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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –4 
 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» Обов’язкова 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1–й 1–й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

2–й 2–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,4 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Ступінь: 

магістр 

 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні заняття 

20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

30 год. 30 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

– – 

Вид контролю: 

Іспит Іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5; 

для заочної форми навчання – 0,2. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання дисципліни “Організація і методика аудиту” полягає в 

тому, щоб, базуючись на знаннях студентів з дисципліни “Аудит”, надати їм 

поглиблені теоретичні і практичні знання з організації проведення аудиторської 

перевірки та методики її здійснення, а також навчити студентів правилам 

оформлення робочих документів аудитора та ефективному й якісному вирішенню 

конкретних завдань і ситуацій з аудиторської практики, в сучасних умовах 

ринкових відносин. 

Викладання дисципліни базується на загальноекономічних знаннях 

студентів. Вивчення навчальної програми поєднується з економічним аналізом 

сучасного стану і перспектив розвитку аудита та методики його проведення. 

Організація та методика аудиту значною мірою визначається нормами 

податкового і бухгалтерського обліку з ціллю віддачі зацікавленим користувачам 

результатів перевірок. 

Комплекс знань, пов’язаних зі здійсненням методики аудиту, вимагає 

досить глибоких знань споживачів з необхідної інформації, вивчення системи 

методів та способів перевірок, а також практичних навичок розробки програм 

проведення аудиту із різних економічних проблем та фінансової звітності 

підприємств. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація і методика 

аудиту» є  вивчення організаційних засад аудиторської діяльності, її правового та 

інформаційного забезпечення; набуття методичних навичок аудиторської 

перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності. В результаті вивчення 

дисципліни “Організація і методика аудиту” студент повинен: 

знати  організацію та методику здійснення аудиторських перевірок різних 

аспектів діяльності суб’єктів господарювання; 

вміти  спланувати та здійснити аудиторську перевірку; укласти незалежний 

аудиторський висновок; розрахувати показники рівня суттєвості, рівень аудитор-

ських ризиків; здійснювати належним чином вибіркові перевірки в залежності від 

обраного методу; аналізувати результати вибіркових перевірок; заповнювати від-

повідні бланки для документального оформлення результатів аудиту. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Організація проведення аудиторської 

діяльності 

Тема 1. Організація проведення аудиторської діяльності. Організація 

аудиторської фірми. (Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності 

в Україні. Об’єкти аудиторської діяльності  Аудиторський ризик та суттєвість 

в аудиті. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. Організація роботи 

з персоналом). 

Тема 2. Організація аудиторських послуг. (Поняття і види аудиторських 

послуг. Клієнти аудиторських фірм, процедури їх вибору та погодження. 

Порядок укладання договору на проведення аудиту. Документування 

аудиторських послуг.) 

Тема 3. Організація внутрішнього аудиту. (Внутрішній аудит: суть, 

класифікація, об’єкти і суб’єкти. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту). 

Тема 4. Організація аудиту в комп’ютерному  середовищі. (Програмне 

забезпечення для аудитора. Методика, організація та вимоги проведення аудиту 

в умовах КОД. Зловживання в умовах КОД). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Організація та методика аудиту власного 

капіталу, активів та зобов’язань 

Тема 5. Методика аудиту установчих документів, власного капіталу та 

облікової політики підприємства. (Економічна сутність власного капіталу та 

його різновиди. мета й завдання аудиту установчих документів, власного 

капіталу та облікової політики підприємства. Аудит установчих документів і 

власного капіталу). 

Тема 6. Методика проведення аудиту необоротних активів. (Завдання, 

об'єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними активами. 

Аудит операцій з надходження, руху та вибуття основних засобів. Аудит 

нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Аудит витрат на ремонт 

основних засобів. Аудит переоцінки основних засобів. Аудит нематеріальних 

активів). 

Тема 7. Методика аудиту запасів. (Основні завдання, джерела інформації 

аудиту операцій з запасами та нормативно-правові документи, що його 

регулюють. Методика проведення аудиту операцій з виробничими запасами та 

МШП. Особливості аудиту готової продукції та товарів). 

Тема 8. Методика аудиту грошових коштів. (Нормативне регулювання 

операцій з грошовими коштами. Організація і методика аудиту касових операцій 
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з грошових коштів. Методика аудиту операцій на рахунках у банку. Методика 

аудиту грошових документів і грошових коштів у дорозі) 

Тема 9. Методика аудиту дебіторської заборгованості та зобов’язань. 

(Нормативне регулювання розрахункових операцій та зобов'язань. Організація і 

методика проведення аудиту розрахункових операцій (виникнення дебіторської 

та кредиторської заборгованості). Методика аудиту довгострокових і корот-

кострокових позик. Організація і методика аудиту нарахування і сплати по-

датків. Нормативне регулювання формування та використання фонду оплати 

праці на підприємстві. Організація і методика аудиту нарахування оплати 

праці на підприємстві. Організація і методика розрахунків з працівниками по 

оплаті праці. Організація та методика аудиту розрахунків по страхуванню.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 – Організація та методика аудиту витрат, 

доходів діяльності та фінансової звітності підприємства 
 

Тема 10. Методика аудиту  витрат, доходів та фінансових результатів 

діяльності. (Загальні положення нормативних актів, якими керується аудитор 

при проведенні аудиту витрат діяльності.  Організація і методика аудиту 

витрат операційної діяльності. Організація і методика аудиту витрат 

фінансових операцій, інших витрат та надзвичайних витрат. Аудит витрат 

іншої звичайної діяльності та витрат від надзвичайних подій. Мета і завдання 

аудиту доходів і фінансових результатів діяльності. Загальні принципи та ва-

ріанти аудиту реалізації продукції, доходів і фінансових результатів. Організація 

та методика аудиту доходів і фінансових результатів). 

Тема 11. Методика аудиту фінансової звітності. (Порядок оцінювання фі-

нансової звітності підприємства. Методика аудиту показників фінансової звіт-

ності. Аудит майнового стану підприємства. Аудит ліквідності підприємства. 

Аудит фінансової стійкості і ділової активності підприємства. Аудит рентабе-

льності підприємства. Види та порядок складання аудиторського висновку. 

Складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінка фінансо-

вої інформації.) 

Мета проведення лекційних занять полягає в тому, щоб навчити студентів 

розуміти зміст і послідовність аудиторських процедур; вміти правильно 

планувати і організовувати та здійснювати аудиторські перевірки; укладати 

якісний аудиторський звіт та аудиторський висновок за результатами аудиту. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  

змістових 

модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 
лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – Організація проведення аудиторської діяльності 

Змістовий модуль 1 – Організація проведення аудиторської 

діяльності 

Тема 1. 

Організація 

проведення 

аудиторської 

діяльності. 

Організація 

аудиторської 

фірми 

9 2 2 – 2 5 8 1 1 – 2 6 

Тема 2. 

Організація 

аудиторських 

послуг 

9 2 2 – 2 5 8 1 1 – 2 6 

Тема 3. 
Організація 

внутрішнього 

аудиту 

6 1 1 – 2 4 5 – – – 2 5 

Тема 4. Організа-

ція аудиту в 

комп’ютерному  

середовищі 

6 1 1  1 4 5 – – – 1 5 

Всього за 

модулем 1 
30 6 6  –  7 18 26 2 2 – 7 22 

МОДУЛЬ 2 – Методика проведення аудиту  

 

Змістовий модуль 2 – Організація та методика аудиту власного 

капіталу,  активів та зобов’язань 

Тема 5. Методика 

аудиту установчих 

документів, влас-

ного капіталу та 

облікової політики 

підприємства 

 

12 2 2 – 3 8 14 1 1 – 3 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6. Методика 

проведення аудиту 

необоротних акти-

вів 

14 2 2 – 3 10 14 1 1 – 3 12 

Тема 7. Методика 

аудиту запасів 
12 2 2 – 3 8 12 1 1 – 3 10 

Тема 8. Методика 

аудиту грошових 

коштів 

12 2 2 – 3 8 12 1 1 – 3 10 

Тема 9. Методика 

аудиту дебіторсь-

кої заборгованості 

та зобов’язань 

14 2 2 – 4 10 14 1 1 – 4 12 

Змістовий модуль 3 – Організація та методика аудиту витрат, доходів 

діяльності та фінансової звітності підприємства 

Тема 10. Методи-

ка аудиту  витрат, 

доходів та фінан-

сових результатів 

діяльності 

14 2 2 – 4 10 14 1 1 – 4 12 

Тема 11. Методи-

ка аудиту фінан-

сової звітності 

12 2 2 – 3 8 14 – – – 3 14 

Всього за  

модулем 2 
90 14 14 – 23 62 94 6 6 – 23 82 

УСЬОГО ГОДИН 120 20 20 - 30 80 120 8 8 – 30 104 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 
Організація проведення аудиторської діяльності. 

Організація аудиторської фірми 
2 1 

2 Організація аудиторських послуг 2 1 

3 Організація внутрішнього аудиту 1 – 

4 Організація аудиту в комп’ютерному  середовищі 1 – 
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5 
Методика аудиту установчих документів, власного 

капіталу та облікової політики підприємства 
2 1 

6 Методика проведення аудиту необоротних активів 2 1 

7 Методика аудиту запасів 2 1 

8 Методика аудиту грошових коштів 2 1 

9 
Методика аудиту дебіторської заборгованості та 

зобов’язань 2 1 

10 
Методика аудиту  витрат, доходів та фінансових 

результатів діяльності 2 1 

11 Методика аудиту фінансової звітності 2 – 

ВСЬОГО 20 год 8 год 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та по-

глибити теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури, а також навчити студента основним 

принципам, методам і процедурам проведення фінансового аналізу і навчити 

використовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань. 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  22 22 

2 Підготовка до практичних занять 28 38 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
– 14 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
30 30 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 80 104 
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Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Організація і методика аудиту» полягає: 

 в підготовці до практичних занять; 

 в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

 в підготовці до контрольних робіт; 

 в підготовці до іспиту. 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання 
 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

складанні аудиторського висновку на підставі форм фінансової звітності 

підприємства: форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форми №2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є завершеною практичною 

роботою в межах програми навчальної дисципліни, яке виконується на основі 

знань, умінь і навичок, отриманих в процесі лекційних і практичних занять.   

 

Підготовка до виконання модульних контрольних робіт 
 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №1 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних занять за 

темами №1-4 та з використанням додаткової учбової літератури. 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №2 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних за 

темами № 5-10 та з використанням додаткової учбової літератури. 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №3 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних за 

темами № 11-12 та з використанням додаткової учбової літератури. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з 

дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів на 

практичних заняттях та розв’язання ними завдань, а також підсумкового 

тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для поточного контролю знань студентів є  
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 робота над індивідуальним комплексним завданням;  

 усне опитування при рішенні задач та під час практичних занять; 

Засобами для підсумкового контролю знань студентів є  модульні 

контрольні завдання, що містять запитання за всіма темами дисципліни. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечує дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування 

студентів за такими запитаннями: 

З дисципліни «Фінансовий облік 1»: 

1. Які нормативні акти регламентують організацію обліку в Україні? 

2. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання обліку активів 

підприємства? 

3. Які основні принципи бухгалтерського обліку Вам відомі? 

4. Якою є структура Плану рахунків в Україні. 

5. Що таке необоротні активи? 

6. Які методи нарахування зносу необоротних активів Ви знаєте? 

7. Що таке  запаси? 

8. Які методи оцінки запасів Ви знаєте? 

9. Що відноситься до грошових коштів та їх еквівалентів? 

10. Назвіть склад фінансової звітності в Україні. 
 

З дисципліни «Фінансовий облік 2»: 

1. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання формування 

бухгалтерської звітності? 

2. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання обліку пасивів 

підприємства? 

3. Яки є критерії визначення доходів та витрат?  

4. Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства? 

5. На які групи класифікуються фінансові результати діяльності підприємства? 

6. Дайте визначення власного капіталу. 

7. Яким є склад власного капіталу підприємства? 

8. Дайте визначення нерозподіленого прибутку  підприємства. 

9. Яки податки сплачують підприємства з отриманого прибутку? 

10.  Якою є ставка та база оподаткування податку з прибутку підприємств? 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
  

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці.  
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Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2-й семестр 
 

МОДУЛЬ 1 – ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Організація проведення аудиторської 

діяльності 

Робота на практичних заняттях 

(вхідний контроль усне 

опитування) 

 

2/10 

 

 

3/24 

 

6 12 18 1 10 24 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
-/5 -/7 – – – 2 10 14 

Тестування за темами №1-4 2/- 4/- 4 8 16 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
15/12 26/20 1 15 26 1 12 20 

Проміжна сума  – – – 35 60 – 32 58 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/20 25/32 1 15 25 1 20 32 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/8 15/10 1 10 15 – 8 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
 

МОДУЛЬ 2 – МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Аналіз кредитоспроможності та ділової 

активності підприємства  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 – Організація та методика аудиту витрат, 

доходів діяльності та фінансової звітності підприємства 

Робота на практичних заняттях 

(усне опитування, розв’язання 

задач) 

 

2/5 

 

 

3/8 

 

7 14 21 3 15 24 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
-/10 -/14 – – – 1 10 14 

Тестування за темами №5-11 2/- 3/- 7 14 21 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
17/17 28/21 1 17 28 – 17 21 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 42 59 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
15/18 30/41 1 15 30 – 18 41 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 
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11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект лекцій з курсу «Організація і методика аудиту» для студентів 

ступеню «Магістр»  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної 

форми навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 100 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи з 

курсу «Організація і методика аудиту» для студентів ступеню «Магістр»  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укл. Т.М. 

Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 26 с. 

3. Методичні вказівки та практичне забезпечення до практичних занять з 

курсу «Організація і методика аудиту» для студентів ступеню «Магістр»  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання / Укл. Т.М. 

Ступницька, К.С. Дойчева. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 27 с. 

 
 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 1999 р. № 996 : станом 

на 03 листопада 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93р. №3125-ХІІ : 

станом на 26 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : станом на 09 вересня 

2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/.  

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291: станом на 18 червня 2015 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html 

5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291:  станом на 18 червня 2015 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html 

6. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-

rah/msfo/meghdunarodnye-standarty-finansovoy-1021501.html 

7. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: [навч. посіб.] / [Г.М. Да-

видов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін. ]; за ред. Г.М. Давидова.  –[2-ге вид., перероб 

і доп.]. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 170 с.  

8. Давидов Г.М. Аудит: [навч. посіб.] / Г.М.Давидов. – К.: Знания, 2004. – 511 

с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/msfo/meghdunarodnye-standarty-finansovoy-1021501.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/msfo/meghdunarodnye-standarty-finansovoy-1021501.html
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9. Кулаковская Л.П. Основы аудита / Кулаковская Л.П., Пича Ю.В. – К.: 

Каравелла, 2004. – 435 с. 

10. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: [підручник] / 

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. – К.: Каравела, 2012. – 544с. 

11. Організація і методика проведення аудиту: [навч. посіб.] / [Сопко В.В., 

Верхоглядова Н.І, Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. ]  – К.: ВД «Професіонал», 

2004. – 624 с. 

12. Стасишен М.С. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях): [навч. 

посіб.] / Стасишен М.С., Піча Ю.В. – К.: Карвела, 2007. – 192 с.  

13. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами: [монографія] / Б.Ф. 

Усач. –  Київ: «Знання», 2005. – 248 с. 

14. Чернілевський Л.М.Аудит: [навч. посіб.] / Чернілевський Л.М., Беренда 

Н.І. – К.: Міленіум, 2002. – 466 с. 

15. Чернілевський Л.М. Аудит: теорія і практика: [навч. посіб.] / 

Чернілевський Л.М., Беренда Н.І. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 560 с. 

 

Допоміжна 

1. Аудит в Україні: [підручник] / [В.В.Немченко, О.Ю. Редько, К.О. Редько 

та ін..] ; за ред. В.В.Немченко, О.Ю. Редько. –  К.:Центр учбової літератури, 2012 

– 536 с. 

2. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика / Дорош Н.І. – К.: Знания, 2006.  – 

495с. 

3. Дмитренко І.М. Аудит за міжнародними стандартами: [навч.-практ. 

посіб.] / І.М.Дмитренко.  – Горлівка: ПП "Видавництво Ліхтар", 2010. – 268с. 

4. Максимова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності проми-

слового підприємства - системний підхід до розвитку: [монографія] / Максимова 

В.Ф. –К.: АВРЮ, 2005. –264с. 

5. Мултанівська Т. Аудит в схемах і таблицях / Т.Мултанівська, 

М.Горяєва. Заг.ред. Я. Ковтореєва. – X.: Фактор, 2009. – 336 с. 

6. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика: [навч. посіб.] / 

М.Ф.Огійчук, І.Т.Новіков, І.І..Рагуліна.  – К.: Алерта, 2010. – 584 с. 

7. Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних 

стандартів / С.М.Петренко, І.М. Пальцун. –  Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 520 с. 

8. Пшенична А. Ж. Аудит: [навч. посіб.] / А.Ж.Пшенична.  – К.: Центр 

учбової літератури, 2008.  – 320с. 

9. Редько О.Ю. Незалежність та контроль якості в аудиторській діяльності: 

[практ. посіб] / О.Ю.Редько, Т.Л.Шпаковська. – К., 2006. – 102с. 

10. Ступницька Т.М. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємс-

тві / Т.М. Ступницька // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної систе-

ми підприємства: [монографія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова, 

Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д. е. н., проф. В.В. Немченко. – 

Одеса: Фенікс, 2016. – С. 232-255. 

11. Сухарева Л.А. Внутренний аудит: методология и организация: [научно-

практ. пособие] / Л.А.Сухарева, И.Н.Дмитренко. – Донецк: ООО «Норд-
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компьютер», 2000. – 75с. 

12. Сухарева Л.О. Аудит фінансової звігності Міжнар. досвід: [навч.посіб. ] / 

Л.О.Сухарева, Г.М.Белоусова, Т.В. Федченко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 

511с. 

13. Періодичні видання:  

- Журнал «Податки та бухгалтерський облік» 

- Газета «Все про бухгалтерський облік» 

- Журнал «Бухгалтерський облік і аудит» 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Національна бібліотека України ім. Вернадського: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua 

5. Сайти мережі Internet: 

 http://www.rada.gov.ua 

 http://www.dtkt.com.ua 

 http://www.liga.com.ua 

 http://www.balans.com.ua 

 http://www.vobu.com.ua 

 http://buhgalter911.com 
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