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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практика студентів вищих навчальних закладів передбачає безперервність 

та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу 

практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх рівнів.  

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» № 93 від 08.04.1993 р. практика студентів є 

невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів і проводиться 

на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на 

сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, 

культури, торгівлі і держаного управління.  

Метою  проходження  практики  є систематизація, закріплення та 

поглиблення теоретичних та практичних знань з фінансового та податкового 

обліку, звітності, аудиту й аналізу, застосовування їх для вирішення конкретних 

облікових задач; придбання професійних умінь та практичних навичок 

організації й техніки ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, аудиту 

й аналізу; накопичення досвіду практичної роботи зі спеціальності та вміння 

використовувати знання в реальних бізнесових умовах, що постійно змінюються; 

розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця, його 

пізнавальної активності, оволодіння методикою емпіричного дослідження, 

узагальнення та логічного викладення його результатів. 

Основні задачі практики, які мають бути вирішені для досягнення 

вищезазначеної мети: 

- закріпити теоретичні знання шляхом усвідомлення та дослідження питань 

програми, навчитися застосовувати одержані знання, навички та вміння у 

професійній діяльності, при цьому навички набувають шляхом багатократ-

ного повторення облікових процедур та прийомів; 

- з’ясувати зовнішні та внутрішні фактори середовища, в якому функціонує 

базове підприємство, вивчити організаційно-технологічні особливості його 

господарської діяльності, їхній вплив на побудову обліку та контролю;  

- вивчити й критично оцінити чинну практику обліку, визначити рівень його 

комп’ютеризації; 

- оволодіти дієвими формами й методами контролю облікових об’єктів, 

сучасними  аналітичними технологіями;  

- виробити навички практичного застосування методик аудиту облікових 

об’єктів,  

- виконуючи індивідуальне завдання по визначенню та вирішенню 

проблемних 

питань облікової практики, зібрати необхідний практичний матеріал для 

виконання відповідних навчальному плану робіт, а також для підготовки 

наукових статей та доповідей на наукові конференції. 

В результаті проходження практики студент повинний знати: 

- роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та 

перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту;  

- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх сутність; 
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- систему фінансового, податкового та управлінського обліку, контролю;  

- порядок застосування П(С)БО, законодавчих та нормативних актів за 

видом діяльності базового підприємства;  

- економіко-правові, фінансові та облікові процеси, які відбуваються на 

підприємстві, їх взаємозв’язок;  

- функції та відповідні процедури, які виконує обліковий персонал з 

організації збереження та раціонального використання матеріальних, 

грошових, фінансових та трудових ресурсів. 

Вміти: 

- користуватись бухгалтерським понятійним апаратом; 

- вести первинний облік; 

- виконувати необхідні розрахунки; 

- здійснювати перевірку, бухгалтерську обробку документів; 

- складати бухгалтерські регістри та форми зовнішньої й внутрішньої 

звітності,  читати їх, тобто надавати бухгалтерську інтерпретацію 

інформації, яку вони містять; 

- використовувати обліково-звітну інформацію для аналізу господарської 

діяльності підприємства; 

- систематизуючи результати власних спостережень і досліджень, надавати 

оцінку чинній практиці обліку і контролю, розробляти рекомендації щодо її 

удосконалення. 

Вищезазначені мета та задачі підлягають конкретизації щодо конкретних 

видів практики, передбачених навчальним планом для студентів відповідного 

фаху спеціальності «Облік і аудит». 

Основним навчально-методичним документом, що забезпечує комплексний 

підхід до організації підготовки, системності, безперервності, послідовності 

навчання студентів, є наскрізна програма практики. 

Програма  практики  складена  на підставі  освітньої характеристики 

бакалавр освітньо-професійної програми підготовки фахівців  та  «Методичних 

рекомендацій по складанню програм практики  студентів вищих навчальних 

закладів», затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти України від 

14.02.1996 р. 

Програма практики  є навчально-методичним виданням, що визначає 

порядок проведення технологічної практики галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво».  

Програма практики складена на підставі Державних стандартів, 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в 

Україні», освітніх характеристик і відповідають навчальному та робочому 

планам за напрямом підготовки  6.030509 «Облік і аудит». 

У процесі практики  відбувається  не лише  перевірка теоретичної та 

практичної підготовки студентів до самостійної роботи, але й створюються 

можливості для збагачення творчого потенціалу особистості майбутнього 

обліковця. Адже якісного навчання і виховання студентів можна досягти лише у 

тому випадку, якщо весь спектр професійних обов’язків виконується творчо, 
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систематично  здійснюється  пошук ефективних  форм і методів вирішення 

завдань відповідно до поставлених цілей. 

Практика студентів  професійного спрямування та спеціальності «Облік і 

аудит»  проводиться  у  державних і комерційних організаціях різних форм 

власності  та різних галузей економіки  з метою поглиблення отриманих 

теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі обліку і аудити. 

Основні складові програм практики: 

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 

ІІ. Контроль і керівництво практикою. 

ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики. 

Витяг з навчального плану щодо тривалості проходження технологічної 

практики для спеціальності «Облік і аудит» представлений у таблиці 1. 

 

Таблиця 1  

Вид та тривалість проходження практики 

ОКР Семестр Вид практики Тривалість 

практики 

Бакалавр 6 Технологічна 4 тижні 

 

 

2. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Організація практики 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль за практикою 

студента покладається на керівника вищого навчального закладу. Навчально-

методичне керівництво і виконання програм практик забезпечує кафедра обліку і 

аудиту. Загальну організацію проведення і контроль за її проведенням в 

інституті здійснює керівник навчального відділу.  

Офіційною основою проведення будь-якого виду практики студентів на 

підприємстві є договір про проведення практики студентів вищого навчального 

закладу. Він укладається між інститутом та базою практики за формою 

затвердженою наказом № 384 (683) МОН України (додаток 1). Тривалість дії 

договору погоджується договірними сторонами (вона може визначатися на 

період конкретного виду практики або діяти до п’яти років). 

Робоча програма практики передбачає: 

- вивчення правил охорони праці та пожежної безпеки; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- оформлення щоденника; 

- оформлення звіту; 

- подання звіту керівнику практики; 

- складання заліку з практики. 

Навчальна, виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно 

до програми, обговореної з базою практики.  
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На підставі договору про практику студенту-практиканту керівником 

практики від вищого навчального закладу оформлюється направлення на 

практику за формою, затвердженою наказом МОН України № 384 (683) (додаток 

2). 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуальних завдань. Залік складається протягом перших десяти 

днів семестру, який починається після практики. Залік полягає в захисті звіту з 

оцінкою, що диференціюється, комісії призначені завідувачем кафедри. До 

складу комісії входять керівники практик від інституту та, за можливості, від баз 

практик. За відсутності на захисті керівника практики від бази практики 

враховується його оцінка здобутих вмінь, знань, навичок студента відповідно до 

відгуку у щоденнику практики.  

На залік студент подає: 

- звіт із практики, підписаний керівником від бази практики; 

- щоденник практики, підписаний керівниками практики від бази практики 

та інституту; 

- робочі матеріали (форми, схеми, креслення, графіки і тощо).  

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, 

направляється на практику повторно, або розглядається питання щодо 

доцільності його подальшого перебування в інституті. 

 

2.2. База практики 

Бази практики (підприємства, організації, установи будь-якої форми 

власності) мають відповідати вимогам програми практики, зокрема: 

- мати високий рівень техніки й технології, організації і культури праці; 

- забезпечити можливість проведення більшості видів практики при 

дотриманні умов послідовності їх робочих програм; 

- володіти достатньою інформаційно-статистичною базою для даного виду 

практики; 

- підтримувати зв’язки з кафедрою. 

Вибору баз практики повинна передує робота кафедри з вивчення 

соціально-психологічних, виробничих та економічних можливостей з точки зору 

їхньої придатності для проведення практики студентів за спеціальністю або 

напрямом підготовки. 

Студенти із дозволу завідувача кафедри можуть самостійно підбирати місце 

проходження виробничої або переддипломної практики. Основою 

індивідуального направлення на практику на старших курсах є договір на її 

проходження, оформлений у встановленому порядку. 

Бази практик в особі їх перших керівників разом з вищим навчальним 

закладом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики 

студентів.  

 

2.3. Обов’язки керівника практики від вищого навчального закладу 
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Керівник практики призначається наказом директора вищого навчального 

закладу. 

Керівник практики від вищого навчального закладу:  

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики;  

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якість її проходження згідно з програмою;  

- проводить інструктаж про порядок проходження практики та з техніки 

безпеки; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів 

на практику, надає студентам-практикантам необхідні документи 

(направлення, програми, щоденник, календарний план (додаток 3), 

індивідуальне завдання, тему курсової і дипломної роботи (виробничої або 

переддипломної практики), методичні рекомендації тощо), перелік яких 

встановлює навчальний заклад;  

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної 

роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, 

підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;  

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки 

безпеки;  

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку та календарного графіку проходження практики; 

- у складі комісії приймає заліки з практики;  

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів, 

доповідає на засіданні кафедри про результати практики. 

 

2.4. Обов’язки бази практики 

Підприємства, що є базами практики, надають студентам відповідно до 

програми практики робочі місця, забезпечують найбільш ефективне її 

проходження. База практики зобов’язується: 

- призначити наказом кваліфікаційних фахівців для керівництва практикою; 

- створити належні умови для отримання студентами під час проходження 

практики знань за фахом із урахуванням спеціалізації; 

- дотримуватися узгоджених з інститутом календарних графіків 

проходження практики; 

- забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому 

місці та дотримання вимог з охорони праці; 

- надати студентам-практикантам можливість користуватися наявними 

матеріально-технічними та інформаційними ресурсами, необхідними для 

виконання програми практики; 

- забезпечити і контролювати дотримання студентами-практикантами 

правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для даного 
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підприємства, організації чи установи, у тому числі часу початку й 

закінчення робіт; 

- забезпечити облік виходів на практику студентів-практикантів. Про всі 

порушення трудового режиму, внутрішнього розпорядку та інші 

порушення повідомляти вищий навчальний заклад. 

Відгук керівника практики від бази практики заноситься до відповідного 

розділу щоденника практики. У відгуці має подаватися характеристика на 

студента як фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навичками для вирішення 

практичних завдань у професійній діяльності на рівні бази практики та її 

підрозділів; указуватися недоліки та пропуски в підготовці фахівця, здатність 

його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, 

ініціативність та дисциплінованість. У відгуці треба також навести недоліки в 

проходженні практики й надати оцінку виконаних студентом робіт («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»). 

 

2.5. Обов’язки студентів на практиці 

Не менше ніж за 10-15 днів до початку практики студенти повинні чітко 

знати: 

- на якій базі вони проходитимуть практику; 

- терміни практики; 

- прізвище, ім’я та по батькові керівника практики від кафедри, його 

координати; 

- місце та час зустрічі з керівником у перший день практики. 

Мати: 

- календарний графік проходження практики, щоденник практики; 

- індивідуальні завдання, знати особливості їхнього виконання. 

Зобов’язані:  

- до початку практики одержати від керівника практики від навчального 

закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  

- своєчасно прибути на базу практики;  

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників;  

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії;  

- нести відповідальність за виконану роботу;  

- своєчасно скласти звіт та залік з практики. 

2.6. Вимоги до оформлення звіту з практики 

Звіт з будь-якого виду практики обсягом 25-30 сторінок оформляється 

відповідно до вимог ЄСКД (Єдина система конструкторської документації), 

ДСТУ (Державний стандарт України) 3008-95 на аркушах паперу формату А4 з 

одного боку. Ліворуч передбачається поле 25 мм, праворуч – 15 мм, зверху і 

знизу – 15 мм. Кожен розділ варто починати з нової сторінки. Таблиці 

нумерують подвійною нумерацією, де перша цифра – це номер розділу, друга – 

номер таблиці. Над таблицею в лівому куті надписують «Таблиця 1.1 – Назва 

таблиці». Рисунки (плани, схеми) виконуються на окремих аркушах того ж 
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формату і нумерують із написом, який розташовують під рисунком «Рисунок 1.1 

– Назва рисунку». 

Титульний аркуш звіту оформлюється з обов’язковою вказівкою на вид 

практики, та керівників від інституту і бази практики (додаток 5). На другому 

аркуші звіту розміщають зміст (перелік розділів, підрозділів із зазначенням 

сторінок). 

Аркуші звіту нумерують, починаючи з першого аркуша тексту. Зміст, 

список використаних джерел, додатки, титульний аркуш включають у загальну 

нумерацію аркушів. Номер проставляють у верхньому правому куті. Звіти 

повинні містити: 

- титульний аркуш із усіма підписами; 

- зміст – перелік розділів і підрозділів, сторінки; 

- вступ – коротка характеристика об’єкта, мета і завдання практики; 

- основна частина - звіт про конкретну виконану роботу в період практики. 

Зміст цього розділу має розкривати питання, передбачені програмою 

практики й індивідуальними завданнями; 

- висновки і пропозиції – студент викладає висновки та вносить пропозиції 

щодо покращення практики; 

- список використаних джерел. 

 

 

3. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

3.1. Технологічна практика  

3.1.1. Витяг навчального плану і пояснення щодо організації практики 

   Технологічна  практика проводиться у VІ семестрі і триває 4 тижні. 

Технологічна  практика  є складовою частиною навчального процесу, яка 

допомагає студентам у практичній підготовці їх як майбутніх кваліфікованих 

спеціалістів з обліку і аудиту освітнього рівня «бакалавр». 

Програма технологічної практики  передбачає  систематизацію, закріплення 

та поглиблення знань, набутих в процесі навчання; формування у студентів 

професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час роботи в 

реальних умовах функціонування підприємства; набуття практичного досвіду для 

продовження наукового дослідження економічних та виробничих процесів на 

підприємствах, установах, організаціях; накопичення досвіду роботи у трудовому 

колективі. 

 

3.1.2. Мета та завдання технологічної практики  

Технологічна практика займає важливе місце в вирішенні завдання 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють комплексом 

професійних знань, первинними практичними навичками роботи за фахом та 

необхідними організаторськими навичками.  

Мета технологічної практики полягає у закріпленні в умовах виробництва 

здобутих теоретичних знань, збір і первинна обробка даних (первинний варіант 

аналізу діяльності), необхідних для виконання курсової роботи, вироблення 

практичних навичок ведення обліку на конкретних ділянках облікової роботи, 
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формування суджень щодо стану діючої на підприємстві практики обліку й 

контролю. 

Завдання технологічної практики: 

- закріплення та доповнення теоретичних знань, що отримані впродовж 

навчання, набуття практичних навичок роботи на конкретних посадах; 

- застосування отриманих знань під час виконання індивідуальних завдань; 

- набуття навичок аналізу поставлених проблем; 

- вивчення чинної практики обліку конкретних облікових об’єктів, 

передбачених програмою, формування думки про її відповідність обраній 

обліковій політиці; 

- систематизувати й узагальнити чинну практику документообігу за 

конкретними обліковими об’єктами, виявити її переваги й недоліки; 

- вивчення й оцінка стану контролю наявності й руху конкретних облікових 

об’єктів, вироблення судження про доцільність й ефективність форм і 

методів контролю, які використовуються на підприємстві;  

- розвиток й розширення практичних навичок документування, реєстрації, 

узагальнення й контролю інформації щодо конкретних облікових об’єктів, 

передбачених програмою; 

- зібрати необхідного практичний матеріал для виконання курсової роботи 

передбаченої навчальним планом; 

- виконати індивідуальне завдання; зібрати й узагальнити результати 

дослідження для підготовки доповіді на студентську наукову конференцію. 

- формування висновків і пропозицій щодо подальшого розвитку бази 

практики. 

 

3.1.3. Зміст технологічної практики  

Технологічна практика передбачає: 

- складання характеристики бази практики; 

- виконання індивідуальних завдань (Додаток 6).  

Загальна характеристика бази практики включає: аналіз сучасного стану 

бази практики (характеристика, предмет, організаційна структура, структура 

управління, вивчення посадових інструкцій, характеристика інформаційних 

підсистем та систем документообігу та архівування тощо). 

Календарно-тематичний план технологічної практики (додаток 7). 

 

3.1.4. Сформовані компетенції 

Після проходження технологічної практики студент повинен знати:  

- роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та 

перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту;  

- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх сутність; 

- систему фінансового, податкового та управлінського обліку, контролю;  

- порядок застосування П(С)БО, законодавчих та нормативних актів за 

видом діяльності базового підприємства;  

- економіко-правові, фінансові та облікові процеси, які відбуваються на 
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підприємстві, їх взаємозв’язок;  

- функції та відповідні процедури, які виконує обліковий персонал з 

організації збереження та раціонального використання матеріальних, 

грошових, фінансових та трудових ресурсів. 

Після проходження технологічної практики студент повинен вміти: 

- користуватись бухгалтерським понятійним апаратом; 

- вести первинний облік; 

- виконувати необхідні розрахунки; 

- здійснювати перевірку, бухгалтерську обробку документів; 

- складати бухгалтерські регістри та форми зовнішньої й внутрішньої 

звітності,  читати їх, тобто надавати бухгалтерську інтерпретацію 

інформації, яку вони містять; 

- використовувати обліково-звітну інформацію для аналізу господарської 

діяльності підприємства. 
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спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця -  Житомир: 

ПП “Рута”, 2003. – 680 с. 

27. Економічний аналіз: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено 

МОН / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. - К., 2008. – 487 с. 

28. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. - 3-тє 

вид., перероб. і доп. / Попович П.Я.- К., Знання, 2008. - 630 с. 

29. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і 

доп. Рекомендовано МОН / Савицька Г.В. - К., 2007. - 668 с. 

30. Економічний аналіз /За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. 

31. Іванова Н. А., Ролінський О. В. Організація і методика аудиту. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. - 216 с. 

32. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К., МАУП, 2002. – 144 с. 

33. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. - К.: Кондор, 

2009. - 378 с. 

34. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2007. – 471 с. 

35. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної 

літератури. 2003.- 224 с. 

36. Краївська І. А. Облік у зарубіжних країнах: Конспект лекцій, навчально-

методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, 

завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання 

спеціальностей 6.050106 “Облік і аудит” .— Харків: ХНАМГ, 2009. - 243 с. 

37. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 331 с. 

38. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.: Організація і методика аудиту: Навч. Посіб. -2-е 

вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с. 

39. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.: Основи аудиту: Навчальний посібник для 

студентів вищих навч. закладів освіти. – Львів, 2004. – 504 с. 

40. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Микитюк Н. Я.: підручник. – К.: Кондор, 

2013. – 552 с. 

41. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Знання, 2011. – 630 с. 

42. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / Н.М. 

Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 

2012.- 591 с.  

43. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. 

Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2008. – 608 с. 

44. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 

2011. – 670 с.  

45. Нашкерська Т.В.Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 

2005. – 303 с. 
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46. Немченко В.В. Аудит: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 535 с. 

47. Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств. 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 311 с. 

48. Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / 

М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с. 

49. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів 

вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф.Бутинць, 

О.В. Олійник,М.М.Шигун,С.М.Шумкова; 2-ге вид. доп. і перероб.- Житомир: 

ЖІТІ, 2001. – 576 с. 

50. Організація і методика аудиту: Підручник. Затверджено МОН / Усач Б.Ф., 

Душко З.О. - К., 2006. - 295 с. 

51. Пантелєєв В.П. Аудит: Навч. посіб. К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2008. – 400 с. 

52. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт - бланш, 2002. 

– 628 с. 

53. Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 320 с. 

54. Браум О.М. Організація і методика проведення аудиту. Навчально - 

практичний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 624 с. 

55. Сметанко О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. 

посіб. – К.: ЦУЛ, 2013, 456 с. 

56. Сопко В.В..Бухгалтерський облік . Навч. посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. 

– К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.  

57. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. — 2-ге вид., 

переробл. і доповн. — К.: Знання, 2012. - 647 с. 

58. Терещенко Л.О., Матвієнко – Зебенко І.І. Інформаційні системи і технології в 

обліку : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с. 

59. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах 

України:Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. – 6-те вид.,– К.: А. 

С. К., 2005. – 734 с. 

60. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Ю.М. Тютюнник. — К.: 

Знання, 2012. - 815 с. 

61. Утенкова К. О. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408 с. 

62. Череп А.В., Шмиголь Н.М., Бутник О.М. Моделі та методи прийняття рішень 

в аналізі і аудиті: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

– К.: Кондор, 2011. – 328 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Верховна Рада України www.rada.gov.ua    

2. Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua    

3. Національний банк України www.bank.gov.ua  

4. Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua  

5. Міністерство юстиції України www.minjust.gov.ua  

6. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України www.me.gov.ua  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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7. Міністерство соціальної політики України www.mlsp.gov.ua  

8. Національне агентство України з питань державної служби 

www.nads.gov.ua 

9. Міністерство доходів і зборів України  www.minrd.gov.ua  

10. Державна служба статистики України  www.ukrstat.gov.ua 

11. Державна казначейська служба України www.treasury.gov.ua 

12. Рахункова палата України www.ac-rada.gov.ua 

13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

підприємницького сектору www.iasb.org 

14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

державного сектору www.ifac.org 

15. Міжнародні стандарти аудиту www.ifac.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minpraci.gov.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.iasb.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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