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Яремик М. І., Яремик Х. Я. Вплив аналітики великих даних та інноваційних інформаційних технологій  
на якість аудиту

Мета даної статті полягає в дослідженні та систематизації факторів впливу інноваційних інформаційних технологій на професійне судження 
аудитора, ефективність та якість аудиту, а також вивчення впливу аналітики великих даних на навички та компетентність, необхідні ауди-
торам для проведення аудиту в середовищі великих даних. Охарактеризовано стан використання інструментів аналітики даних в аудиторській 
діяльності. На основі аналізу поглядів учених, експертів і практикуючих аудиторів систематизовано основні завдання аудиту, в яких можливе 
ефективне використання аналітики великих даних, серед яких виокремлено такі: оцінка безперервності діяльності підприємства та прогнозу-
вання банкрутства; виявлення фінансового шахрайства та оцінки ефективності контролю; використання інформаційних панелей візуалізації 
для формування професійного судження аудитора щодо обсягу контролю, однорідності сукупності й обсягу вибірки та порогу суттєвості. Ви-
окремлено основні фактори, які стримують використання аналітики великих даних у аудиті, а саме: неузгодженість питань оцінки надійності 
та достовірності даних у наборах; забезпечення конфіденційності та цілісності даних клієнта; невизначеність щодо окремих методологічних 
основ аудиту, зокрема тестування контролю на основі вибірки, а також недостатній рівень навичок і компетентностей у аудиторів щодо 
використання інструментів аналітики великих даних. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливості щодо 
усунення неузгодженостей щодо використання великих даних на рівні стандартів, а також удосконалення освітньо-професійних програм під-
готовки фахівців з обліку й аудиту з орієнтацією на отримання навичок роботи з великими даними.
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The article is aimed at examining and systematizing the factors influencing innovative information technologies on the auditor’s professional judgment, efficien-
cy and quality of audit, as well as studying the impact of big data analytics on the skills and competence required by auditors to conduct an audit in a big data 
environment. The state of use of data analytics instruments in auditing is characterized. Based on the analysis of the views of scientists, experts and practicing 
auditors, the main tasks of the audit are systematized, in which the effective use of big data analytics is possible, among which the following are distinguished: 
assessment of continuity of the enterprise’s activities along with bankruptcy forecasting; detection of financial fraud and assessment of the effectiveness of 
control; use of visualization dashboards to form a professional judgment of the auditor on the scope of control, the uniformity of the the sample set and size, 
the threshold of materiality. The main factors that hinder the use of big data analytics in the audit are highlighted, namely: inconsistency in assessing the reli-
ability and accuracy of data in the sets; ensuring the confidentiality and integrity of the client’s data; uncertainty about several methodological bases of the 
audit, in particular sampling-based testing, as well as the lack of skills and competencies among auditors regarding the use of big data analytics instruments. 
Prospects for further research in this direction are to identify the possibility of eliminating inconsistencies in the use of big data at the level of standards, as well 
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Розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, використання хмарних сервісів обу-
мовили зміну бізнес-процесів в управлінській 

діяльності, а також привели до генерування зна-
чних обсягів структурованої та неструктурованої 
інформації. Саме процеси диджиталізації економіки 
спричиняють серйозні структурні зміни в методах і 
підходах до формування, обробки та використання 
інформації суб’єктами господарювання, які прийня-
то називати Big Data. Поява нових автоматизованих 
і діагностичних інструментів, включаючи штучний 
інтелект (Artificial intelligence) та машинне навчання 
(Machine learning), обумовили зміни в техніці аудиту, 
але поряд із цим будуть мати значний вплив на якість 
аудитів. Постійний розвиток і включення інформа-
ційних технологій у методи аудиту вимагають від ау-
диторів розширення обсягу своїх знань, пов’язаних із 
використанням передових інформаційних технологій 
на різних етапах аудиторського процесу.

Практичні та теоретичні аспекти використання 
комп’ютерних інформаційних технологій викладені у 
працях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зо-
крема: С. А. Гаркуші [3], В. П. Завгороднього, С. В. Івах-
ненкова [4], Г. Б. Пчелянської [7], В. І. Подольського, 
Р. Вебера, Е. Чамберса та ін. В основному ці праці на-
лежать до періоду використання комп’ютеризованих 
методів аудиту, і тому в них висвітлювались методич-
ні та практичні підходи їх застосування [4; 5; 7], харак-
теристики окремих програмних продуктів у аудитор-
ській діяльності [3]. Проте проблемам використання 
сучасних інформаційних технологій, зокрема аналі-
тики Big Data, в аудиторській діяльності не приділено 
належної уваги вітчизняними науковцями. Зокрема, 
в науковій публікації С. Я Король, А. О. Клочко [5] 
окреслено вплив інформаційних технологій на аудит і 
акцент робиться, в основному, на «хмарних» техноло-
гіях, блокчейні. Компанія «Бізнес-Формат» у березні 
2021 р. провела VIII міжнародну конференцію «Нові 
технології в аудиті й управлінні ризиками», в якій пе-
редбачено роботу окремої сесії «Аudit digital». 

В основному ці питання досліджували зарубіжні 
науковці та практикуючі аудитори, зокрема Дж. Са-
ліджені, А. Самсонова-Таддей, С. Турлей (G. Salijeni,  
A. Samsonova-Taddei, S. Turley) [15; 16], Д. Аппельба-
ум, А. Коган, M. Васархейи (D. Appelbaum, A. Kogan,  
M. Vasarhelyi) [12], М. Аллес і Г. Грей (М. Alles, G. L. Gray)  
[11] та інші. У цих працях приділяється увага можли-
вості практичного застосування аналітики даних та її 
впливу на зміну традиційних підходів аудиту, зокре-
ма в плануванні, аналітичних процедурах, процедурах 
по суті та тестах контролю. При цьому автори від-
значають необхідність врегулювання цього питання 
в стандартах аудиту, але недостатньо визначено, як 
саме використання аналітики великих даних вплине 
на якість аудиту. 

Основною метою дослідження є системати-
зація факторів впливу інноваційних інформаційних 

технологій на професійне судження, ефективність і 
якість аудиту, а також вивчення впливу аналітики ве-
ликих даних (Big Data Analytics – BDA) на навички та 
компетентність, необхідні аудиторам для проведення 
аудиту в середовищі великих даних.

Розвиток комп’ютерної техніки та інформацій-
них технологій мають значний вплив не лише 
на ефективність облікових робіт, але і на якість 

аудиту. У минулому для аналізу даних використо-
вувались комп’ютеризовані методи аудиту (КМА, 
або СААТs – від computer-assisted audit techniques), 
а саме: тестові дані та програмне забезпечення для 
аудиторських процедур [6]. При цьому тестові дані 
використовувалися для перевірки запрограмованих 
процедур контролю в комп’ютерній системі клієнта, 
що дозволяло аудитору перевірити аспекти, які в ін-
шому випадку не змогли би бути перевірені вручну, а 
програмне забезпечення для аудиторських процедур 
використовувалося, в основному, для:

 розрахунку коефіцієнтів при виконанні аналі-
тичних процедур;

 встановлення нетипових, або виняткових, 
операцій, зокрема тих, які перевищують за-
здалегідь визначені ліміти, що допомагає ви-
значити залишки, які вимагають подальшого 
аудиторського тестування (встановлення зон 
підвищеного ризику суттєвих викривлень);

 обґрунтування підходу для формування ви-
бірки елементів та безпосередньо здійснення 
самого відбору елементів для тестування;

 перевірки математичної точності розрахунків 
у підготовлених клієнтом звітах;

 формування планів роботи аудиторів та їх до-
кументування в робочих документах.

Серед програмного забезпечення слід виділи-
ти: Highbond by Galvanize (на базі технологій ACL), 
CaseWare IDEA, які мають вбудовані можливості для 
візуалізації даних, а також Microsoft Excel, що вико-
ристовувались як засоби для виконання основних ау-
диторських процедур, таких як: аналітичні процедури 
та повторні обчислення. Поряд з перевагами КМА (до 
яких можна віднести: безперервний моніторинг про-
цесу обробки інформації; забезпечення обробки вели-
ких обсягів даних; збільшення швидкості виконання 
розрахунків і зменшення потреби аудиторського пер-
соналу для виконання аудиторських процедур) вони 
вимагали значних інвестицій, оскільки розроблялися 
під конкретні інформаційні системи клієнтів, і, як ре-
зультат, не широко використовувалися в усіх аудитах. 
Окрім високої початкової вартості проєктування про-
грамного пакета (хоча ця вартість може бути окупле-
на протягом декількох років використання), програм-
не забезпечення може потенційно збільшити ризик 
вірусів і пошкодження даних клієнта, потребувати до-
опрацювання та, як наслідок, збільшення чисельності 
ІТ-спеціалістів у штаті аудиторської фірми, у випадку 
коли клієнт змінює систему.
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Останніми роками у світі спостерігається зрос-
таючий вплив великих даних на бізнес. Очікується, що 
Big Data (далі – BD) принесе цінні економічні вигоди як 
для аудиторських фірм, так і клієнтів аудиту [15]. Зо-
крема, дослідження, проведене Gartner, вказує, що 65% 
керівників і менеджерів вищого рівня відзначають, що 
криза коронавірусу пришвидшує цифрову трансформа-
цію бізнесу [13]. Великі аудиторські компанії, зокрема 
«велика четвірка», уже вклали значні кошти в розробку 
(або придбання) та впровадження власних інструмен-
тів аналітики BD. Зокрема KPMG разом із McLaren 
Applied Technologies створили інтелектуальну модуль-
ну аудиторську платформи KPMG Clara, яка дозволяє 
інтегрувати нові технології та володіє вбудованими за-
собами для аналізу даних та їх візуалізації. EY створила 
онлайн-платформу Canvas та підключену до неї аналі-
тичну платформу Helix. EY Helix library містить аналі-
тику даних з усього світу, яка охоплює різні галузі та об-
ласті аудиту. Аналогічні платформи існують і у Deloitte 
(Illumia, Cortex – хмарна платформа даних) і PwC 
(Halo). При цьому власні платформи аналізу даних по-
єднано з готовими прикладними рішеннями (Alteryx –  
в основному для ETL процесів і Spotfire, Power BI або 
Tableau – для візуалізації даних).

Серед різноманіття визначень терміна «великі 
дані (Big Data)» найбільш вдалим, на наш по-
гляд, є наведене у Вікіпедії. «Великі дані – на-

бори інформації (як структурованої, так і неструкту-
рованої) настільки великих розмірів, що традиційні 
способи та підходи (здебільшого засновані на рішен-
нях класу бізнесової аналітики та системах управлін-
ня базами даних) не можуть бути застосовані до них» 
[2]. Цей термін, перш за все, стосується якісної зміни 
обсягу даних, який є доступним порівняно з минулим, 
і стосується реєстрації, курації, зберігання, пошу-
ку, передачі, аналізу та візуалізації даних. Аналітики 
характеризують великі дані за такими ознаками, як: 
фізичний обсяг (volume), різноманітність типів даних 
(variety), швидкість їх приросту (velocity) та достовір-
ність (veracity) [9]. Обсяг передбачає, що аналітики 
мають справу з дуже великими обсягами даних. При-
чому ця характеристика відносна: одна аудиторська 
компанія вважає ці дані як BD, а велика – ні. Швид-
кість – з якими темпами генеруються, переміщують-
ся нові дані та знищуються. Різноманітність – перед-
бачає як джерело даних (внутрішні та зовнішні), так і 
типи даних (структуровані та неструктуровані). Для 
аудиторів найбільш важливим є достовірність цих 
даних, тобто їх правдивість і цілісність. Слід зазначи-
ти, що для BD притаманним є незначне спотворення 
даних. Тому перед аудиторами виникають завдання: 
оцінки рівня спотворення даних, оцінки якості сфор-
мованих висновків на основі проведеного аналізу. 

Окрім цього, в аудиті BD визначають виходячи 
із їх змісту: традиційні фінансові дані та нефінансові 
дані, електронні листи, телефонні дзвінки, дані соці-

альних мереж, дані, що надходять з Інтернету речей 
(IoT), таких як RFID-систем, GPS-пристроїв, банко-
матів тощо. 

Проте Big Data не є самоціллю аудиту – важли-
вішим є аналітика цих даних, тобто знання, які можна 
отримати з їх аналізу. У контексті аудиту під аналіти-
кою даних розуміють алгоритмічні інструменти, які 
дозволяють виявляти закономірності або аномалії, а 
також добування іншої корисної інформації, яка, на 
перший погляд, є невидимою, із структурованих і не-
структурованих даних шляхом їх аналізу, моделюван-
ня та візуалізації [12].

Взаємозв’язок між великим даними та аналіти-
кою даних продемонстрували М. Аллес і Г. Грей 
(рис. 1), які наочно вказують на шляхи розши-

рення аналізу даних в аудиті фінансової звітності.
Як справедливо зазначають автори, сьогодні ау-

дитори знаходяться в зоні В, використовуючи автома-
тизовані інструменти та методи аналізу, моделювання 
та візуалізації даних, такі як Power BI, Tableau, мову R,  
і лише на окремих етапах аудиторської перевірки 
(знання бізнесу клієнта, оцінка безперервності) –  
в зоні С. Big Data передбачає збір безлічі різних набо-
рів даних у сховищі даних для подальшого їх аналізу 
(виявлення нових закономірностей, взаємозв’язків 
та кореляції в даних). Тому для переміщення в зону 
D аудиторам необхідно застосувати передові методи 
аналітики даних (прогностичну аналітику, штучний 
інтелект і т. д.), що, своєю чергою, змінило б тради-
ційні підходи до аудиту та передбачало б висвітлення 
цих питань у стандартах аудиту [11]. 

Аналіз публікацій стосовно використання вели-
ких даних в аудиті дозволив встановити, що найбільш 
інтенсивно цією проблематикою цікавляться в США, 
Канаді, Великобританії, про що свідчать також роз-
горнуті дискусії регуляторами цих країн, зокрема: 

 застосування технологічних аналітичних ін-
струментів для великих даних в аудиті ста-
ло предметом обговорення, опублікованому 
у 2016 р. робочою групою з аналітики даних 
при Раді з Міжнародних стандартів аудиту та 
надання впевненості (IAASB) під назвою «Ви-
вчення зростаючого використання технологій 
в аудиті з упором на аналітику даних» [14], де 
порушувались питання щодо відповідності но-
вих технологій аналітики даних у поточній мо-
делі аудиту, а також вплив їх на якість аудиту; 

 Радою з фінансової звітності Великобританії 
(FRC) у 2020 р. у звіті «Технологічні ресурси: 
Використання технологій для підвищення 
якості аудиту» [17], зокрема зазначалось, що 
використання аналітики даних на великих 
наборах релевантних даних набагато ширше, 
ніж традиційні аналітичні процедури, і може 
мати вплив на основні аудиторські процедури 
отримання аудиторських доказів: від оцінки 
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(облікові та фінансові)
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(нефінансові Big Data)

Традиційні
(Excel, ACL, Idea)

Розширені
(візуалізація даних,

прогностична аналітика)

Рис. 1. Шляхи розширення аналізу даних в аудиті фінансової звітності [11, р. 45]

ризику та тестів контролю до процедур по 
суті [17, р. 7]. 

Як зазначає експертне середовище [1; 8; 10; 14; 
17], аналітика великих даних дозволяє:

 досліджувати 100% елементів генеральної су-
купності операцій чи трансакцій досліджень, 
а не вибірку із неї, та миттєво представляти 
візуально результати цих досліджень;

 за рахунок аналітики неструктурованих даних 
(наприклад, договори, гарантії й дані щодо 
майбутніх резервів) створюються можливості 
для аудиторів щодо поглибленого розуміння 
суб’єкта господарювання та його середовища, 
а також підвищення якості аудиту, оскільки 
забезпечує кращу основу для прийняття ауди-
торами рішень; 

 за рахунок швидкого аналізу великих обся-
гів даних аудитори можуть швидко виявити 
незвичні операції або визначені схеми, що 
покращує інформування процедур оцінки 
ризику шахрайства та тестування засобів 
контролю (наприклад, аналізуючи журнал 
господарських операцій, аудитор може вия-
вити збільшення ручних операцій, здійснення 
господарських операцій у позаурочний час, 
ініціювання операцій особами, які не були ра-
ніше уповноваженими на це);

 такі характеристики Big Data, як великі об-
сяги та швидкість потоків інформації, мають 
позитивний вплив на виявлення шахрайських 
схем, оскільки при таких потоках інформації 
змінити та поправити практично неможливо, 
а значить, будь-яке відхилення від стандарт-
них бізнес-процесів (або здійснення нетипо-
вих операцій) залишить свій слід і може бути 
виявлене як аномалія; 

 за рахунок швидкої кластеризації генеральної 
сукупності аудитор може отримати ґрунтов-
ніше уявлення про її однорідність та оцінити 
необхідний обсяг вибірки (а також здійснити 
відбір елементів) для аудиторських процедур 
по суті;

 використання прогнозних властивостей ана-
літики великих даних (Predictive analytics) до-
цільно для тестування складних об’єктів, таких 
як фінансові інструменти, а також для оцінки 
безперервності діяльності підприємства;

 інформаційні панелі візуалізації, що викорис-
товуються поряд із інструментами аналітики 
великих даних, дозволять покращити профе-
сійне судження аудитора, пов’язане з об’єктом 
аудиту, а також можуть сприяти інформатив-
ності діалогу між аудитором і клієнтом щодо 
питань оцінки потенційних ризиків.

Однією із передумов, що спонукає аудиторські 
компанії впроваджувати інструменти аналі-
тики великих даних, є те, що їх клієнти зна-

ходяться на передових стадіях використання Big Data 
(зокрема, підприємства фінансового сектора активно 
використовують блокчейн-рішення, виробничі – збір 
інформації через «Інтернет речей») і очікують змін 
щодо виду аудиту, який підходить для їхнього бізнесу 
[15, р. 106]. Окрім цього, щоб можна було ідентифіку-
вати взаємозв’язки транзакцій і шаблони, різнорідні за 
форматами набори вхідних даних (структурованих і 
неструктурованих) приводяться до бажаного формату: 
дані проходять через сценарії вилучення, перетворен-
ня та завантаження (ETL) [11, р. 50]. Оскільки процес 
ETL є складною операцією, яка часто вимагає значних 
знань з наборів інструментів обробки даних, аудитори 
повинні взаємодіяти із ІТ-спеціалістами та аналітика-
ми даних, що також дає їм глибше розуміння інформа-
ційних систем і бізнес-процесів клієнта [16, р. 12–13].

Проте позитивні властивості Big Data швидше 
використовуються в маркетингових дослідженнях, 
ніж в аудиті. Результати аналізу поглядів науковців 
і практикуючих аудиторів [10–12; 14–16] дозволили 
виокремити основні фактори, що стримують активне 
використання аналітики великих даних в аудиті, які 
умовно можна згрупувати таким чином:

1. Для побудови кореляційних зв’язків та засто-
сування інструментів data mining аудиторам 
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необхідний повний доступ до даних клієнта, 
що породжує його стурбованість за їх ціліс-
ність і конфіденційність, особливо щодо ін-
формації із CRM-систем і соціальних мереж 
(наприклад, скарги контрагентів, персональні 
дані клієнтів і т. д.) і, відповідно, вимагає до-
даткових ресурсів на їх збереження.

2. Як визначають МСА, основною метою ауди-
тора в аудиті фінансової звітності є отриман-
ня обґрунтованої впевненості, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень (МСА 
200 [6, с. 98]). Для цього аудитору необхідно 
виконати аудиторські процедури для отри-
мання достатніх і прийнятних аудиторських 
доказів. Ефективне використання технології 
може сприяти аудитору в отриманні достат-
ніх і відповідних аудиторських доказів (МСА 
500 [6]). У середовищі великих даних характер 
і компетенція аудиторських доказів змінюєть-
ся, а саме: оцінка кількісної характеристики 
доказів (достатність) не є актуальною, оскіль-
ки аудитор має справу із великими обсягами 
інформації, отриманої із внутрішніх і зовніш-
ніх джерел, але з оцінкою їх якісної характе-
ристика виникають проблеми. З одного боку, 
в МСА зазначається, що аудиторські докази, 
отримані із зовнішніх джерел, є високонадій-
ними, але в умовах великих даних аудитори 
мають справу з електронними даними, якість 
яких складно перевірити (наприклад, твіти 
у Twitter чи дописи в соціальних мережах). 
Тому перед аудиторами постає проблема 
оцінки надійності джерел і достовірності да-
них, на основі якої будуть формуватися ауди-
торські судження.

3. Аналітика великих даних дозволяє при тесту-
ванні трансакцій виявляти нетипові операції 
або аномалії, що, з одного боку, допомагає ау-
дитору у формуванні суджень щодо ефектив-
ності контролю, але, з іншого – перевірка всієї 
сукупності може призвести до необґрунтова-
ної кількості винятків (відхилень) [12]. МСА 
зобов’язують аудиторів розглядати всі випад-
ки відхилень, а це потребуватиме додаткових 
ресурсів. 

4. Включення аналітики великих даних в аудит 
фінансової звітності вимагає багатьох змін, 
серед яких те, що аудитори повинні мати на-
вички та компетентність, які перевищують 
звичайні навички Excel, щоб належним чином 
використовувати BDA. Зокрема, вони пови-
нні володіти навичками роботи з програмами 
побудови дашбордів (такі як Power BI), мова-
ми програмування (R). На сьогоднішній день 
у освітні програми підготовки фахівців з об-
ліку та аудиту не включено предметів з погли-
бленого вивчення аналітики даних. Єдиним 

виходом є включення в аудиторську групу, за 
потреби, фахівців з ІТ та аналітиків. 

ВИСНОВКИ
Розвиток інформаційних технологій, зокрема 

штучного інтелекту та аналітики даних, змінює мето-
ди обробки та використання інформації суб’єктами 
господарювання. Хоча аналітика великих даних ще не 
використовується інтенсивно в аудиті, однак її засто-
сування може підвищити ефективність і результатив-
ність аудиту фінансової звітності. Зокрема, перспек-
тивним є застосування в аудиті аналітики великих да-
них для оцінки безперервності діяльності підприєм-
ства та прогнозування банкрутства, виявлення фінан-
сових шахрайств та оцінки ефективності контролю. 

Інформаційні панелі візуалізації, які є частиною 
аналітики даних, стають важливими для формуван-
ня професійного судження аудитора щодо обсягу 
контролю або порогу суттєвості, а отже, можуть роз-
глядатися як засіб підвищення якості аудиту та його 
ефективності. Проте широке застосування аналітики 
великих даних потребує уточнень у нормативній базі 
регулювання аудиту (зокрема, МСА), а також змін 
у програмах підготовки аудиторів з орієнтацією на 
отримання компетенцій і навичок роботи з інстру-
ментами аналітики даних.                   
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