




3 

 

 

ЗМІСТ 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА .......................................................................... 4 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ ...................................... 4 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ........................ 5 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.............. ............. 8 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................8 



4 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання 

знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня бакалавр 

і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з основних 

дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – фінансовий облік, облік і 

звітність в оподаткуванні, аудит. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- основи побудови фінансового обліку;  

методи і організацію ведення фінансового обліку активів, капіталу і 

зобов’язань на підприємствах України;  

- основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні 

засади організації і методики ведення обліку в системі оподаткування 

підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його зв'язок з бухгалтерським 

фінансовим обліком; 

- об'єкти, бази і механізми оподаткування по видам податків: порядок 

облікової реєстрації первинних даних, їх накопичення і формування показників 

податкової звітності; 

 організаційно-правові основи взаємовідносин з державними органами, які 

здійснюють контроль за оподаткуванням у суб'єктів підприємництва;  

- методи та способи організації аудиторської діяльності;  

організаційно-правове, інформаційне і технічне забезпечення аудиторської 

діяльності; 

- етапи організації зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

Вступник повинен вміти: 

- відображати в первинному, синтетичному та аналітичному обліку 

різноманітні господарські операції з обліку основних, оборотних засобів та інших 

активів, капіталу і зобов’язань на підприємстві; 

- розрахувати податкові бази у відповідності з установленими вимогами;  

- організовувати облік з метою оподаткування в системі бухгалтерського 

обліку підприємства; 

- здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій і комп’ютерних програм;  
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- формувати на основі розрахунків, які виконуються, показники 

установленої податкової звітності; проводити аналіз оподаткованих операцій і 

виправляти помилкові облікові записи по установлених вимогах; 

- складати план та робочу програму аудиту та надання аудиторських послуг; 

- виконувати аудиторську перевірку даних бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності підприємств;  

- забезпечити організацію зовнішнього та внутрішнього аудиту;  

- формувати робочі документи з аудиторської перевірки, аудиторське досьє. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фінансовий  облік  

1. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 

2. Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві. 

3. Фінансовий облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

4. Фінансовий облік операцій на поточних рахунках в банках. 

5. Фінансовий облік адміністративних витрат, та їх списання згідно П(С)БО. 

6. Облік формування та змін статутного капіталу. 

7. Облік утримань із заробітної плати робітників. 

8. Облік короткострокових та довгострокових кредитів банку на підприємстві. 

9. Фінансовий облік витрат на збут та їх списання згідно П(С) БО. 

10. Оцінка та документальне оформлення руху виробничих запасів на 

підприємстві. 

11. Синтетичний та аналітичний облік формування фінансових результатів від 

операційної діяльності. 

12. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків щодо податків та платежів до 

бюджету. 

13. Законодавчо-нормативні документи з обліку по видам активів, капіталу, 

зобов’язань. 

14. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами. 

15. Аналітичний та синтетичний облік руху виробничих запасів на підприємстві. 

16. Первинний та зведений облік розрахунків з робітниками по заробітній платі. 

17. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального 

страхування. 

18. Синтетичний та аналітичний облік виробничих витрат операційної діяльності. 

19. Фінансовий облік капітальних інвестицій підприємства. 

20. Облік нерозподіленого прибутку (збитків) та його використання на 

підприємстві. 

21. Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних засобів. 

22. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

23. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з робітниками по оплаті праці. 

24. Облік транспортно-заготівельних витрат згідно П (С)БО 9 «Запаси». 

25. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та нарахування їх зносу 

(амортизації). 
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26. Облік розрахунків за претензіям і невідфактурованих поставок запасів. 

27. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операційної діяльності. 

28. Формування та бухгалтерський облік собівартості реалізованої готової 

продукції, (робіт, послуг) запасів. 

29. Облік резервного, додаткового та неоплаченого капіталу. 

30. Фінансовий облік касових операцій на підприємстві. 

31. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками. 

32. Первинний і зведений облік основних засобів на підприємстві. 

33. Первинний і зведений облік по видам активів, капіталу, зобов’язань. 

34. Схеми документообігу по видам активів, капіталу, зобов’язань. 

 

Облік і звітність в оподаткуванні 

1. Роль обліку в реалізації системи оподаткування. 

2. Система оподаткування в Україні і суть податкового обліку і його основні 

завдання. 

3. Облік доходів по видам діяльності, які включають до складу доходів,що 

оподатковуються. 

4. Облік витрат, які включають до складу собівартості, інших витрат для 

цілей оподаткування. 

5. Поняття амортизації та її зміст, методика нарахування амортизації 

основних засобів і нематеріальних активів. 

6. Первинний, аналітичний та синтетичний облік ПДВ в звичайних операціях 

продажу і придбання товарів (робіт, послуг). 

7. Інформаційна схема складання податкової декларації з податку на додану 

вартість. 

8. Облік податку з доходів фізичних осіб. 

9. Первинний і зведений облік доходів і витрат СПД. 

10. Облік оподаткування суб'єктів підприємництва - фізичних осіб та 

організація обліку при загальній системі оподаткування. 

11. Облік розрахунків за загальнообов 'язковим державним соціальним 

страхуванням.  

12. Порядок складання, подачі  податкової декларації, строки сплати зборів.  

13. Облік і звітність за іншими податками і зборами згідно Податкового 

кодексу України.  

14. Порядок складання, подачі  податкової звітності, строки сплати зборів.  

15. Облік і звітність оподаткування суб'єктів малого підприємництва (єдиний 

податок). 

16. Облік оподаткування юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва. 

Первинний і зведений облік доходів і витрат СМП. Порядок складання звітності.  

17. Облік оподаткування суб'єктів підприємництва - фізичних осіб та 

організація обліку при загальній системі оподаткування.  

18.  Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням та податком з доходів фізичних осіб. 
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19.  Облік і звітність за іншими податками і зборами згідно Податкового 

кодексу України.  

20. Взаємозв'язок бухгалтерського і податкового обліку по податку на додану 

вартість. 

 

Аудит 

1. Планування аудиту фінансових звітів згідно МСА. 

2. Історія становлення та перспективи подальшого розвитку аудиту в Україні. 

3. Організація і методика аудиту обліку запасів на підприємстві. 

4. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

5. Організація і методика аудиту витрат по видам діяльності. 

6. Міжнародні стандарти аудиту, їх загальна характеристика. 

7. Види аудиту та його відмінність від ревізії. 

8. Організація і методика аудиту фінансової звітності суб'єкта малого 

підприємництва. 

9. Мета і загальні принципи аудиту, їх характеристика. 

10. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них. 

11. Аналітичні процедури аудиту згідно МСА. 

12. Елементи аудиторського ризику, їх характеристика. 

13. Предмет і метод аудиту. 

14. Нормативні та інформаційні джерела аудиту розрахунків по оплаті праці. 

Задачі аудиту. 

15. Організація і методика аудиту доходів по видам діяльності. 

16. Нормативні та інформаційні джерела аудиту грошових коштів. Задачі аудиту. 

17. Організація і методика аудиту розрахунків з бюджетом (податок на прибуток, 

ПДВ, ПДФО). 

18. Організація і методика аудиту річних форм фінансової звітності підприємства. 

19. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками. 

20. Аудиторські висновки зі спеціальних аудиторських завдань (МСА № 800). 

21. Організація і методика аудиту зносу (амортизації) необоротних активів. 

22. Види аудиторських висновків згідно МСА. 

23. Організація і методика аудиту основних засобів. 

24. Супутні аудиторські послуги, їх характеристика згідно МСА. 

25. Організація і методика аудиту грошових коштів в касі підприємства. 

26. Основні елементи і структура аудиторського висновку згідно МСА. 

27. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці. 

28. Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами. 

29. Нормативні та інформаційні джерела аудиту основних засобів. Задачі аудиту. 

30. Робоча документація аудитора та вимоги до її складання. 

31. Загальна характеристика МСА, їх назва. 

32. Законодавчо-нормативні основи аудиту. 

33. Інформаційні джерела аудиту по видам активів, капіталу, зобов’язань 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення вступного 

випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні матеріали: програми 

фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді 

вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені Правилами 

прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше 

ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за 

відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань, для 

кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кількість 

балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5. Відсутність 

правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої 

на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, повинна 

подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Фінансовий облік 

Основна 

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-

практичний посібник / за ред. Голова С.Ф.. - Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-
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Клуб”, 2014. - 768 с. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів 

спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів /За  ред. проф. Ф. Ф. 

Бутинця.  – Житомир: ПП “Рута”, 2014. – 756с. 

3. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. 

Навчальний посібник. – К.:  Ліра-К, 2015. – 536 с. 

4. Гарасим П. М. Курс фінансового обліку: Навчальний посібник / П. М. 

Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К.: Знання, 2014. – 566 с. 

5. Гладких Т.В. Фінансовий облік. – К.: Ліра - К, 2012р. – 488 с. 

6. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнарадними 

стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник.- К.: Лібра, 2013.- 

840с. 

7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІV, зі змінами і доповненями [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http: //  zakon4.rada.gov.ua / laws 

8. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні””. від 12.05.2011 р. №3332-

VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //  zakon4.rada.gov.ua / laws 

9. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій”, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 

30.11.1999р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

10. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Методичних 

рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку” № 356 від 

29.12.2000р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //  zakon2.rada.gov.ua / 

laws 

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів 

України   від 07.02.2013р. №73 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //  

zakon2.rada.gov.ua / laws 

12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,  затверджені  наказом 

Міністерства фінансів № 246 від 20.10.1999р. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http: //  zakon2.rada.gov.ua / laws 

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 

України: Підручник. - Київ: А.С.К., 2014. - 784 с. 

14. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Вид. центр 

“Академія”, 2014.-704с. 

15. Шара Є. Ю. Фінансовий облік I : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. 

СоколовськаГонтаренко ; Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т Держ. 

податкової служби України. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 336 с. 

 

Додаткова 

  16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246. // Електронний 

ресурс / Верховна Рада України Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua/
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  17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання 

підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.07.1999 

року № 163 // Електронний ресурс / Верховна Рада України Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

  18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999р., із змінами, 

внесеними згідно iз Наказом Міністерства фінансів №1591 від 09.12.2011р. // 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим  доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Облік і звітність в оподаткуванні 

Основна  

1. Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку і контролю : навчальний 

посібник / Т.А. Бурова. – Миколаїв : ФОП Швець В.М. , 2018. – 176 с. 

2. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 23.01.2015  № 13 (зі змінами і доповненнями). 

3. Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових 

накладних та порядку його ведення, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 10 жовтня 2014 р. за № 1228/26005. 

4. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації, 

затверджена наказом Державної митної служби України від 09.07.2012 р. № 307 

(зі змінами і доповненнями). 

5. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової 

звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 

28.01.2016  № 21 (зі змінами і доповненнями). 

6. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму 

податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну 

територію України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

01.10.10 р. № 1104 (зі змінами і доповненнями). 

7. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року № 2755-VI, зі 

змінами і доповненнями. 

8. Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств затверджений наказом МФУ від 28.04.2017  № 467 (зі змінами і 

доповненнями). 

9. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 

галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.13 р. № 351 - ХІУ (зі змінами і 

доповненнями). 

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.14 р. № 291 (зі 

змінами і доповненнями). 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 12.2012 р. № 353 (зі 

змінами і доповненнями). 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


11 

 

12. Методичні вказівки про застосування регістрів бухгалтерського обліку, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2013 р. № 356. 

13. Сердюк О.М.Податкова система: Навчальний посібник - К.: Центр 

навчальної літератури, 2017 - 328с. 

14. Малишкін О.І. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування  на 

підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія / [О.І. Малишкін, 

К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за 

наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. 

– Київ: ДУІТ, 2018. – 416 с. 

 

Додаткова 

15. Малишкін О.С. Податковий облік. / О.С.Малишкін. - К.: Алерта, 2010. - 

223с. 

16. Панасик В.М. Податковий облік: Навчальний посібник / В.М. Панасик, 

Є.К.Ковальчук, С.В.Бобрінець. -Тернопіль: Карт-бланш, 2010 - 260с. 

17. Гарасим П.М. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник / 

П.М. Гарасим, Г.П.Журавель, П.Я.Хомин -К.: ВД „Професіонал", 2012. - 448с. 

18. Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник / В.М. Панасюк, 

Є.К.Ковальчук, С.В.Бобрівець.  –Тернопіль : Карт-бланш, 2010. - 260с. 

 

Аудит 

Основна 

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon.rada.gov.ua/laws  

2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 року, частина 1, 2 / Пер. з 

англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов О.В. – Київ: МФБ і АПУ, 2017. –1250с. 

3. Бурова Т.А. Аудит (тести, задачі, ситуації): Навчальний  посібник – 

Миколаїв: МНУ, 2015. – 172 с. 

4. Пшенична А.Ж. Аудит / А.Ж. Пшенична // [Текст]. - К.: Центр учбової 

літератури. – 2012. –  320 с. 

5. Рядська В.В. Аудит. Навчальний посібник. / В.В. Рядська [Текст]. - К.: 

Центр учбової літератури, 2013. - 416 с. 

6. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього 

аудиту./ За ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю. [Текст]. Підручник. - К.: 

Центр учбової літератури, 2014. - 540 с. 

7. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум / І.Д.Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. 

Пономаренко [Текст]. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. 

- 304 с. 

8. Гончарук Я.Н., Рудницький В.С. Аудит. – Львів : Оріяна - Нова, 2013. – 

292с. 

9. Ільіна С.Б. Основи аудиту. – К.: Кондор, 2013р. – 378 с. 

10. Немченко В.В. Аудит. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2014. –540 с. 

11. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. — Київ: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws
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КНЕУ, 2012. - 260с. 

12. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. – К.; Центр учбової 

літератури, 2018. – 320 с. 

13. Рядська В.В. Аудит. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2018. – 416 с. 

14. Дерев’янко С.І. Аудит. Навчальний посібник / С.І. Дерев’янко, 

Н.П.Кузик, С.О. Олійник, О.М. Ганяйло. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 

380 с. 
 

Додаткова 

1. Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навч. 

посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова.- К.: Центр навчальної 

літератури, 2011 - 300 с. 

2. Гончарук А.Я. Аудит.: Навчальний посібник / А.Я. Гончарук, В.С. 

Рудницький -3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2011. - 443 с. 

3. Гуцайлюк З.В.  Аудит: теорія, методика, збірник завдань: навчальний 

посібник / Я.В.Мех, М.Т.Щирба -  Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 356с. 

4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посібник для студ. вищих 

учбових закладів.- 3-тє вид. / Л.П. Кулаковська, Л.П. Піча,- К.: Каравела, 2012.- 

311 с. 

5. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник - 2-е видання, стер. – К.: Знання-

Прес, 2011. -223 с. 


