1. Опис дисципліни
Найменування показника
Обов'язкова (для студентів
спеціальності "назва спеціальності") /
вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, години
Практичні/семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми
навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов`язкова для студентів
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
весняний
5
150
1
26
34
90

4
5
екзамен

2. Програма дисципліни
Мета - формування професійних компетентностей щодо організації і
методики аудиту за міжнародними стандартами, практичних навичок здійснення
аудиторами перевірок фінансової звітності підприємств, організацій.
Завдання: ознайомлення з теоретичними основами організації аудиту;
дослідження порядку організації і контролю якості роботи аудиторської фірми;
вивчення організаційних аспектів аудиторської перевірки фінансової звітності та
її інформаційного забезпечення; дослідження методики аудиторської перевірки
операцій з необоротними активами та інвестиціями; ознайомлення з методикою
аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості; вивчення етапів аудиту
запасів і незавершеного виробництва; дослідження методики аудиторського
контролю праці та її оплати; ознайомлення з методикою аудиту формування
доходів і фінансових результатів; ознайомлення з робочими і узагальнюючими
документами аудиторів за результатами перевірки діяльності підприємства;
формування практичних навичок проведення аудиту фінансової звітності
підприємства; надання знань щодо організації і методики аудиту діяльності
підприємства з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
Предмет: діяльність аудиторів у процесі організації і здійснення аудиту з
використанням Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), а також застосування
аудиторських процедур у ході перевірки фінансової та управлінської інформації.
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Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Предмет, метод i об’єкти організації та методики аудиту
Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і
праці аудиторів
Тема 3. Органiзацiя процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та
її інформаційного забезпечення
Тема 4. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій
Тема 5. Методика аудиту грошових коштів i дебіторської заборгованості
Тема 6. Аудит запасів i незавершеного виробництва
Тема 7. Аудиторський контроль праці та її оплати
Тема 8. Аудит витрат, формування доходів i фінансових результатів
Тема 9. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів
аудиту фінансової звітності
Тема 10. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних
видів аудиту та послуг
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3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)
усього
лекц.

у тому числі
пр./сем.
лаб.

СРС

1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти аудиту і аудиторської діяльності
Тема 1. Предмет, метод i об’єкти
органiзацiї та методики аудиту

13

2

2

-

9

Тема 2. Організація діяльності і
15
2
4
9
контроль якості роботи
аудиторської фірми і праці
аудиторів
Тема 3. Органiзацiя процесу
15
2
4
9
аудиторської перевiрки фiнансової
звiтностi та її iнформацiйного
забезпечення
Разом за змістовим модулем 1
43
6
10
27
Змістовий модуль 2. Методика аудиту фінансово – господарської діяльності
підприємства та узагальнення результатів
Тема 4. Аудиторська перевiрка
13
2
2
9
необоротних активiв та iнвестицiй
Тема 5. Методика аудиту грошових
коштiв i дебiторської
заборгованостi
Тема 6. Аудит запасiв i
незавершеного виробництва

15

2

4

-

9

15

2

4

-

9

Тема 7. Аудиторський контроль
працi та її оплати
Тема 8. Аудит витрат, формування
доходiв i фiнансових результатiв
Тема 9. Завершення аудиторської
перевiрки та узагальнення
результатiв аудиту фiнансової
звiтностi
Тема 10. Особливостi завдань з
огляду фiнансової звiтностi,
спецiальних видiв аудиту та послуг
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

15

2

4

-

9

17

4

4

-

9

17

4

4

-

9

15

4

2

-

9

107
150

20
26

24
34

-

63
90

4

4. Теми семінарських /практичних/ лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського (практичного) заняття

Кількість
годин
Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти аудиту і аудиторської діяльності
1
Семінар – запитань і відповідей
2
Аудиторська діяльність в Україні: стан і перспективи розвитку
2
Семінар – дискусія
2
Аудиторські фірми як суб’єкт аудиторської діяльності.
3
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Організація контролю якості роботи аудиторської фірми і праці
аудиторів
4
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Характеристика інформаційного забезпечення аудиту фінансової
звітності
5
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методика перевірки фінансової звітності
Змістовий модуль 2. Методика аудиту фінансово – господарської діяльності
підприємства та узагальнення результатів
6
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Організація і методика аудиту операцій з необоротними активами
та інвестиціями
7
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Організація і методика аудиту грошових коштів
8
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості
9
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методика аудиту запасів підприємства
10 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методика аудиту незавершеного виробництва
11 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методика аудиту нарахування заробітної плати працівникам
підприємства
12 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методика аудиту розрахунків з оплати праці
13 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методика аудиту витрат і доходів підприємства
14 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Аудит фінансових результатів
15 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Порядок складання аудиторського звіту
16 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Порядок складання інших документів за результатами аудиту
17 Семінар - дискусія
2
Мета і загальні принципи завдань з огляду фінансової звітності
Всього
34
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5. Індивідуальні завдання
1. Огляд навчальної, наукової й періодичної літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
3. Добір статистичної інформації щодо діяльності аудиторських фірм у
Дніпропетровській області.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Форми самостійної роботи
Засоби діагностики
самостійної
роботи
3
2
4
Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти аудиту і аудиторської діяльності
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Тестування,
9
Семінар –
рекомендованої
літератури
для
обговорення
фронтальне
та
запитань і
питань: аудит як незалежна форма контролю; .
індивідуальне
відповідей
предмет, метод i об’єкти аудиту; види аудиту
опитування,
Аудиторська
та його класифікація; організація управління
понятійний диктант
діяльність
в
аудитом в Україні; поняття i види
аудиторських послуг.
Україні: стан і
Джерело: [1-13].
перспективи
2. Самотестування.
розвитку
3. Підготовка до понятійного диктанту.
Вид та тема
семінарських
(практичних)
занять
1

Семінар –
дискусія
Аудиторські
фірми як суб’єкт
аудиторської
діяльності.
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Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Організація
контролю якості
роботи
аудиторської
фірми і праці
аудиторів
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Характеристика
інформаційного
забезпечення

5

4

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
аудиторські фірми як суб’єкт
аудиторської
діяльності;
організація
взаємозв’язків аудиторської фірми (аудиторів) з
клієнтами (замовниками аудиту та аудиторських
послуг).
Джерело: [1-13]. [52-59].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: організація процесу аудиту за його
етапами; контроль якості роботи персоналу
аудиторської фірми та їх відповідальність.
Джерело: [1-13]. [52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Етапи аудиту та їх характеристика».

Тестування,
проведення дискусії,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: інформаційне забезпечення аудиту
фінансової звітності; аналіз стану та
результатів діяльності підприємства при
проведенні аудиту.
Джерело: [1-13]. [15-51]. [52-59].
2. Самотестування.

Фронтальне та
індивідуальне
опитування, розв’язання
практичних завдань
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Фронтальне та
індивідуальне
опитування

аудиту
фінансової
звітності
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Методика
перевірки
фінансової
звітності

5

3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Типовий порядок проведення аналізу
та оцінки фінансового стану підприємства у
процесі аудиторської перевірки».
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: якісні характеристики фінансової
звітності та її користувачі; основні процедури та
методика перевірки фінансової звітності.
Джерело: [1-13]. [15-51].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Характеристика типових помилок при
складанні фінансової звітності на підприємствах».

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Разом змістовий
27
модуль 1
Змістовий модуль 2. Методика аудиту фінансово – господарської діяльності
підприємства та узагальнення результатів
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
9
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань: порядок аудиту операцій з основними опитування, розв’язання
практичних
засобами; методика аудиту відображення в
практичних задач
завдань
обліку капітальних інвестицій; методика
Організація і
аудиту фінансових інвестицій.
Джерело: [1-13], [15,16,18,20,21,22,26, 28,41,
методика аудиту
46].
операцій з
2. Самотестування.
необоротними
3.Самоперевірка знань шляхом складання
активами та
таблиці
«Етапи
аудиту
операцій
з
інвестиціями
необоротними активами».
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
4
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань: аудит наявності та руху готівки; аудит
опитування
практичних
операцій на рахунках в банку.
завдань
Джерело: [1-13]. [14,15,18,19,20,28,29, 50,51].
Організація і
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
методика аудиту
таблиці
«Характеристика
методичних
грошових
прийомів
аудиту
грошових
коштів
коштів
підприємства».
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Організація
і
методика аудиту
дебіторської
заборгованості

5

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Методика
аудиту запасів
підприємства

4

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: аудит дебіторської заборгованості
підприємства, аудиторська перевірка резерву
сумнівних боргів.
Джерело: [1-13,24].[52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами аудиту
дебіторської заборгованості промислового
підприємства.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: інформаційні джерела для аудиту
запасів; аудиторська перевірка операцій з
виробничими запасами.
Джерело: [1-13, 17, 23].[52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами перевірки
запасів підприємства.
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Тестування, розв’язання
практичних задач

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Методика
аудиту
незавершеного
виробництва

5

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: перевірка правильності відображення в
звітi про фiнансовий стан незавершеного
виробництва;
методика
проведення
iнвентаризацiї незавершенного виробництва.
Джерело: [1-13]. [52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами аудиту
незавершеного виробництва.

Тестування, розв’язання
практичних задач

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Методика
аудиту
нарахування
заробітної плати
працівникам
підприємства
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Методика
аудиту
розрахунків з
оплати праці

4

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: мета, задачi, об’єкти аудиту розрахунків
з оплати праці; методика аудиторської
перевірки
вірності
обліку
нарахування
заробітної плати.
Джерело: [1-13].[52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами аудиту
нарахування заробітної плати працівникам
підприємства.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: аудиторськi процедури для перевiрки
розрахункiв з оплати працi; методика аудиту
розрахункiв з оплати працi.
Джерело: [1-13].[52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами аудиту
розрахунків з оплати праці.

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Методика
аудиту витрат і
доходів
підприємства

4

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Аудит
фінансових
результатів

5

5

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: мета і завдання аудиту витрат, доходів
підприємства; предмет та об’єкти аудиту
витрат і доходів; джерела інформації для
проведення аудиту операцій з обліку витрат,
доходів. Методика аудиту витрат і доходів.
Джерело: [1-13] . [52-59].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами аудиту
формування і обліку доходів, витрат
підприємства.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: мета і завдання аудиту фінансових
результатів; методика аудиту фінансових
результатів підприємства.
Джерело: [1-13 ].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
робочих документів за результатами аудиту
фінансових результатів підприємства.

8

Тестування, розв’язання
практичних задач

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Тестування, розв’язання
практичних задач

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Порядок
складання
аудиторського
звіту

4

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Порядок
складання інших
документів за
результатами
аудиту

5

Семінар дискусія
Мета і загальні
принципи
завдань з огляду
фінансової
звітності

9

Разом змістовий
модуль 2
Разом

63

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: структура аудиторського звіту та загальні
вимоги до нього; порядок складання та подання
аудиторського звіту.
Джерело: [1-13 ]..
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
аудиторського звіту за результатами аудиту
фінансової звітності підприємства.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: характеристика підсумкових документів
аудитора; порядок сладання інших підсумкових
документів за результатами аудиту.
Джерело: [1-13 ]..
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Інші підсумкові документи за
результатами аудиту та їх характеристика».

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: завдання з огляду фінансових звітів;
завдання з виконання погоджених процедур
стосовно фінансової інформації; завдання з
підготовки фінансової інформації.
Джерело: [1-13]. [52-59].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Тестування, розв’язання
практичних задач

Тестування,
проведення дискусії,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

90

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Компетентності
Результати навчання
1
1. Розуміння теоретичних
основ аудиту та організації
аудиторської діяльності в
Україні, а саме: сутності,
завдань
і
функцій;
основних принципів його
побудови
2. Знання законодавчонормативних документів,
які
регламентують
організацію та методику
аудиту
3. Знання методологічних
принципів аудиту
4.
Знання
основних

2

Загальні
3 4 5 6

7

8

1

2

3

Фахові
4 5 6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

+

7

+

8

9

положень МСА
5.
Уміння
визначати
порядок
створення
і
функціонування
аудиторської фірми
6.Уміння використовувати
методи аудиту
7. Уміння організувати і
здійснити обмір виконаних
робіт;
огляд,
спостереження;
контрольний
запуск
сировини і матеріалів у
виробництво.
8. Уміння застосовувати
суцільний і вибірковий
метод перевірки первинної
бухгалтерської
документації,
облікових
регістрів і форм звітності
підприємства
9. Уміння здійснювати
перевірку
вірності
відображення у первинних
бухгалтерських
документах,
облікових
регістрах
і
формах
звітності
активів
і
зобов’язань підприємства
10.
Уміння
складати
робочі
документи
аудитора за результатами
перевірки фінансово –
господарської діяльності
підприємства
11. Уміння організувати та
забезпечити
професійну
діяльність в колективі
аудиторської фірми
12.
Уміння
складати
аудиторський звіт
13. Уміння розробляти
пропозиції з підвищення
ефективності
діяльності
аудиторської фірми

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
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9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1

ПМК

Сума
балів

Тема 1

1

-

1

-

-

2

Тема 2

1

-

1

-

-

2

Тема 2

-

-

1

5

-

6

Тема 3

-

1

1

-

-

2

Тема 3

-

-

1

-

5

6

Разом змістовий
модуль1

2

1

5

5

5

18

Змістовий модуль 2
Тема 4

-

1

1

-

-

2

Тема 5

-

-

1

-

-

1

Тема 5

1

1

-

-

-

2

Тема 6

-

-

1

-

-

1

Тема 6

1

1

-

-

-

2

Тема 7

-

-

1

-

-

1

Тема 7

1

1

-

-

-

2

Тема 8

-

-

1

-

-

1

Тема 8

1

1

-

-

-

2

Тема 9

-

-

1

-

-

1

Тема 9

1

-

-

10

-

11

Тема 10

1

-

-

-

5

6

6

5

6

10

5

32

8

6

11

15

10

50

Разом змістовий
модуль 2
Разом

11

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Основна
Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В.
Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова, 2017. – 319 с
Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит: Термінологічний українсько –
російсько - англійський словник / Ю. А. Верига. – К.: ЦУЛ, 2012. – 292 с.
Виноградова М.О. Аудит. Практикум [Текст]: [навч. посіб.]/
М.О. Виноградова. – К.: Кондор, 2014. - 500 с.
Звітність підприємства : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М.
Орищенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана», ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і
торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 570 с.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту [Текст]:
підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2012 . – 544 с.
Обушна Н.І. Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в
умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та
практики [Текст] : монографія / Н. І. Обушна. – К.: Вид-во «Каравела»,
2017. – 472 с.
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7. Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних
стандартів [Текст]: [навч. посіб.]/ С.М. Петренко, І.М. Пальцун. – Львів:
«Магнолія 2006», 2013. – 520 с.
8. Петрик О.А. Організація та методика проведення аудиту підприємницької
діяльності : [Текст]: [навч. посіб.] / за ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2011.
– 472 с.
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
[від 16.07.1999 p. № 996-XIV] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>
10. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність [від 27.12.2017 р.
№ 2258 - VIII] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/>
11. Сіменко І.В., Сухарева Л.О. Аудит [Текст]: [навч. посіб.] / І.В. Сіменко,
Л.О. Сухарева [та ін.]. – 2-е вид., допов. і перероб. - Донецьк: ДонНУЕТ,
2013. – 485 с.
12. Смоляр Л. Г. Облік і аудит [Текст]: [навч. посіб.] / Л.Г. Смоляр,
Р.Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра - К, 2013. – 616 с.
13. Ткаченко Н. М. Оновлена фінансова звітність в Україні: [навч.-практ.
посіб.] / Н. М. Ткаченко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч.
технологій. – К.: Алерта, 2016. – 63 с.
Допоміжна
14. Аудит: [навч. посіб.] / [С. І. Дерев’янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник та ін.]
– К.: «Центр учбової літератури», 2016. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://culonline.com.ua/Books/Audit%20Derevianko.pdf
15. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та
організацій: Наказ Міністерства фінансів України [від 30.11.1999 р. № 291]
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua>
16. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ
Міністерства фінансів України [від 30.09.2003р. №561 зі змінами та
доповненнями]
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
<http://rada.gov.ua>
17. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ
Міністерства фінансів України [від 10.01.2007р. №2] [Електронний
ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та
господарських операцій підприємств та організацій [Текст]: [затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
[Електронний ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
19. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні:
Постанова правління НБУ [від 15.12.2004р. №637 зі змінами та
доповненнями] — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [Текст]: [затверджено наказом
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Міністерства фінансів України від 07.02. 2013 р. № 73]. [Електронний
ресурс].- Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р.
№92]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
18.10.1999р.№242].[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
<http://rada.gov.ua>
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р.
№246]. [Електронний ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 08.10.1999р. № 237]. [Електронний ресурс].— Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р.
№20]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
26.04.2000 р. № 91] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
30.11.2001р. № 559] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р.
№181]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Текст]:
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р.
№290]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Текст]:
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.].
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
28.12.2000р. № 353]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
28.04.2001р. №205]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
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33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 07.07.1999р. №163]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована
фінансова звітність» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 30.07.1999 р. № 176]. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: <http://rada.gov.ua>
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних
курсів» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
10.08.2000 р. № 193]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив зміни цін та
інфляції» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 28.02.2002р. № 147]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації
щодо пов'язаних сторін» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 18.06.2001 р. № 303]. — [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від
16.07.2001р. №344]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва» [Текст]: [затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39]. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від
28.10.2003р. №601]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та діяльність, що припиняється» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р.
№617]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності
активів» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
24.12.2004 р. № 817]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за
сегментами» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 19.05.2005 р. № 412]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
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44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
18.11.2005р. №790]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»
[Текст]: [затверджено наказом
Міністерства фінансів України від
28.04.2006р. №415]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна
нерухомість» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 02.07.2007р. № 779]. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: <http://rada.gov.ua>
47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку
запасів корисних копалин» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2008р. № 1090]. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від
30.12.2008р. № 1577]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
49. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ
Міністерства фінансів України [від 22.11.2004 р. № 732] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
50. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у
національній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ [від
12.11.2003р. №492] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
51. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті:
Постанова Правління НБУ [від 21.01.2004 р. № 22 зі змінами та
доповненнями]
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
<http://rada.gov.ua>

52.
53.
54.
55.
56.

Інформаційні ресурси
Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим
доступу: http//www.rada.gov.ua – Назва з екрана.
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіційний
веб – сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.
Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіційний веб –
сайт. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua. – Назва з екрана.
Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб –
сайт. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.
Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua – Назва з
екрана.
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57. Журнал «Аудит сегодня» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. –
Режим доступу:http://www.j-as.com.
58. Журнал «Аудит» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим
доступу:http://www.jurnal-audit.ru.
59. Журнал «Аудитор України» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт.
– Режим доступу: http://audukr.com.ua.
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