
АУДИТ – независимый 
контроль

«Без аудита нет надежности счетов. Без
надежности счетов нет контроля. А без
контроля, что стоит власть?»

Р. Адамс



Разделы выставки:

 1. Аудит. Общая характеристика

 2. Учет и аудит

 3. Организация и методика аудита

 4. Информационные системы и 
технологии в аудите

 5. Международные стандарты аудита



Раздел 1.
Аудит. Общая характеристика

Аудит - это независимая проверка с целью выражения мнения 

о достоверности. Слово «аудит» в переводе с латинского означает 
«слушание» и применяется в практике для обозначения проверки. 

Аудит даст ответы на все вопросы



У053
А93 Аудит : учебник / В.И. Подольский, А.А. Савин, 

Л.В. Сотников и др. ; под ред. проф. В.И. Подольского. –
3-е изд. перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, Аудит, 2006.   
– 583 с.

Рассмотрены теоретические 
основы контроля и аудита, формы и 
методы деятельности аудиторских 
фирм, правила (стандарты) аудита, 
нормативные документы, 
регулирующие аудит в России, 
международные нормативные 
документы.

Для студентов, преподавателей 
экономических вузов, аудиторов, 
бухгалтеров, предпринимателей, 
руководителей предприятий и 
организаций, менеджеров и 
аналитиков.



У053
Р59 Рогуленко, Т.М. Аудит : учебник / Т.М. Рогуленко. – изд.   

с изменениями. – М. : Экономистъ, 2005. – 383 с.

Учебник состоит их двух частей. В 
первой части изложен курс аудита. В 
первом разделе курса «Основы аудита», 
рассмотрены содержание и сущность 
аудита, его цель и задачи, субъекты и 
объекты, способы организации, 
профессиональные особенности, правовое 
обеспечение.

Раздел «Практический аудит» 
посвящен методике и технологии аудита. 
Завершает учебник методическая часть, 
содержащая вопросы к зачету и экзамену, 
методические указания к выполнению 
курсовых и дипломных работ, список 
литературы.

Для студентов вузов, обучающихся 
по учетным специальностям.



У053
Ш49 Шеремет, А.Д. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, 

В.П. Суйц. – 4-е изд., перераб. и доп.- М. : ИНФРА-М, 2003.-
410 с. – (Серия «Высшее образование»).

В четвертом издании учебника 
отражено современное состояние 
теории и практики аудиторской 
деятельности в Российской Федерации. 

Рассматриваются теоретические 
основы аудита, отечественные и 
международные аудиторские 
стандарты, организация аудита, 
процесс аудита бухгалтерской 
отчетности.

Для студентов вузов, 
специалистов в области 
бухгалтерского учета, финансового 
анализа и аудита, претендентов на 
получение аттестатов аудитора и 
профессионального бухгалтера.



У053
І-46 Ільіна, С.Б. Основи аудиту : навч.-практич. посіб. для     

студ. вищих навч. закладів / С.Б. Ільіна. – К. : Кондор, 
2009. – 378 с.

У навчально-практичному посібнику 
розкриваються основи організації і методики 
проведення аудиту в умовах застосування в 
Україні національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності, міжнародних стандартів аудиту. 

В посібнику передбачені ситуаційні 
завдання, тести, графічні блоки, виконання 
яких формує у студентів навички 
проведення аудиторської перевірки. 

Значна увага надається аудиторському 
звіту (висновку), оцінюванню фінансової 
звітності, розглядаються особливості аудиту 
в комп’ютерному середовищі.

Посібник розрахований на аудиторів, 
керівників підприємств, організацій, установ 
незалежно від форм власності, бухгалтерів, 
студентів, викладачів вищих навчальних 
економічних закладів.



У053
Р98 Рядська, В.В. Аудит : навч. посібник для студентів / 

В.В. Рядська, Я.В. Петраков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 416 с.

У навчальному посібнику висвітлено 
питання правового забезпечення аудиту та 
загальні методичні вимоги, які знаходяться в 
основі здійснення всіх етапів процесу 
аудиту: переддоговірного етапу, етапу 
укладання договору, планування, здійснення 
процедур перевірки, етапи складання 
аудиторського висновку. 

Розділи навчального посібника мають 
логічний взаємозв'язок, містять приклади та 
схематичне подання матеріалу, що дозволяє 
засвоювати матеріал і під час самостійної 
підготовки. 

Посібник розрахований на широке 
коло користувачів: студентів, аспірантів, 
викладачів, а також практиків-аудиторів, 
бухгалтерів, фінансових аналітиків, 
фінансових менеджерів, та здобувачів 
сертифіката аудитора.



У053
П93 Пшенична, А.Ж. Аудит : навч. посібник / А.Ж. Пшенична. –

К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

Видання є навчальним посібником з 
аудиту. В ньому розглянуто теоретичні 
засади аудиторської діяльності в Україні, 
розкриваються найважливіші 
організаційно-методичні особливості 
здійснення аудиторських послуг.

Посібник призначається для 
використання в навчальному процесі та 
практичній роботі. 

Найскладніші моменти 
проілюстровано схемами, рисунками, що 
полегшує сприймання та засвоєння 
вміщеної інформації.

Навчальний посібник призначений 
для студентів, аспірантів, слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, викладачів 
економічних навчальних закладів.



У053
Ш66 Шкіря, Н.Л. Аудит : навч. посібник / Н.Л. Шкіря, 

Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. – Львів : Магнолія, 2006,  
2008. – 224 с.

У навчальному посібнику 
викладено теоретичні питання 
основ аудиту. Матеріал 
викладено із урахуванням 
Міжнародних стандартів аудиту. 

Для засвоєння теоретичної 
частини запропоновані практичні 
завдання та питання для 
самоконтролю.

Розрахований на 
викладачів, студентів та 
аспірантів, відділень 
економічного спрямування, 
фахівців з обліку та аудиту.



У053
У74 Усач, Б.Ф. Аудит : навч. посібник / Б.Ф. Усач. – 3-тє 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2004. – 231 с.

У навчальному посібнику вперше 
розкривається система організації і проведення 
аудиту в умовах застосування в Україні нового 
Плану рахунків, національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності, національних нормативів аудиту. 
Розглядаються види, об’єкти, методи і 
організація аудиту, етапи і процедури аудиту.

Значна увага приділяється аудиторському 
звіту, аудиту активів і пасивів, оцінюванню 
фінансової звітності, показуються особливості 
аудиту в комп’ютерному середовищі.

Розраховано на студентів вищих 
навчальних закладів економічних 
спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів 
післядипломної освіти, курсів підвищення 
кваліфікації, практичних працівників 
податкового, аудиторського, ревізійного і 
фінансового профілів.



У053
Г65 Гончарук, Я.А. Аудит : навч. посібник / Я.А. Гончарук,  

В.С. Рудницький. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Львів :  
Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

У посібнику викладено теоретичні 
основи аудиту: його сутність та види, місце в 
системі економічного контролю; концепції, 
постулати, стандарти (нормативи) аудиту; 
предмет, метод, планування аудиту; оцінка 
ефективності внутрішнього контролю та 
аудиторського ризику; організація 
аудиторської діяльності та процес аудиту; 
методика аудиторського тестування й 
особливості аудиту в умовах комп’ютерного 
тестування; аудиторські докази та робочі 
документи аудитора; аудиторські висновки й 
звіти; особливості організації та методології 
внутрішнього аудиту.

Для студентів, аудиторів, економістів, 
менеджерів, працівників контрольно-
ревізійного управління та податкової служби.



У053
Д13 Давидов, Г.М. Аудит : навч. посібник / Г.М. Давидов. –

2-ге вид., перероб і доп. – К. Знання, 2001. – 363 с. – (Вища 
освіта XXI століття).

У навчальному посібнику на 
основі чинного законодавства України 
й аудиторської практики висвітлено 
такі питання: сутність аудиту, його 
предмет і метод; планування, етапи 
та процедури аудиту; методика та 
особливості проведення аудиту 
підприємств різних галузей народного 
господарства і різних видів діяльності; 
нормативне-правове забезпечення 
аудиту.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, викладачів, аудиторів, 
бухгалтерів, юристів, працівників 
податкових адміністрацій, керівників 
підприємств.



Раздел 2.
Учет и аудит

Учёт – это форма контроля проводимых хозяйственных 
операций и попыток их искажения на предприятии или в 
организации.

Аудит – это коммерческая 
деятельность, связанная с проведением 
независимых вневедомственных проверок 
(ревизий).



У053
Г85 Гришко, Н.В. Облік і аудит : навч. посібник / 

Н.В. Гришко, О.Е. Лубенченко, М.С. Куденко. – Алчевськ :  
ДонДТУ, 2013. – 141 с.

У навчальному посібнику 
висвітлені основні положення 
стандартів бухгалтерського 
обліку, що діють в Україні, 
стандартів аудиту і етики 
Міжнародної федерації 
бухгалтерів.

Видання призначене для 
використання студентів, 
викладачам вищих навчальних 
закладів, аудиторам, 
бухгалтерам, фінансистам, 
менеджерам, бізнесменам.



У052
М48 Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних  

установ : навч. посібник / Т.Г. Мельник. – К. : Кондор,  
2009. – 412 с.

У посібнику висвітлюються теоретичні 
та правові засади діяльності бюджетних 
установ, зокрема сутність, принципи і порядок 
фінансування бюджетних коштів, складання 
кошторису доходів і видатків. Особливу увагу 
приділено особливостям організації обліку в 
бюджетних установах, а також обліку активів, 
зобов'язань та капіталу бюджетних установ.

Окремі розділи посібника присвячено 
питанням проведення інвентаризації в 
бюджетних установах та здійснення аудиту 
їхньої фінансово-господарської діяльності. 
Посібник містить завдання для самостійної 
роботи, тести, завдання, терміни та поняття, 
які допоможуть студентам сформувати 
необхідні практичні навики.

Призначено для студентів та аспірантів 
економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, викладачів, бухгалтерів-
практиків, економістів, контролерів, 
аудиторів.



У052
О-17 Облік, аналіз та аудит : навч. посібник / М.С. Білик,  

А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька та ін. – К. : Кондор, 2008. –
618 с.

Цей навчальний посібник є 
однією із перших спроб об’єднати в 
єдине ціле теоретичні основи трьох 
основних дисциплін, які становлять 
основу спеціальності «Облік і 
аудит»: «Бухгалтерський облік», 
«Економічний аналіз», «Аудит». 

Метою такого поєднання є 
спрощення процесу вивчення 
матеріалу студентами, насамперед 
економічних спеціальностей, вищих 
навчальних закладів. 



У052
Д 19 Даньків, Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту : навч.  

посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – 2-ге  
вид., випр. і доп. – К. Знання, 2006. – 350 с. – (Вища освіта  
XXI століття).

У навчальному посібнику 
здійснено класифікацію стандартів 
бухгалтерського обліку і наведено їх 
характеристику за напрямами. У 
додатках подаються витяги із 
нормативно-правових актів, що 
регламентують аудиторську діяльність 
в Україні. У посібнику розглядаються усі 
стандарти обліку і аудиту.

Книга буде корисною фахівцям-
практикам у галузі обліку й аудиту, 
економістам, науковцям, викладачам 
ВНЗ, усім, кого цікавлять сучасні 
підходи до організації і здійснення 
обліку й аудиту.



Раздел 3.
Организация и методика аудита

Организация и методика аудита 
занимает важное место в деле 
управления хозяйственой деятельности 
предприятий различных форм 
собственности.

Организация и методика аудита 
нужна для проверки правильности 
организации и методики контроля 
финансовой отчетности, аудиторских 
услуг, внутреннего контроля, 
организации аудита в компьютерной 
среде, проверки учредительных 
документов и учетной политики, 
аудита необоротных активов, запасов, 
затрат деятельности, денежных 
средств, дебиторской задолженности, 
доходов, капитала и информационного 
обеспечения.



У053
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : 

підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела,  
2009. – 544 с.

Підручник дає можливість 
забезпечити навчальний процес із 
підготовки студентів за 
спеціальностями «Облік і аудит», 
«Фінанси», «Бухгалтерський облік».

У підручнику розглянуті питання 
організації аудиторської діяльності й 
методики проведення аудиту у 
суб’єктів господарювання.

Підручник розрахований на 
студентів вищих навчальних закладів, 
викладачів, аспірантів, бухгалтерам, 
економістам, юристам, адвокатам, 
бізнесменам, підприємцям державних 
та правоохоронних органів, які 
прагнуть удосконалити свої знання й 
навички в галузі аудиту.



У053
У74 Усач, Б.Ф. Організація і методика аудиту : підручник /  

Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. – К. : Знання, 2006. –
295 с.

Вперше розглянуто організацію і 
методику аудиту в умовах міжнародних і 
національних стандартів обліку та 
аудиту. Особливу увагу звернено на 
організацію аудиторської фірми, 
аудиторських послуг і внутрішнього 
аудиту та організацію аудиту в 
комп’ютерному середовищі. Розглянуто 
методику аудиту установчих документів, 
необоротних активів, запасів і витрат 
діяльності, грошових коштів і 
дебіторської заборгованості, фінансової 
звітності.

Розраховано на студентів, 
магістрів, аспірантів, викладачів, 
практичних працівників облікового, 
аудиторського, податкового, ревізійного 
і фінансового профілю.



У053
О64 Організація і методика проведення аудиту : навчально-

практичний посібник / В.В. Сопко, Н.І. Верхоглядова, 
В.П. Шило, С.Б. Ільіна та ін. – К. : Професіонал, 2004.    
– 624 с.

У навчально-практичному 
посібнику викладені теоретичні та 
практичні аспекти організації і 
методики проведення аудиту 
виробничої підприємницької діяльності.

Передбачені ситуаційні завдання, 
тести, графічні блоки, виконання яких 
формує у студентів навички 
проведення аудиторської перевірки та 
оцінки фінансової стійкості ділових 
партнерів, що є однією з важливих 
умов підприємства в умовах ринку.

Посібник розрахований на 
аудиторів, керівників підприємств, 
організацій, установ незалежно від 
форм власності, бухгалтерів, студентів 
та викладачів вищих навчальних 
закладів економічної спеціалізації.



У053
П30 Петрик, О.А. Аудит: методологія і організація : 

монографія. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.

У монографії системно 
досліджуються питання методології і 
організації аудиту як науки, виду 
незалежної професійної діяльності та виду 
економічного контролю. Докладно 
представлені основні елементи організації 
аудиторської діяльності на державному 
рівні та на рівні аудиторської фірми і 
конкретної аудиторської перевірки. 
Узагальнено міжнародний та 
національний досвід розвитку аудиту, 
оцінено його сучасний стан в Україні і 
перспективи розвитку; розкрито 
найважливіші концептуальні аспекти 
методології аудиту.

Монографія може бути корисною 
для викладачів вузів і студентів 
економічних факультетів; науковців і 
практиків у сфері аудиторської діяльності; 
спеціалістів підприємств та служб 
економічного контролю.



Раздел 4.
Информационные системы и 

технологии в аудите

Информационное моделирование 
позволит изучать особенности, свойства, 
взаимосвязи аудиторской деятельности, тенденции 
ее развития.

Внедрение компьютеров в учетный 
процесс существенно повлияло на проведение 
аудита. 

Аудит информационной системы (ИС) –
это системный процесс получения и оценки 
объективных данных о текущем состоянии 
информационной системы, действиях и событиях, 
происходящих в ней.

Система компьютеризации 
аудита предполагает 

использование сетевой 
архитектуры и хранение всех 

данных в единой базе, к 
которой пользователи 
системы должны иметь 
авторизованный доступ.



У053
І-23 Іванюта, П.В. Управлінські інформаційні системи в 

аналізі та аудиті : навч. посібник / П.В. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 
2007. – 180 с.

В начальному посібнику викладені 
поняття як самої системи в цілому, так і 
інформаційної системи зокрема, розглянуті 
етапи розвитку інформаційних систем, 
узагальнюються особливості економічних 
інформаційних систем. 

В навчальному посібнику обґрунтовані 
принципи побудови інформаційних систем в 
аналізі та аудиті. Рекомендована технологія 
проведення аналітичних досліджень з 
використання комп’ютерної техніки, зв'язок 
аналітичних інформаційних систем з 
системами бухгалтерського обліку та 
фінансового аналізу, доцільність аналітичного 
дослідження поряд із роботою комп’ютерної 
техніки.

Даний посібник буде корисний для 
студентів, аспірантів та фахівців економічних 
спеціальностей.



У053
І-23 Івахненков, С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні  

методики і технології / С.В. Івахненков. – К. : Знання, 2005. 
– 286 с.

У монографії розглядається ряд 
теоретичних та практичних питань, 
пов’язаних зі змінами в контрольній 
діяльності, зумовленими застосуванням 
інформаційних технологій. Розроблено та 
обґрунтовано оцінку аудиторських ризиків, 
висвітлено методику перевірок 
комп'ютерних систем бухгалтерського 
обліку, основні підходи до автоматизації 
проведення аудиторської перевірки і 
діяльності аудиторських фірм. Значна увага 
приділена проведенню аудиторських 
процедур із використанням математичних і 
статистичних методів.

Розраховано на широке коло читачів –
аудиторів, бухгалтерів-науковців, 
викладачів та студентів.



У052
І-23 Івахненков, С.В. Інформаційні технології в організації 

бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. – 2-ге вид., 
виправлене / С.В. Івахненков. – К. : Знання, 2004. – 348 с.

У навчальному посібнику 
висвітлено теоретичні та практичні 
аспекти застосування інформаційних 
комп’ютерних технологій в управлінні 
підприємством і в організації 
бухгалтерського обліку та аудиту. 
Визначено підходи до проведення 
аудиту в умовах застосування 
комп’ютерних облікових систем та 
методів аудиту із застосуванням 
комп’ютерів.

Для студентів та викладачів 
вищих навчальних закладів, наукових 
працівників, керівників і бухгалтерів 
підприємств, аудиторів-практиків та 
бізнес-консультантів.



У052
П34 Писаревська, Т. А. Інформаційні системи обліку та  

аудиту : навч. посібник / Т.А. Писаревська. – К. : КНЕУ,    
2004. – 369 с.

У навчальному посібнику висвітлюються 
питання впровадження автоматизованих 
інформаційних систем (АІС) і застосування 
нових інформаційних технологій у сфері обліку 
та аудиту на різних об’єктах управління.

Розглядаються теоретичні засади й 
технологічні засоби створення таких АІС, їхні 
види, структура та головні компоненти: 
технічне, програмне, інформаційне, 
організаційне та методичне забезпечення. 
Стисло викладено питання автоматизації 
аудиторської діяльності.

Для студентів вищих і середніх 
навчальних закладів економічного 
спрямування, які вивчають дисципліни типу 
«Інформаційні системи обліку та аудиту», а 
також для бухгалтерів і фахівців у галузі 
автоматизації процесів бухгалтерського обліку 
та аудиту на підприємствах і в установах.



Роздел 5.
Международные стандарты аудита

Международные стандарты аудита 
(МСА) — это документы, формулирующие 
единые требования, при соблюдении которых 
обеспечивается соответствующий уровень 
качества аудита. 

Соблюдение аудиторских стандартов 
позволяет обеспечить определенный уровень 
гарантии результатов аудиторской проверки.

МСА содержат: основные принципы; 
необходимые процедуры и руководства; 
рекомендации по применению принципов и 
процедур.



У053
П16 Панкова С.В., Международные стандарты аудита : 

учебное пособие / С.В. Панкова. – М. : Экономистъ, 2004. –
158 с.

В учебном пособии 
рассматриваются вопросы, связанные с 
регулированием методологии и 
качества аудита на международном 
уровне, раскрывается сущность 
международных стандартов аудита и 
положений по международной 
аудиторской практике, описываются 
особенности их использования на 
различных этапах аудиторской 
проверки и при оказании 
сопутствующих аудиту услуг.

Для студентов экономических 
специальностей, аспирантов, 
преподавателей, специалистов в 
области аудита.



У053
А80 Аренс, Э.А. Аудит / Э.А. Аренс, Дж.К. Лоббек ; пер. с 

англ. ; гл. ред.  Я.В. Соколов. – М. : Финансы и 
статистика, 2001. – 560 с. : ил. – (Серия по бухгалтерскому 
учету и аудиту).

Фундаментальный учебник, 
позволяющий подготовить 
высококвалифицированных 
специалистов в области аудита. 
Рассмотрены основные методы и 
процедуры, применяемые 
западными аудиторами. Поможет 
при подготовке к сдаче 
квалифицированных экзаменов на 
звание аудитора.

Для аудиторов, ревизоров-
контролеров, бухгалтеров, 
преподавателей, студентов 
экономических вузов.



У053
А93 Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, 

В.М. О’Рейлли, М.Б. Хирш ; пер. с англ. под ред. проф. 
Я.В. Соколова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.

Это наиболее 

распространенная и 
широко используемая в 
зарубежной практике 
книга, отражающая 
последние достижения 
международной учетно-
контрольной мысли.



У053
В54 Whittington, O.Ray. Prinsiples of Auditisng / 

O.Ray Whittington, Kurt Pany. 11-е изд. Chicago : IRWIN, 
1995. XYIII+734 c. : ил.

In recognition of the fact that our 
company is a large end-user of fragile 
yet replenishable resources, we at IRWIN 
can assure you that every effort is made 
to meet or exceed Environmental 
Protection Agency (EPA) 
recommendations and requirements for a 
«greener» workplace.

To preserve these natural assets, a 
number of environmental policies, both 
companywide and department-specific,
have been implemented. From the use of 
50 % recycled paper in our textbooks to 
the printing of promotional materials with 
recycled stock and soy inks to our office 
paper recycling program, we are 
committed to reducing waste and 
replacing environmentally unsafe 
products with safer alternatives.



У053
К24 Кармайкл, Д.Р. Стандарты и нормы аудита ; пер. с 

англ. / Д.Р. Кармайкл, М. Бенис. – М. : Аудит, ЮНИТИ,  
1995. – 527 с.

Книга представляет собой 
комментарии и изложение опыта 
практического применения 
стандартов аудита. Содержит 
большое количество конкретных 
практических советов, 
рекомендаций, примеров.

Книга может стать отправной 
точкой в разработке собственной 
законодательной и нормативной 
базы.

Для бухгалтеров, аудиторов, 
работников финансовых служб. 



У053
Ф88 Фридман, П. Аудит: контроль затрат и финансовых 

результатов при анализе качества продукции / П. Фридман.   
– М. АУДИТ, 1994. – 286 с. : ил.

В книге рассматриваются 
способы мышления и подходы, 
которые позволяют решить 
управленческие проблемы, связанные 
с затратами, ценами и прибылью, 
подробно излагаются вопросы 
калькулирования себестоимости, 
анализа безубыточности учета 
производственных затрат, составления 
сметы, определения ассортимента 
продукции и новых изделий. 

Для руководителей, бухгалтеров 
и экономистов предприятий и 
организаций всех форм собственности, 
менеджеров различных уровней, а 
также преподавателей и студентов 
экономических вузов.



У053
Л82 Лубенченко, О.Е. Міжнародні стандарти аудиту, 

надання впевненості та етики : навч. посібник / 
Лубенченко О.Е. – Алчевськ ДонДТУ, 2012. – 311 с.

В навчальному посібнику 
висвітлені основні положення 
стандартів аудиту і етики 
Міжнародної федерації 
бухгалтерів.

Видання призначене для 
використання студентами, 
викладачами вищих навчальних 
закладів, аудиторами, 
бухгалтерами, керівниками 
фінансових установ та 
підрозділів.



У053
У74 Усач, Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами / 

Б.Ф. Усач. – К. : Знання, 2005. – 247 с.

У монографії розкрито 
методологічні аспекти, суть, мету і 
завдання аудиту. Показано, яким 
чином відбувається організація 
аудиту за міжнародними 
стандартами, подано нормативно-
правове забезпечення галузі. Окремо 
підставлено специфіку аудиторського 
процесу та оцінку його складових, а 
також особливості внутрішнього 
аудиту й аудит банківських установ.

Призначено для широкого кола 
читачів, які цікавляться питаннями 
аудиту, зокрема студентів вищих 
навчальних закладів економічного 
спрямування.



Спасибо за внимание

Наш адрес:
г. Алчевск 
ул. Ленинградская 45
http://library.dstu.education


