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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою фахових вступних випробувань для вступу на навчання за
освітнім ступенем магістра є визначення рівня підготовки вступників, які
бажають навчатись у ДонНУЕТ за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування».
Для успішного засвоєння освітньої програми магістра, вступники
повинні мати базову вищу освіту здобуту за даною, спорідненою або іншою
спеціальністю; здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в
галузі гуманітарних дисциплін, дисциплін циклу природничо-наукової,
загальноекономічної та практичної підготовки.
Програма з фахового вступного випробування базується на освітньокваліфікаційній програмі підготовки бакалавра з обліку і аудиту та одночасно
визначає вимоги до студентів, які продовжують навчання за освітнім
ступенем магістра. Програма з фахового вступного випробування має
міжпредметний синтетичний характер, що досягається побудовою за
окремими розділами, в яких об'єднуються знання з кількох дисциплін.
Формою фахового вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік
і оподаткування», є тестові завдання, що складаються у письмовій формі.
Програма фахового вступного випробування побудована на основі фахових
навчальних дисциплін, що входять до програми підготовки студентів
освітнього ступеня бакалавра і забезпечують основу теоретичної та
практичної підготовки до виконання кваліфікаційних обов'язків фахівця в
області обліку і оподаткування.
До програми фахового вступного випробування включено всі теми та
основні питання, які вступник повинен опрацювати для успішного його
складання.
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1, 2
1.1. Сутність і мета фінансового обліку.
1.2. Правове, методологічне забезпечення фінансового обліку.
1.3. Значення та зміст Закону України ―Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні‖.
1.4. Принципи ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності.
1.5. Призначення та склад Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. Стислий зміст основних стандартів.
1.6. Облікова політика підприємства та її регламентація.
1.7. Сутність, класифікація та оцінка основних засобів.
1.8. Завдання обліку основних засобів.
1.9. Документування операцій руху основних засобів.
1.10. Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуття основних
засобів.
1.11. Облік витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних
засобів.
1.12. Методи нарахування та облік амортизації (зносу) основних засобів.
1.13. Інвентаризація основних засобів, методика виявлення та відображення її
результатів у системі обліку.
1.14. Види інших необоротних матеріальних активів.
1.15. Документування операцій з іншими матеріальними необоротними
активами.
1.16. Синтетичний і аналітичний облік інших матеріальних необоротних
активів.
1.17. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.18. Сутність, класифікація та оцінка нематеріальних активів.
1.19. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами.
1.20. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.
1.21. Методи нарахування та облік амортизації (зносу) нематеріальних
активів.
1.22. Загальна характеристика та класифікація інвестицій.
1.23. Документування та облік довгострокових фінансових інвестицій.
1.24. Облік відстрочених податкових активів.
1.25. Облік довгострокових біологічних активів.
1.26. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.
1.27. Сутність, призначення, класифікація та оцінка виробничих запасів.
1.28. Документальне оформлення надходження і вибуття виробничих запасів.
1.29.Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуття виробничих
запасів.
1.30. Документування та облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.
1.31. Поняття, види та склад витрат, що формують собівартість виготовленої
продукції.
1.32. Документальне оформлення операцій, що формують виробничі витрати.
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1.33. Облік прямих витрат на виробництво.
1.34. Порядок формування, розподілення та обліку непрямих витрат на
виробництво.
1.35. Облік витрат допоміжного виробництва.
1.36. Зведений облік витрат на виробництво.
1.37. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості
продукції.
1.38. Документальне оформлення руху готової продукції.
1.39. Синтетичний та аналітичний облік руху готової продукції.
1.40. Облік витрат на збут готової продукції.
1.41. Основи ціноутворення в умовах ринкової економіки.
1.42. Документування надходження товарів у підприємствах оптової і
роздрібної торгівлі.
1.43. Синтетичний та аналітичний облік надходження товарів у
підприємствах оптової і роздрібної торгівлі.
1.44. Методика обліку нестачі товарів, що виявлена при їх оприбуткування.
1.45. Сутність процесу реалізації, методика визначення доходу від реалізації
та собівартості реалізованих товарів.
1.46. Документування реалізації товарів у підприємствах оптової торгівлі.
1.47. Облік реалізації товарів у підприємствах оптової торгівлі.
1.48. Документування реалізації товарів у підприємствах роздрібної торгівлі.
1.49. Облік реалізації товарів у підприємствах роздрібної торгівлі.
1.50. Особливості обліку операцій з тарою.
1.51. Порядок складання звітності матеріально відповідальних осіб у
підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.
1.52. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів у підприємствах
оптової і роздрібної торгівлі.
1.53. Інвентаризація товарів у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі та
методика обліку її результатів.
1.54. Завдання обліку грошових коштів.
1.55. Документальне оформлення операцій з грошовими коштами у касі.
1.56. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів у касі.
1.57. Сучасні форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.
1.58. Документування та облік грошових коштів на поточному рахунку.
1.59. Документування та облік грошових коштів на інших рахунках у банку.
1.60. Документальне оформлення та облік грошових коштів у дорозі.
1.61. Документальне оформлення та облік операцій з грошовими
документами.
1.62. Документування та облік поточних фінансових інвестицій.
1.63. Сутність, класифікація та нормативно-правове регулювання здійснення
та обліку розрахунків з дебіторами.
1.64. Документальне оформлення операцій з векселями отриманими.
1.65. Облік короткострокових векселів отриманих.
1.66. Документування та облік розрахунків з покупцями та замовниками.
1.67. Порядок формування та використання резерву сумнівних боргів,
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методика обліку таких операцій.
1.68. Документальне оформлення та облік розрахунків за виданими авансами.
1.69. Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними
особами.
1.70. Документування та облік розрахунків за претензіями.
1.71. Документування та облік розрахунків з відшкодування завданих
збитків.
1.72. Документальне оформлення та облік розрахунків з іншими дебіторами.
1.73. Сутність та склад власного капіталу підприємства.
1.74. Порядок формування, змін та облік зареєстрованого капіталу на
підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм.
1.75. Порядок формування, використання та облік додаткового капіталу.
1.76. Порядок формування, використання та облік резервного капіталу.
1.77. Порядок формування, використання та облік нерозподіленого прибутку
(непокритих збитків).
1.78. Облік неоплаченого та вилученого капіталу.
1.79. Поняття про забезпечення майбутніх витрат і платежів.
1.80. Порядок формування, використання та облік забезпечень майбутніх
витрат і платежів.
1.81. Порядок формування, використання та облік цільового фінансування і
цільових надходжень.
1.82. Сутність, класифікація та нормативно-правове регулювання обліку
зобов’язань підприємства.
1.83. Облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями
виданими.
1.84. Документування та облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.
1.85. Документування та облік довгострокових зобов’язань за операціями з
фінансової оренди.
1.86. Облік відстрочених податкових зобов’язань.
1.87. Документування та облік короткострокових кредитів банку.
1.88. Облік відсотків за позиками банку.
1.89. Документування та облік короткострокових векселів виданих.
1.90. Документальне оформлення та облік кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги.
1.91. Облік зобов’язань перед бюджетом за податками та обов’язковими
платежами.
1.92. Документальне оформлення та облік розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість.
1.93. Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток.
1.94. Облік розрахунків з бюджетом за єдиним податком.
1.95. Облік розрахунків за авансами отриманими.
1.96 Облік розрахунків з учасниками.
1.97. Облік розрахунків з іншими кредиторами.
1.98. Нормативно-правове регулювання розрахунків з працівниками з оплати
праці.
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1.99. Форми оплати праці. Сутність та методика нарахування заробітної
плати персоналу підприємства.
1.100. Порядок нарахування оплати за невідпрацьований час.
1.101. Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати
заробітної плати.
1.102. Синтетичний та аналітичний облік операцій з нарахування та виплаті
заробітної плати.
1.103. Облік утримань із заробітної плати.
1.104. Методика розрахунку та облік внесків на загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
1.105. Поняття, визнання, оцінка і класифікація доходів підприємства.
1.106. Документальне оформлення та облік доходів від реалізації готової
продукції, товарів, робіт, послуг.
1.107. Облік інших операційних доходів.
1.108. Облік доходів від участі у капіталі.
1.109. Облік фінансових витрат.
1.110. Облік доходів від іншої звичайної діяльності.
1.111. Облік доходів від надзвичайних подій.
1.112. Поняття, визнання і класифікація витрат підприємства.
1.113. Облік витрат за елементами.
1.114. Методика визначення та облік собівартості реалізації.
1.115. Облік адміністративних витрат.
1.116. Облік витрат на збут.
1.117. Облік інших операційних витрат.
1.118. Облік витрат від фінансової та інвестиційної діяльності.
1.119. Поняття, склад та облік надзвичайних витрат підприємства.
1.120. Порядок виявлення й облік фінансових результатів.
1.121. Порядок визначення фінансового результату до оподаткування.
1.122. Порядок визначення податку на прибуток та витрат з податку на
прибуток.
1.123. Поняття сукупного доходу, порядок його визначення.
1.124. Значення і роль фінансової звітності в управлінні підприємством.
1.125. Вимоги до фінансової звітності.
1.126. Обсяг, форми і порядок складання фінансової звітності.
1.127. Призначення, зміст та методика складання балансу (звіту про
фінансовий стан).
1.128. Призначення, зміст та методика складання звіту про фінансові
результати (звіту про сукупний дохід).
1.129. Призначення, зміст та методика складання звіту про рух грошових
коштів (за прямим методом).
1.130. Методика складання звіту про рух грошових коштів (за непрямим
методом).
1.131. Призначення, зміст та методика складання звіту про власний капітал.
1.132. Примітки до річної фінансової звітності, її зміст і призначення.
1.133. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
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РОЗДІЛ 2. АУДИТ
2.1. Сутність аудиторської діяльності. Поняття, ціль, завдання аудиту.
2.2. Структура аудиторської діяльності. Суб’єкти аудиторської діяльності.
2.3. Правова основа функціонування суб’єктів аудиторської діяльності.
Характеристика нормативно-правових актів, які регулюють аудит. Закон
України ―Про аудиторську діяльність‖.
2.4. Професійна етика аудитора.
2.5. Правова основа відповідальності аудитора.
2.6.Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю.
Аудиторська плата і Спілка аудиторів України та їх діяльність.
2.7. Основні принципи організації аудиторської діяльності
2.8. Організаційна структура аудиторської фірми.
2.9. Регламентне забезпечення організації аудиторської фірми.
2.10. Обов’язки та відповідальність працівників аудиторської фірми.
2.11. Контроль якості роботи аудиторів.
2.12.Організація аудиту на підприємствах з комп’ютеризованим
бухгалтерським обліком.
2.13. Використання комп’ютерної техніки в аудиті.
2.14. Сутність внутрішнього аудиту: поняття, мета, завдання. Місце і роль
внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю.
2.15. Системний підхід до організації внутрішнього аудиту підприємства.
2.16. Організаційна структура, правове та регламентне забезпечення
функціонування служби внутрішнього аудиту.
2.17. Етап підготовки і планування процесу аудиту: зміст, мета, завдання.
2.18. Форма і зміст Листа-зобов’язання аудиторської фірми.
2.19. Договір про надання аудиторських послуг: структура, зміст підрозділів.
2.20. Поняття планування аудиту. Мета й основні етапи планування.
Загальний план і програма аудиту.
2.21. Джерела отримання уяви про бізнес клієнта.
2.22. Інформаційне забезпечення процесу аудиту.
Систематизація
інформаційного забезпечення аудиту в розрізі етапів його процесу.
2.23. Робочі документи аудитора: поняття, склад, вимоги до оформлення.
2.24. Поняття суттєвості помилок, підходи до визначення рівня суттєвості.
2.25. Дії аудитора за визначенням меж гранично допустимих сум помилок
2.26. Характеристика елементів, які складають загальний аудиторський
ризик.
2.27. Характеристика і засоби оцінки власного (внутрішнього) ризику і
ризику контролю.
2.28 Методика оцінки аудиторського ризику.
2.29.Оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.
2.30 Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб’єкта за
результатами проведення аудиту.
2.31. Аудиторський звіт: структура і зміст.
2.32. Модифікація думки незалежного аудитора.
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2.33. Аудиторські висновки спеціального призначення.
2.34. Поняття методики аудиту. Основні структурні елементи методики
аудиту і їх характеристика.
2.35. Принципи й етапи розробки методик аудиту.
2.36. Вплив особливостей аудиту в комп’ютерних системах на зміст моделей
методик аудиту.
2.37. Економіко-правовий аналіз фактів господарського життя з метою
визначення аудиторських процедур (провести на прикладі певних фактів
господарського життя).
2.38. Характеристика основних параметрів господарської операції:
законність вірогідність, доцільність.
2.39. Поняття об’єктів аудиту. Предмет дослідження аудиту.
2.40. Організація отримання аудиторських свідоцтв. Вимоги до
аудиторських свідоцтв.
2.41. Способи і прийоми отримання аудиторських свідоцтв.
2.42. Характеристика загальних і часткових способів дослідження, які
використовують аудитори для збору аудиторських свідоцтв: аналіз і синтез,
індукція і дедукція, абстрагування.
2.43. Характеристика
загальнонаукових
методів
дослідження:
спостереження, вимірювання, порівняння, експерименти.
2.44. Характеристика методичних підходів до організації дослідження
документів: хронологічний, систематизований, комбінований.
2.45. Послідовність вивчення документів і регістрів бухгалтерського обліку.
2.46. Способи і прийоми вивчення (оцінки) документів: характеристика.
2.47. Аналітичні процедури в аудиті
2.48. Мета і задачі аудиту установчих документів.
2.49. Об'єкти і параметри аудиту установчих документів.
2.50. Джерела інформації, способи та прийоми аудиту установчих
документів.
2.51. Мета, задачі, об’єкти і параметри аудиту обґрунтованості і дотримання
облікової політики підприємства.
2.52. Методика аудиту обґрунтованості застосування альтернативних
облікових рішень і дотримання затвердженої облікової політики за
окремими елементами.
2.53. Експертна оцінка надійності системи бухгалтерського обліку.
2.54. Характеристика помилок у фінансовій звітності, пов'язаних з впливом
зміни облікової політики і облікових оцінок, порядок їх виявлення і
виправлення.
2.55. Мета і завдання, об’єкти і параметри аудиту фінансової звітності.
2.56. Джерела інформації, способи і прийоми аудиту фінансової звітності.
2.57. Техніка аудиту і систематизація типових порушень встановлених при
підтвердженні вірогідності й об’єктивності інформації, яка відображена у
фінансовій звітності (баланс).
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2.58. Техніка аудиту і систематизація типових порушень встановлених при
підтвердженні вірогідності й об'єктивності інформації, яка відображена у
фінансовій звітності (звіт про фінансові результати).
2.59. Техніка аудиту і систематизація типових порушень встановлених при
підтвердженні вірогідності й об’єктивності інформації, яка відображена у
фінансовій звітності (звіт про рух грошових коштів).
2.60. Техніка аудиту і систематизація типових порушень встановлених при
підтвердженні вірогідності і об’єктивності інформації, яка відображена у
фінансовій звітності (звіт про власний капітал).
РОЗДІЛ 3.
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об’єкт, функції, роль
та завдання.
3.2. Види і принципи аналізу господарської діяльності.
3.3. Метод, методика, способи і прийоми аналізу.
3.4. Організація аналітичної роботи на підприємстві.
3.5. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві.
3.6. Система економічної інформації, її особливості.
3.7. Сутність процесу забезпечення аналізу інформацією і вимоги до неї.
3.8. Класифікація інформаційного забезпечення аналізу господарської
діяльності.
3.9. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу
господарської діяльності.
3.10. Сучасні інформаційні аналітичні системи.
3.11. Система показників, які характеризують фінансові результати.
3.12. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових
результатів.
3.13. Аналіз валового прибутку підприємства.
3.14. Аналіз беззбитковості підприємства.
3.15. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності.
3.16. Поняття інших доходів і витрат підприємства.
3.17. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу інших доходів і
витрат підприємства.
3.18. Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших доходів і витрат
підприємства.
3.19. Оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства.
3.20. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства.
3.21. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від
іншої діяльності підприємства.
3.22. Система показників рентабельності продукції і фактори, які не неї
впливають.
3.23. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу рентабельності
продукції.
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3.24. Аналіз показників виробництва і реалізації продукції, ціноутворення на
підприємстві.
3.25. Аналіз собівартості готової і реалізованої продукції.
3.26. Аналіз виконання плану, динаміки рентабельності окремих видів
продукції.
3.27. Аналіз впливу факторів на рентабельність окремих видів продукції.
3.28. Оперативний аналіз рентабельності продукції.
3.29. Система показників рентабельності підприємства, особливості їх
оцінки.
3.30. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу рентабельності
підприємства.
3.31. Аналіз впливу факторів на показники рентабельності підприємства.
3.32. Методи розширення та подовження часткових моделей рентабельності
підприємства.
3.33. Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона.
3.34. Методика виявлення резервів підвищення рентабельності підприємства.
3.35. Сутність аналізу фінансового стану підприємств, його значення і
завдання
3.36. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану.
3.37. Методика аналізу фінансової стійкості підприємства.
3.38. Методика аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства.
3.39. Методика аналізу ділової активності підприємства.
3.40. Системний підхід до визначення терміну і методів оцінки майна
підприємства.
3.41. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу майна
підприємства.
3.42. Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства.
3.43. Аналіз стану та вартості майна підприємства.
3.44. Аналіз ефективності фінансування і використання майна підприємства.
3.45. Значення і задачі аналізу формування капіталу.
3.46. Аналіз наявності, складу і динаміки джерел формування капіталу.
3.47. Аналіз структури капіталу та її оптимізація.
3.48. Аналіз руху власного капіталу підприємства.
3.49. Аналіз кредитоспроможності підприємства у системі формування
капіталу зі зовнішніх джерел.
3.50. Характеристика кругообігу оборотних активів, його класифікація і
задачі аналізу.
3.51. Аналіз наявності, динаміки і структури оборотних активів.
3.52. Аналіз швидкості і тривалості обороту оборотних активів.
3.53. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів.
3.54. Методи узагальнення результатів аналізу господарської діяльності
підприємства.
3.55. Поняття, принципи організації пошуку і підрахунку господарських
резервів.
3.56. Методика підрахунку і обґрунтування господарських резервів.
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3.57. Оформлення результатів аналізу господарської діяльності.
3.58. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами
проведеного аналізу.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінка знань вступників на фаховому вступному випробуванні
ґрунтується на підтвердженні ними знань з дисциплін «Фінансовий облік 1, 2»,
«Аудит», «Аналіз господарської діяльності».
Вступники повинні дати відповідь на 40 тестових завдань і 1 практичну
ситуацію за розв'язання яких Ви можете одержати в цілому 200 балів.
Завдання поділені на п’ять блоків: блоки І, II, ІІІ, ІV містять тести з
теоретичних питань, а блок V – практичне завдання.
Перший блок (І) та другий блок (II) представлений 20 тестами закритої
форми з фінансового обліку 1, 2 (тести 1-20). З запропонованих варіантів
відповідей необхідно вибрати одну вірну відповідь. Кожен тест оцінюється у 4
балів. При правильному розв’язанні всіх 20 тестових завдань, вступник
отримує 80 бали.
Третій блок (III) представлений 10 тестами закритої форми з аудиту (тести
21-30). Кожен тест оцінюється у 4 бали. При правильному розв’язанні всіх 10
тестових завдань, вступник отримує 40 балів.
Четвертий блок (ІV) містить 10 тестових завдань закритої форми з аналізу
господарської діяльності (тести 31-40). Кожен тест оцінюється у 4 бали. При
правильному розв’язанні всіх 10 тестових завдань, вступник отримує 40 балів.
П’ятий блок (V) складається з практичного завдання: з фінансового
обліку. Розв’язання ситуації потребує вирішення, тому відповідь повинна
містити повне пояснення, записане у вигляді послідовних логічних дій, та її
обґрунтування. Завдання оцінюється у 40 балів. При наявності певних
недоліків у виконанні завдання підсумкова оцінка може бути нижче, ніж
максимально можлива.
Таким чином, вступник має можливість отримати:
- 120 балів з фінансового обліку (завдання 1-20, практичне завдання),
- 40 балів з аудиту (тестові завдання 21-30),
- 40 бали з організації і методики економічного аналізу (завдання 31-40).
Залежно від кількості правильних відповідей, записаних на бланку
відповіді, визначається результат за кожною дисципліною. При правильному
виконанні всіх 30 завдань, вступник може отримати 200 балів.
Кількісні співвідношення між балами 4-бальної шкали показує таблиця:
Діапазон балів
Бали 4-бальної шкали
0-109

2

110-139

3

140-169

4

170-200

5
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2011. ─ 424 с.
Додаткова література
1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / П.Й. Атамас. ─ 2-ге вид., перероб. та допов. ─ К.:
Центр учбової літератури, 2010. ─ 392 с.
2. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами: навч. посіб. / І.В. Жолнер. ─ К.: Центр учбової літератури, 2012.
─ 368 с.
3. Енциклопедія господарських операцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків:
Фактор, 2007. – 992 с.
4. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність
підприємства / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2012. – 436 с.
Дисципліна «АУДИТ»
Основна література
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності "Облік і
аудит" для ВНЗ / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП
"Рута", 2012. - 672 с.
2. Пшенична А.Ж. Аудит / А.Ж. Пшенична. - К.: Центр учбової літератури,
2008.- 320с.
3. Бодюк А.В. Методологічні й нормативно - правові аспекти аудиту
підприємницької діяльності: [монографія] /А.В. Бодюк. – К.: Кондор, 2011. –
356 с.
4. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько –
російсько - англійський словник / Ю. А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2012. – 292 с.
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5. Виноградова М.О. Аудит. Практикум: [Навч. посіб.]/М.О. Виноградова. –
К.: Кондор, 2014.– 500 с.
Немченко В.В. Аудит : Підручник /В.В. Немченко — К: Центр учбової
літератури, 2012.– 535с.
Додаткова література
1. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Підручник /
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Голова фахової атестаційної комісії
з обліку і оподаткування

Т.В. Кожухова
13

