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ВСТУП
Програма фахового вступного випробування розроблена для прийому на
навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою
програмою «Облік і оподаткування» осіб, що здобули освітній ступінь
«бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» або спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» та іншими спорідненими спеціальностями (згідно
Правил прийому до Чернігівського національного технологічного університету
у 2018 році).
Ця Програма спрямована на перевірку рівня знань та вмінь, необхідних
абітурієнтам для опанування ними програми магістра за відповідною
спеціальністю та проходження конкурсу.
Мета фахового вступного випробування – формування контингенту
студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін професійної
підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою
програмою «Облік і оподаткування» шляхом оцінки рівня теоретичних знань та
практичних умінь і навичок за напрямами професійно-орієнтованої діяльності
магістра.
Зміст програми фахового вступного випробування. Програма фахового
вступного випробування за освітнім ступенем «магістр» спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» » за освітньою програмою «Облік і
оподаткування» включає питання з таких модулів:
Модуль 1. Фінансовий облік І.
Модуль 2. Фінансовий облік ІІ.
Модуль 3. Аудит.
Модуль 4. Облік і звітність в оподаткуванні.
Модуль 5. Управлінський облік.
Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому
до Чернігівського національного технологічного університету у 2018 році».
Формою проведення вступного іспиту на здобуття освітнього ступеня
«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою
«Облік і оподаткування» на основі освітнього ступеня «бакалавр» є письмовий
іспит.
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ЗА МОДУЛЯМИ
МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку. Сутність фінансового
обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку.
Облікова політика підприємства.
Тема 2. Облік основних засобів. Поняття основних засобів та їх
класифікація. Оцінка та переоцінка основних засобів. Облік надходження,
вибуття та ремонту основних засобів. Поняття амортизації основних засобів.
Основні поняття обліку інших необоротних матеріальних активів. Загальні
вимоги до розкриття питань обліку основних засобів згідно з П(С)БО 7
«Основні засоби».
Тема 3. Облік нематеріальних активів. Поняття нематеріальних активів
їх класифікація. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів. Облік
надходження, вибуття нематеріальних активів. Поняття амортизації
нематеріальних активів. Загальні вимоги до розкриття питань обліку
нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».
Тема 4. Облік виробничих запасів. Поняття запасів. Оцінка та визнання
запасів. Класифікація, облік надходження, зберігання та вибуття запасів.
Методи списання запасів при вибутті. Переоцінка запасів. Загальні вимоги до
розкриття питань обліку запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси».
Тема 5. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Загальні
положення обліку грошових коштів у касі підприємства. Порядок ведення та
документальне оформлення касових операцій, заповнення Касової книги. Форми
безготівкових розрахунків. Облік грошових коштів на рахунках в банку. Облік
інших грошових коштів.
Загальні поняття про дебіторську заборгованість. Облік розрахункових
операцій з дебіторами. Оцінка поточної дебіторської заборгованості на дату
балансу, резерв сумнівних боргів. Загальні вимоги до розкриття питань обліку
дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Тема 6. Облік фінансових інвестицій. Визначення і класифікація
фінансових інвестицій. Довгострокові і поточні фінансові інвестиції.
Еквіваленти грошових коштів. Первісна оцінка фінансових інвестицій. Загальні
вимоги до розкриття питань обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12
«Фінансові інвестиції».
МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ
Тема 1. Облік власного капіталу. Поняття та види власного капіталу. Облік
зареєстрованого
(пайового),
додаткового,
резервного,
вилученого
і
неоплачуваного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку і непокритих збитків.
Тема 2. Облік зобов’язань. Загальні поняття про зобов’язання. Види
поточних і довгострокових зобов’язань. Облік кредитних зобов’язань,
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розрахунків з постачальниками і підрядниками, за податками і платежами, за
страхуванням та інших зобов’язань. Загальні вимоги до розкриття питань
обліку зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Тема 3. Облік праці та її оплати. Облік особового складу працюючих.
Розрахунок середнього заробітку, нарахування основної та додаткової
заробітної плати, єдиного соціального внеску, основні види та розміри
утримань із зарплати. Облік депонованої зарплати.
Тема 4. Облік витрат діяльності підприємства. Загальні поняття і
структура витрат підприємства. Визнання та облік витрат від різних видів
діяльності. Класифікація витрат. Відображення витрат на рахунках класу 8 і
класу 9. Загальні вимоги до розкриття питань обліку витрат згідно з
П(С)БО 16 «Витрати».
Тема 5. Облік доходів і фінансових результатів. Загальні поняття і
структура доходів підприємства. Визнання та облік доходів від різних видів
діяльності. Класифікація доходів. Облік фінансових результатів. Загальні
вимоги до розкриття питань обліку доходів згідно з П(С)БО 15 «Дохід».
Тема 6. Фінансова звітність. Сутність та значення бухгалтерської
(фінансової) звітності, мета її складання. Користувачі фінансової звітності.
Склад та вимоги до бухгалтерської звітності відповідно до НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
МОДУЛЬ 3. АУДИТ
Тема 1. Сутність аудиту, його мета i завдання. Сутність аудиту, його
предмет та об'єкт. Класифікація видів аудиту. Методи аудиту фінансової
звітності. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Поняття та
характеристики робіт (завдань) з надання впевненості.
Тема 2. Організація аудиту в Україні та його проведення. Необхідність
та мета регулювання аудиторської діяльності. Система нормативно-правового
регулювання аудиторської діяльності в Україні. Правові основи
функціонування АПУ. Стандарти аудиту та етики. Професійна етика, юридична
та професійна відповідальність аудиторів. Аудитор, його статус та
сертифікація. Права та обов’язки аудиторів.
Тема 3. Аудиторський ризик та методика його визначення. Поняття
аудиторського ризику. Поняття суттєвості. Поняття помилки та шахрайства.
Складові аудиторського ризику. Моделі визначення аудиторського ризику.
Типи навмисних викривлень у фінансових звітах.
Тема 4. Процедура укладання договору на проведення аудиту. Етапи
проведення аудиту та їх нормативне забезпечення. Зміст процедур
переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом. Договір
на проведення аудиту, його зміст та структура.
Тема 5. Планування в аудиті. Види планування в аудиті. Порядок
розробки планів аудиторської перевірки: попереднє планування аудиту;
формування загальної стратегії аудиту; план аудиту. Програма аудиту.
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Тема 6. Аудиторські докази. Методи і прийоми аудиту. Поняття про
аудиторські докази, їх види. Твердження у фінансових звітах, щодо яких
отримуються аудиторські докази. Процедури отримання аудиторських доказів.
Види аудиторських процедур за їх характером та за типом.
Тема 7. Вивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків
суттєвого викривлення. Мета функціонування системи внутрішнього
контролю. Вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту.
Структура системи внутрішнього контролю за МСА. Процес оцінки ризиків
суб'єкта господарювання. Методи. Оцінка ризиків суттєвого викривлення.
Тема 8. Документування процесу аудиту. Основні вимоги до
документального забезпечення аудиторської діяльності. Мета складання
робочої документації та процедури організації документального забезпечення
процесу аудиту. Види робочої документації та вимоги до її складання.
Підсумкова документація. Аудиторський звіт. Аудиторський висновок.
Безумовно-позитивний висновок. Модифіковані висновки.
МОДУЛЬ 4. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ
Тема 1. Податковий облік доходів та витрат. Суб’єкти та об’єкти
оподаткування. Ставки та особливості оподаткування окремих видів доходів.
Поняття доходів, їх сутність та структура. Використання даних аналітичного
обліку доходів для складання декларації. Поняття витрат, їх сутність та
структура. Види витрат та джерела їх формування. Використання даних
аналітичного обліку витрат для складання декларації з податку на прибуток.
Тема 2. Облік оподатковуваного прибутку та порядок складання
звітності по податку на прибуток. Декларація про прибуток, її зміст та
особливості складання. Зміст додатків та порядок їх оформлення. Порядок
виправлення помилок у формах звітності по податку на прибуток.
Тема 3. Облік податку на додану вартість та порядок складання
Декларації з ПДВ. Об’єкти оподаткування, ставки та база оподаткування ПДВ.
Система пільг з ПДВ та порядок її застосування. Порядок оподаткування
окремих операцій ПДВ на підприємствах та їх податковий облік. Податкові
зобов’язання, їх зміст та порядок виникнення. Облік податкових зобов’язань.
Виникнення та порядок відшкодування податкового кредиту та його облік.
Коригування бази оподаткування ПДВ. Порядок заповнення та подання
декларації з ПДВ та додатків до неї.
Тема 4. Облік акцизного податку та порядок складання декларації по
акцизному податку. Сутність акцизного податку, платники податку, об’єкти та
база оподаткування, порядок його нарахування та відображення в обліку.
Ставки акцизного податку. Порядок надання пільг з акцизного податку.
Методика складання та строки подання звітності по акцизному податку.
Тема 5. Облік єдиного податку та порядок складання звітності при
спрощеній системі оподаткування. Поняття єдиного податку. Оподаткування
юридичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування. Об’єкти,
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суб’єкти та ставки оподаткування єдиним податком. Податковий облік при
спрощеній системі оподаткування. Порядок реєстрації платників єдиного
податку в органах ДФС. Методика складання, порядок та строки подання
звітності по єдиному податку.
Тема 6. Облік податку на доходи фізичних осіб. Платники податку на
доходи, об’єкти та ставки оподаткування. Порядок розрахунку загального
оподатковуваного доходу. Порядок утримання податку на доходи фізичних осіб
та його облік. Податкові соціальні пільги для різних категорій населення.
Доходи, що не оподатковуються. Порядок складання розрахунку 1ДФ.
Тема 7. Облік майнових та ресурсних платежів. Облік плати за землю.
Платники податку на землю та орендної плати. Об’єкти та база оподаткування,
ставки. Методика розрахунку плати за землю.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору, об’єкти
та база оподаткування, ставки, методика розрахунку та порядок звітування
перед податковими органами. Сутність екологічного податку. Платники,
об’єкти та база оподаткування. Порядок обчислення податку та відображення в
обліку.
Тема 8. Облік місцевих податків і зборів. Облік податку на нерухоме
майно. Сутність місцевих зборів, платники, ставки, база оподаткування, методи
нарахування та відображення в обліку. Порядок та строки подання звітності по
місцевих податках і зборах.
МОДУЛЬ 5. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
Тема 1. Характеристика управлінського обліку. Основні поняття про
управлінський облік. Виробничий та управлінський облік. Предмет, метод та
основні завдання управлінського обліку.
Тема 2. Системний підхід і основні способи класифікації витрат.
Поняття витрат та їх класифікація. Змінні і постійні витрати. Середні і загальні
витрати. Витрати на продукт і витрати на період. Витрати номінальної
потужності, дискреційні витрати та спеціальні торговельні вирахування.
Вичерпані та невичерпані запаси.
Тема 3. Центри відповідальності та використання нормативів витрат
в системі управлінського обліку. Система обліку за центрами
відповідальності на основі нормативів витрат. Відповідальність за витрати.
Типи нормативів та способи їх відображення. Особливості обліку витрат при
нормативному методі калькулювання собівартості продукції. Метод ФІФО та
метод середньої зваженої.
Тема 4. Програмування завдань та оцінювання прийнятих рішень.
Роль управлінського обліку в загальному процесі планування. Програмування
завдань. Економічна оцінка управлінських рішень. Загальна оцінка процесу
управління.
Тема 5. Децентралізація управління та облік результатів за центрами
відповідальності. Переваги та недоліки децентралізації. Організаційна
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структура підприємства та центри відповідальності. Кошториси та звіти як
спосіб контролю діяльності центрів відповідальності. Обчислення прибутку за
підрозділами підприємства. Показники оцінювання діяльності центрів
відповідальності.
Тема 6. Прийняття рішень з допомогою управлінського обліку.
Критерії ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Використання в
ціноутворенні залежності прибутку від обсягу виробництва. Врахування
інтересів покупця при визначенні ціни на продукцію. Трансфертне
ціноутворення. Альтернативні витрати та майбутні витрати. Вирішення
альтернативного питання виробництва чи покупки. Вирішення питання про
прийняття замовлення. Вибір обладнання. Обґрунтування зміни структури.
Вирішення питання закриття підрозділу. Прийняття рішень в умовах
невизначеності.
Тема 7. Управління запасами та виробництвом. Взаємозв’язок витрат і
результатів. Метод коефіцієнтів при визначенні собівартості продукції.
Нормативний метод калькулювання собівартості продукції. Калькуляція
собівартості з повним розподілом витрат між виробами. Калькуляція
собівартості по змінним витратам (директ-костинг). Визначення прибутку для
зовнішньої звітності. Управління товарними запасами. Моделі оптимальної
партії поставки. Модель АВС.

ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ ТА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
АБІТУРІЄНТІВ
Успішне засвоєння навчальної програми підготовки за освітнім ступенем
«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою
«Облік і оподаткування» потребує від абітурієнта наявності освітнього ступеня
«бакалавр» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» або
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 6.030508 «Фінанси і кредит» або
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за іншими
спорідненими спеціальностями (згідно Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету у 2018 році), а також здібності до
оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних
та професійно-орієнтованих дисциплін.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного бала, який
обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування,
середнього бала документа (додатка до диплому бакалавра) про базову вищу
освіту та результату вступного іспиту з іноземної мови.
Середній бал диплому та конкурсний бал обчислюється згідно з порядком,
визначеним Правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази.
У разі, коли на одне місце претендують декілька вступників з однаковим
результатом іспиту, приймальна комісія враховує середній бал додатку до
диплому бакалавра.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Завдання для фахового вступного випробування на здобуття освітнього
ступеня «магістр» на основі відповідного освітнього ступеня «бакалавр»
включає:
- 20 тестових завдань з дисциплін: «Фінансовий облік І»; «Фінансовий
облік ІІ»; «Аудит»; «Облік і звітність в оподаткуванні»; «Управлінський облік»
(по 3 бали за кожну правильну відповідь);
- 2 задачі з дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ»
(по 20 балів за кожну правильно вирішену задачу).
Білети мають різні варіанти завдань, приблизно однакового рівня
складності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування охоплює фахові дисципліни, які передбачені
навчальними планами підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» напряму
підготовки «Облік і аудит» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,
зокрема: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Облік і
звітність в оподаткуванні», «Управлінський облік».
Фахове вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту.
Загальна кількість балів (максимум 100 балів) визначається шляхом
підсумовування балів за виконання окремих завдань (тестів і задач).
При оцінці тестової частини за кожну правильну відповідь студент
отримує 3 бали, за неправильну – 0 балів (максимум 60 балів).
Оцінка за практичні задачі визначається на основі аналізу проведених
розрахунків, а також точності відображення господарських операцій в
бухгалтерському обліку за такою шкалою: 18-20 балів – розрахунки зроблені
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правильно, наведені відповідні господарські операції та бухгалтерські
проводки; 12-17 балів – розрахунки проведені правильно, є окремі помилки і
неточності у порядку відображення господарських операцій в бухгалтерському
обліку; 6-11 балів – розрахунки проведені, але є деякі помилки та неточності в
бухгалтерських проводках, що відображають господарські операції; 0-5 бали –
розрахунки не проведені, або проведені неправильно, є вагомі помилки у
відображені господарських операцій в бухгалтерському обліку (максимум
40 балів)
Вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Загальна оцінка за підсумками вступного випробування (200-бальна шкала)
визначається за формулою:
З = Офах + 100,
де Офах – оцінка завдань фахового випробування (тестові завдання та задачі)
за 100-бальною шкалою.
Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше
125 балів, не допускаються до участі в конкурсі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
МОДУЛІ 1-2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
1. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології:
[монографія] / [Бутинець Ф.Ф. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф.
Ф.Ф. Бутинця; Нац. акад. статистики, обліку і аудиту, Вінниц. фін.-екон. ун-т,
Житомир. наук. бух. шк. - К., 2013. – 604 с.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року №436-ІV
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [зі змінами і доповненнями]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій [Електронний ресурс] / [Наказ Міністерства фінансів України від
09.12.2011 року №1591] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
4. Ковальчук Т.М. Бухгалтерський облік (теорія) : [навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл.] / Т.М. Ковальчук; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 535 с.
5. Ковальчук Т.М. Облік і аудит : [навч. посіб.] / [Т.М. Ковальчук,
І.І. Никифорак]; за ред. Т.М. Ковальчук; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці: Рута, 2014. – 503 с.
6. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : [навч.
посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра зі спец.
«Облік і аудит»] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – [4-те вид.]. – Т.: Навч. кн. –
Богдан, 2012. – 747 c.
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7. Наумова Л.М. Бухгалтерський облік (теорія, практика) : [навч. посіб.] /
Наумова Л.М., Антонова І.А. – Миколаїв: Швець В.Д., 2014. – 463 с.
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : [Наказ від 07.02.2013 р.
№73]
/
Міністерство
фінансів
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
[Електронний ресурс] : [Наказ від 27.04.2000 р. №92] / Міністерство фінансів
України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»
[Електронний ресурс] : [Наказ від 18.10.1999 р. №242] / Міністерство фінансів
України. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu8/
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
[Електронний ресурс] : [Наказ від 20.10.1999 р. №246] / Міністерство фінансів
України. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість» [Електронний ресурс] : [Наказ від 31.03.1999 р. №87] /
Міністерство
фінансів
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»
[Електронний ресурс] : [Наказ від 31 січня 2000 р. №20] / Міністерство фінансів
України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»
[Електронний ресурс] : [Наказ від 29.11.1999 р. №290] / Міністерство фінансів
України. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO15.aspx
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
[Електронний ресурс] : [Наказ від 31.12.1999 р. №318] / Міністерство фінансів
України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
16. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний
ресурс] / [Закон від 16.07.1999 № 996-XIV] / Верховна Рада України. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
17. Про затвердження типових форм первинного обліку науковоінформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і
застосування [Електронний ресурс] / [Наказ, Інструкція, Перелік від
07.08.1998 року № 272/219] / Держстат України. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98
18. Про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс] /
[Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 року №879] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
19. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність: [підручник] / Н.М. Ткаченко. – [6-те вид. допов. і перероб.]. – К.:
Алерта, 2013. – 982 с.
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МОДУЛЬ 3. АУДИТ
1. Воронко Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту :
[навчальний посібник] / Р.М.Воронко, К.І.Редченко, І.Г.Благун. – Львів:
Магнолія 2006, 2011. – 521c.
2. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : [навчальний
посібник] / І.М. Дмитренко. – К.: Кондор, 2013. – 391c.
3. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : [Закон України від
22.04.1993 року №3125-ХІІ] / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: [навчальний посібник] /
Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – [вид.4-те]. – К.: Каравела, 2008. – 311c.
5. Лозовицький С. П. Аудит: [навчальний посібник] / С.П. Лозовицький. –
Львів:Магнолія 2006, 2011. – 465c.
6. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті :
[навчальний посібник] / С.В. Лубенець. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 260c.
7. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія,
практика: [навч.-практичн. посібник] / О.І. Малишкін. – К.:ЦУЛ, 2013. – 376 c.
8. Організація і методика проведення аудиту: [навч. посіб.] /В.В. Сопко,
В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул. – К.: Професіонал,
2006. – 576 с.
9. Пантелеєв В.П. Аудит: [навч. посібник] / В.П. Пантелеєв. – К.:
Професіонал, 2008. – 400 с.
10. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької
діяльності: [навч. посіб.]/ [Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. ] / за
заг. ред. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
11. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг [Електронний ресурс] : [затверджено Постановою від
26.05.2011 р. №231/12) / Аудиторська палата України – Режим доступу:
apu.com.ua›files/ris/2047853922.doc
12. Рядська В.В. Аудит: [практикум] / В.В.Рядська, Я.В. Петраков. – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 464 с.
13. Чернелевський Л.М. Аудит: теорія і практика. [навч. посіб.] /
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