудиту інформаційних технологій та їх класифікація.

Варіант 23

1. Аудит структуризації та відбору даних з використанням таб-
личних процесорів.

2. Дослідна стадія аудиту.

Варіант 24
1. Аудит реляційної моделі даних.
2. Аудит базових інформаційних технологій.

Варіант 25
1. Аудит збереження інформації.
2. Аудит підтримки та прийняття управлінських рішень.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Основні етапи розвитку інформаційних систем та їх аудиту.
2. Класифікація інформаційних систем залежно від проведен-

ня аудиту.
3. Структура економічної інформаційної системи бюджетних ус-

танов залежно від проведення аудиту.
4. Перспективні засоби проведення аудиту та напрями розвит-

ку інформаційних систем.
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5. Поняття аудиту економічної інформації, його види та особ-
ливості.

6. Структуризація та формалізоване подання аудиту економіч-
ної інформації.

7. Класифікація та кодування економічної інформації для по-
треб проведення аудиту.

8. Бази даних і банки даних.
9. Адміністрування баз даних.

10. Методи проведення аудиту кодування економічної інформації.
11. Методи аудиту правильності заповнення та переносу даних з

первинного обліку.
12. Значення Єдиної системи класифікації та кодування техні-

ко-економічної інформації для проведення аудиту.
13. Поняття аудиту позамашинної інформаційної бази.
14. Аудит носіїв інформації, їх класифікація та основні характе-

ристики.
15. Аудит проектування форм носіїв первинної інформації.
16. Аудит проектування форм виводу результативної інформації.
17. Поняття аудиту машинної інформаційної бази.
18. Основи організації аудиту автоматизованого банку даних.
19. Аудит реляційної моделі даних.
20. Аудит елементів нормалізації.
21. Аудит логічної моделі даних.
22. Аудит створення моделі даних.
23. Аудит використання мов структуризованих запитів.
24. Аудит збереження інформації.
25. Поняття аудиту інформаційних технологій та їх класифікація.
26. Аудит інформаційної технології розв’язання економічних

задач у фінансових установах.
27. Аудит програмного забезпечення, що використовується у

фінансових установах.
28. Аудит базових інформаційних технологій.
29. Аудит структуризації та відбору даних з використанням таб-

личних процесорів.
30. Перевірка розв’язання задач з використанням таблиць.
31. Аудит життєвого циклу створення інформаційних систем.
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32. Основні підходи до створення та впровадження комп’ютер-
них систем аудиту.

33. Підбір і аудит варіантів створення інформаційних систем.
34. Аудит етапів складу життєвого циклу інформаційних систем.
35. Загальна характеристика аудиту інформації з необоротних

активів.
36. Аудит вхідних документів у процесі використання інформа-

ційних систем.
37. Перевірка кодів і класифікаторів статей бюджету.
38. Аудит розрахунків наявності та руху матеріальних ціннос-

тей у бюджетних установах.
39. Аудит ведення бухгалтерського обліку кошторису бюджет-

ної установи.
40. Аудит обліку фінансових вкладень.
41. Аудит обліку праці та заробітної плати.
42. Аудит вхідних документів з обліку оплати праці.
43. Аудит розрахунків з оплати праці.
44. Аудит розрахунків нарахувань на фонд оплати праці та ут-

римань.
45. Автоматизовані робочі місця (АРМ).
46. Основні напрями автоматизації фінансово-економічної діяль-

ності.
47. Що розуміють під інформаційними технологіями?
48. Основні функції інформаційних систем.
49. Типи інформаційних структур.
50. Що таке інформаційний ресурс?
51. Розкрийте поняття “потоки та масиви інформації”.
52. Сутність комплексного підходу в побудови фінансово-еконо-

мічних інформаційних систем.
53. Що таке система управління базами даних?
54. Класифікація систем управління базами даних.
55. Що таке банк даних?
56. Як внести зміни до структури існуючої таблиці?
57. Як створити параметричний запит в Ассеss?
58. Як створити запит щодо зміну в Ассеss?
59. Як створити запит щодо відновлення в Ассеss?
60. Як створити запит щодо додавання в Ассеss?
61. Оператори в Ассеss.
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62. Робота з виразами під час створення звітів в Ассеss.
63. Здійснення переходу з версії “1С: Бухгалтерія 6.0” у версію

“1С: Бухгалтерія 7.7”.
64. Організація роботи з платіжними дорученнями в програмі

“1С: Бухгалтерія 7.7”.
65. Ведення обліку основних засобів у програмі “1С: Бухгалте-

рія 7.7”?
66. Регістри обліку матеріалів програми “1С: Бухгалтерія 7.7”.
67. Облік видачі матеріалів у виробництво в програмі “1С: Бух-

галтерія 7.7”.
68. Урахування малоцінних і швидкозношуваних матеріалів у

програмі “1С: Бухгалтерія 7.7”?
69. Амортизація малоцінних і швидкозношуваних матеріалів у

програмі “1С: Бухгалтерія 7.7”.
70. Облікові процедури в програмі “1С: Бухгалтерія 7.7”.
71. Ділянка “Банк і каса”.
72. Ділянка “Матеріали і виробництво”.
73. Ділянка “Заробітна плата”.
74. Що здатна контролювати “1С: Бухгалтерія” для уникнення

помилок у журналі операцій?
75. Як обмежити доступ до даних “1С: Бухгалтерія”?
76. Які дії підтримує “1С: Бухгалтерія” в роботі з архівом доку-

ментів?
77. Назвіть основні можливості, які забезпечують користувачеві

системи “Клієнт — Банк”.
78. Назвіть основні можливості для роботи з поштою, що мають

системи “Клієнт — Банк”.
79. Охарактеризуйте комплекс робочих місць (оператор, техно-

лог, бухгалтер, керівник), їх функціональні можливості в
системі “Клієнт — Банк”.

80. Як створити та надіслати листа оператору? Що таке елект-
ронні підписи?

81. Як підготувати та надіслати до банку платіжне доручення за
допомогою системи “Клієнт — Банк”?

82. Як отримати інформацію про курси валют за допомогою си-
стеми “Клієнт — Банк”?

83. Як відкрити особовий рахунок у банку?
84. Як відкрити небалансовий рахунок, субрахунок?
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85. Як роздрукувати суму балансу банку за операційний день?
86. Як виконати пошук проводки за особовим рахунком?
87. Призначення та основні функції системи міжбанківського

клірингового центру.
88. Як організована комп’ютерна система міжбанківського клірин-

гового центру?
89. Основні функції банкоматів.
90. Побудова мережі банкоматів.
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