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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вступні атестаційні випробування для зарахування на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем “спеціаліст” проводиться для студентів, які закінчили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (здали випускні іспити) у Волинському інституті економіки та менеджменту або інших навчальних закладах.
Студенти, які закінчили навчання за напрямом 6.030509 “Облік і аудит”, проходять співбесіду з циклу наступних фахових дисциплін: “Бухгалтерський облік”, “Економічний аналіз”,
“Аудит”.
Під час співбесіди студент повинен показати вміння:
 застосовувати одержані в процесі навчання теоретичні знання з фахових дисциплін
при відповіді на конкретні питання та запитання в практичних аспектах до існуючих умов діяльності;
 використовувати законодавчі акти при розкритті окремих питань і вирішення практичних завдань;
 формувати власний погляд у вирішення практичних питань з розгляду ситуацій всіх
тем означених дисциплін, обгрунтувати власну точку зору спираючись на законодавчу базу
України, досвід зарубіжних країн.
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2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ:
Випробування проводяться в письмово-усній формі.
Студенту для підготовки надається 40 хвилин.
Для розкриття суті питань студент перед комісією має у своєму розпорядженні 15-20
хвилин.
Члени комісії для виявлення знань студентів задають питання як під час відповіді, так і
по її завершенню.
Оцінка студенту повідомляється після підведення підсумків членами комісії.
3. СТРУКТУРА АТЕСТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ:
Перше питання з дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Друге питання з дисципліни “Економічний аналіз”.
Третє питання з дисципліни “Аудит”.
4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИХ
АТЕСТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З дисципліни “Бухгалтерський облік”
1. Бухгалтерський облік: сутність, значення, стандарти.
2. Загальні вимоги до Фінансової звітності у відповідності з національними стандартами
бухгалтерського обліку.
3. Концептуальні основи Закону України “Про бухгалтерський облік, як фінансову звітність в Україні”.
4. Побудова та коротка зарактеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку.
5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.
6. Документація. Класифікація бухгалтерський документів.
7. Облік власного капіталу, та порядок його формування.
8. Капітал та його складові.
9. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
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10. Облік відрахувань на зарплату.
11. Облік утримань із зврплати.
12. Порядок нарахування відпускних.
13. Порядок нарахування лікарняних.
14. Облік матеріальних витрат на виробництво продукції.
15. Облік витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.
16. Облік розрахунків з бюджетом.
17. Облік зведених витрат на виробництво продукції. Облік браку.
18. Облік інвестиційних та фінансових витрат та заходів.
19. Організація податкового обліку.
20. Облік наявності і руху готової продукції.
21. Облік витрат за елементами і статтями калькуляції.
22. Облік касових операцій. Інвентаризація каси.
23. Облік валютних коштів.
24. Облік основних засобів.
25. Облік нарахування зарплати та розрахунків по заробітній платі.
26. Облік поточної заборгованості.
27. Облік короткострокових кредитів.
28. Облік розрахунків по страхуванню.
29. Знос (амортизація) основних засобів, та її відображення в обліку.
30. Облік фінансових інвестицій.
31. Облік виробничих запасів.
32. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуючих предметів.
33. Облік операційних витрат та доходів.
34. Облік прямих виробничих витрат.
35. Характеристика основних методів калькулювання.
36. Облік готової продукції та її реалізації.
37. Облік товарів та торгівельної націнки.
38. Облік операцій по рахунках в банку.
39. Формування та облік доходів і витрат за видами діяльності.
40. Класифікація доходів і діяльності підприємства.
41. Облік загальновиробничих витрат та порядок їх розподілу.
42. Форми бухгалтерського обліку.
43. Облікові регістри та їх класифікація.
44. Облік витрат на збут продукції.
45. Облік загальногосподарських витрат.
46. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками.
47. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
48. Облік іншої дебіторської заборгованості.
49. Інвентаризація ТМЦ та її відображення в обліку.
50.Порядок розрахунку єдиного соціального внеску та його відображення в обліку
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З дисципліни“Економічний аналіз”
1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.
2. Предмет, зміст та об'єкти економічного аналізу.
3. Поняття та класифікація факторів, ресурсів, резервів виробництва.
4. Завдання економічного аналізу.
5. Види та напрямки економічного аналізу.
6. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками та дисциплінами.
7. Метод економічного аналізу та його особливості.
8. Прийоми економічного аналізу, та їх характеристика.
9. Економіко-математичні методи, що застосовуються в економічному аналізі.
10. Зміст і поняття інформації.
11. Характеристика і класифікація найважливіших видів інформації.
12. Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовуються в економічному аналізі.
13. Поняття і загальні методологічні принципи організації аналізу.
14. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності.
15. Значення і завдання аналізу виробництва продукції, робіт, послуг.
16. Аналіз обсягу виробництва продукції, робіт, послуг.
17. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.
18. Аналіз якості продукції.
19. Аналіз ритмічності та комплектності виробництва.
20. Значення і завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та послуги підприємства.
21. Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг.
22. Аналіз виконання зобов'язань по зовнішньоекономічній діяльності
підприємства.
23. Значення і завдання аналізу виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства.
24. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
25. Аналіз продуктивності праці.
26. Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних фондів.
27. Аналіз використання основних фондів.
28. Аналіз ефективності використання і освоєння виробничих потужностей.
29. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.
30. Аналіз ефективності підприємства матеріальними ресурсами.
31. Значення і завдання аналізу організаційно-технічного рівня підприємства.
32. Значення, завдання і система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві.
33. Аналіз показників рівня витрат і собівартості продукції.
34. Аналіз матеріальних витрат в собівартості продукції.
35. Аналіз витрат на заробітну плату в собівартості продукції.
36. Аналіз витрат на утримання та експлуатацію машин та обладнання.
37. Аналіз цехових та загальногосподарських витрат в собівартості продукції.
38. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
39. Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво та збут продукції.
40. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства.
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41. Аналіз балансового прибутку підприємства.
42. Аналіз розподілу прибутку.
43. Аналіз загальної рентабельності та рентабельності окремих виробів.
44. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.
45. Аналіз платоспроможності підприємства.
46. Аналіз майна підприємства та джерел його покриття.
47. Аналіз матеріальних оборотних активів.
48. Аналіз пасивів підприємства.
49. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
50. Аналіз обіговості обіговира коштів підприємства.
З дисципліни “Аудит”
1. Суть аудиту, його цілі і завдання.
2. Історичні аспекти виникнення і розвитку аудиту. Процес становлення аудиту в Україні.
3. Правові основи аудиторської діяльності в Україні. Закон України “Про аудиторську діяльність”.
4. Види аудиту. Аудит і ревізія.
5. Види аудиторських послуг.
6. Сертифікація і ліцензування в аудиторській діяльності.
7. Організація аудиту і управління ним.
8. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів.
9. Міжнародні нормативи аудиту.
10. Національні нормативи аудиту.
11. Предмет аудиторської діяльності.
12. Об’єкти аудиторської діяльності.
13 .Метод аудиторської діяльності.
14.0знаки аудиторської оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності.
15. Критерії аудиторської оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності.
16. Вибір методів та прийомів аудиторської оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності.
17. Поняття аудиторського ризику та його складові.
18. Оцінка аудиторського ризику.
19. Процедура відбору клієнтів аудиторами та аудиторськими фірмами.
20. Договір на проведення аудиторської перевірки.
21. Стадії та напрямки аудиту.
22. Процедури аудиту.
23. Планування аудиторської перевірки.
24. Поняття про аудиторські докази та їх види.
25. Вимоги до аудиторських доказів.
26. Джерела аудиторських доказів.
27. Методика отримання аудиторських доказів.
28. Визначення і оцінка порушень в обліці. Помилки і обман.
29. Основні типи облікових невідповідностей.
30. Метод й економічного аналізу в аудиті.
31. Доку ментальний аналіз в аудиті.
32. Дії аудитора при виявленні ним обману і помилок.
33. Поняття і класифікація робочих документів аудитора.
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34. Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє.
35. Загальне поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок.
36. Структура аудиторського висновку.
37. Види аудиторських висновків.
38. Аудиторська оцінка облікової політики підприємства.
39. Аудит основних засобів.
40. Аудит матеріальних цінностей.
41 .Аудит грошових коштів в касі.
42. Аудит коштів на банківських рахунках.
43. Аудит власного капіталу.
44. Аудит зобов’язань підприємства..
45. Аудит розрахунків з працівниками.
46. Аудит кредитних операцій.
47. Аудит затрат виробництва і собівартості продукції.
48. Суть і завдання аудиту фінансових результатів.
49. Методика аудиторської оцінки фінансових результатів підприємства.
50. Аудит правильності проведення річної інвентаризації.
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
При складанні вступних атестаційних випробувань:
на оцінку “відмінно”:
 досконале знання і розуміння теоретичного матеріалу;
 чіткі, послідовні, вичерпні та аргументовані відповіді на запитання членів комісії;
 вміння пов’язувати теоретичні положення з практичними результатами;
 здатність студента робити глибокі й правильні висновки.
на оцінку “добре”:
 на належному рівні володіння теоретичним матеріалом (достатнє розкриття теми, логічне та послідовне викладення думок);
 послідовність у відповідях;
 відповіді на додаткові питання;
 використання теоретичного матеріалу для вирішення практичних задач.
на оцінку “задовільно”:
 поверхневе та недостатнє розкриття питань;
 недостатнє вміння розрізнити суттєве від несуттєвого;
 допущення інколи значних фактичних помилок;
 опосередковані здібності у використанні теоретичного матеріалу для застосування на
практиці.
на оцінку “незадовільно”:
 незнання теоретичного матеріалу;
 непослідовні та неправильні відповіді на запитання членів комісії;
 невміння пов’язувати теоретичні положення з практичними результатами;
 відсутність відповідей на додаткові питання.
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Критерії комплексних (сумарних) оцінок:
“відмінно” при оцінках:
“5” “5” “5”
“5” “5” “4”
“добре” при оцінках:
“4” “4” “5”
“4” “4” “4”
“4” “4” “3”
“задовільно” при оцінках:
“3” “3” “4”
“3” “3” “3”
“3” “3” “2”
“незадовільно” при оцінках:
“2” “2” “3”
“2” “2” “2”
За умов конкурсу під час вступних атестаційних випробувань до уваги приймається середній бал з фахового спрямування:
1. Бухгатерський облік
2. Фінансовий облік
3. Управлінський облік
4. Економічний аналіз
5. Аудит
6. Контроль і ревізія
7. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства
8. Облік у зарубіжних країнах
9. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
10. Облік і аналіз ЗЕД
11. Інформаційні системи і технології в обліку
12. Курсова робота з фінансового обліку
13. Курсова робота з економічного аналізу
14. Державний комплексний іспит з фаху
6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
з дисицпліни “Бухгалтерський облік”
Конституція України.
Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №

1.
2.
996.
3.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
4.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 за №
291 (із змінами та доповненнями).
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів
України від 30 листопада 1999 р. №291 (з чинними змінами та доповненнями).
6. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.01 №2213-111.
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7. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 № 108/95-ВР.
8. Закон України “Про відпустки” від 15.11.95 №504.
9. Закон України “Про внесення змін у Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний
збір”від 04. 11. 99 № 1214-ХІ, від 18.11.99 №1243-ХІ і від 19.11.99 № 1246-ХІ.
10. Про утворення апеляційних господарських судів України: Указ Президента України від
11.07.01 № 511/2001.
11. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 18-92.
12. Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України і за кордон: Постанова
Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663.
13. Про визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності: Постанова Кабунету
Міністрів України від 27.04.99 № 571.
14. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки:
Указ Президента України від 12.06.95 №436/95.
15. Цивільний Кодекс України.
16. Кодекс законів України про працю.
17. Кодекс про адміністративні правопорушення.
18. Національні стандарти бухгалтерського обліку.
19. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ від 30. 11.99 №
291.
20. Інструкція по використанню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ від 30.11.99
№ 291.
21. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Наказом МФУ від 24.05.95 № 88.
22. Порядок представлення фінансової звітності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419.
23. Про затвердження переліку типових документів (із зазначенням строку збереження): Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41. Розділ 4.
Облік і звітність.
24. Інструкція про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків: Затв. Наказом МФУ від 11.08.94 №
69.
25. . Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затв. Наказом МФУ від 29.12.2000 № 356.
26. Інструкція з призначення і проведення судових експертиз, затверджена наказом МЮУ від
08.10.98 №53/5. додаток “Науково-методичні рекомендації з питань підготовки і призначення судових експертиз”. Розділ “Бухгалтерська експертиза”.
27. Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордон: Затв. Наказом МФУ
від 13.03.98 № 59.
28. Порядок нарахування середньої заробітної плати: Затв. Постановою Кабінету Мінстрів
України від 08.02.95 №100.
29. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. Постановою
Правління НБУ від 29.03.01 №135.
30. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72.
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31. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установ банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 19.03.01 №69.
32. Порядок визначення розміру збитку від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. Постановою Правління Кабінету Міністрів України від 22.01.96 №116.
33. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. -Житомир: ЖІТІ,
2010. – 672 с.
34. Вербицька Л.В. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу в
Україні. - К.: МАУП, 2009. -114с.
35. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у виробничих і торгових підприємствах. – К.: АСК, 2009. - 608 с.
36. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій у бухгалтерських
проводках: Навч. посіб. – К.: АСК, 2011.-416с.
37. 3авгородный В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням національних стандартів): Навч. посіб. для студ. Вузів. – К.: АСК, 2001. - 848 с.
50. Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій і організацій / За ред. В.М. Пархоменко. – К.: Компас, 2000. - 156 с.
51. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. – К.: Вид-во КНЕУ,
2008. - 331 с.
52. Методика застосування Плану рахунків / За ред. В.М. Пархоменко. – К.: Компас, 2000.
-5с.
53. Партии Г.О. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. (Із врахуванням міжнародних стандартів). – К.: Знання, 2009. - 245 с.
54. . Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас,
2000.– 108 с.
54.Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2010. - 578 с.
55.Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - Посіб. К.: - КНЕУ, 2009. -223 с.
56.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.:
АСК, 2009. - 770 с.
з дисципліни “Економічний аналіз”
1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И. Стражева. - Мн:
Высш. шк., 1998.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. М.: ДИК, 1997.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. М.:
Финансы и статистика, 1997.
4. Бирман Г.Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проэктов. М. Банки и биржы ИО “ЮНИТИ”, 1997.
5. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности. М.: ДИК, 1998.
6. Ермолович Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Мн.:
БГЗУ, 1997.
7. Ю.Житна Т.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища шк., 1992.
8. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навч. Посібник. К., 1995.
9. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености. -К.: Высш.
шк., 1990.
10. Маркарьян З.Т., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. - М., 1996.
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11. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. М.: Высш. шк., 1997.
12. Ришар Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: “Юнити”,
1997.
13. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. - Минск, 1995.
14. Мец В.О. Економічний аналіз (збірник практичних завдань і тестів за даними
П(М)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2009.
з дисципліни “Аудит”
1. Адамс Р. Основи аудита: Пер.с англ. / Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Аудит:
ЮНИТИ, 1995.
2. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности и АПК. - М.: АО “ДИС”, 1998.
3. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. За ред. Г.М.Давидова. - 2ге вид., перероб. і доп. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2010.
4. Аудит и ревизия. Справочное пособие. (А.А.Бадвей, И.Н.Белый, Н.П. Дробышевский
и др. Под общ. ред. И.Н.Белого). – Мн.:000 “Мисанта”, 2008.
5. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза / Б.Ф.Усач, Л.В.Дячишин, Л.М.Шмикова;
Під за ред. Б.Ф.Усача. – Львів: Каменяр, 2006.
6. Ю.Аудит Монтгомери / Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М. Рейли, М.Б.Хирш: Пер. с англ.
С.М.Бичковой / Под ред. проф. Я.В.Соколова. – М. Аудит, ЮНИТИ, 2008.
7. Аудит: Практ. пособие для подготовки аудиторов. / Под ред.А.Н.Кузьминского. –
Учет.Информ., 2007.
8. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И.Подольского. – М.:Аудит, ЮНИТИ,
2008.
9. Барышников Н.П. Организация й методика проведення общего аудита. – М.: Информизд. Дом “Филинь”, 2007.
10. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит. В 2-х частях. –
М.:Бухгалтерский учет, 2008.
11. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.,Знання, 2010.
12. Бутинець Ф.Ф. та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник. Житомир: ПП “Рута”, 2011.
13. Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської
перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституціональних інвесторів). Затверджено рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19.03.2010 №5.
14. Внутренний аудит: организация и методология (научно-практическое пособие) – Донецк, 2009.
15. Давидов Г.М. Аудит. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2010.
16. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2011.
17. Жила В.Г. Ревизия и аудит: Учебное пособие.– К.:МАУП, 2008.
18. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системоуправления предприятием.– К.:Ваклер, 2009.
19. Закон України “Про аудиторську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. –
1993. - №23.
20. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 20106.
21. Зубова Е.В. Технология аудита: организация проверки, критерии проверочных процедур, робочие документи. – М.: 2010.
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22. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. – К.: Атіка, 2010.
23. Методичні роз’яснення стосовно здійснення аудиторських перевірок фінансового стану підприємства, що приватизуються. Затверджено наказом Фонду державного майна України
від 03.08.95 №998.
24. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. -К.: Основа, 2010.
25. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – К.: 2010.
26. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К.: ТОВ “НІОС” 2010.
27. Ришар Ж. Аудит й анализ хозяйственной деятельности предприятия; Пер.с
франц./Под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. – 376с.
28. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль; Економічна думка,
2010.
29. Тимко Й.П. Аудит в Україні: становлення і організація. – Ужгород, 2010.
30. Усач Б.Ф. та ін. Аудит і судова бухгалтерська експертиза. – Львів: Каменяр, 2010.
31. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 2011.
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