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Структура посібника є логічно побудованою. Послідовно висвітлюються 

суть, види та історія розвитку аудиту; кваліфікаційні вимоги до професії аудитора; 

загальна технологія аудиту; планування аудиту; аудиторські докази; аудиторська 

вибірка та інші процедури тестування; розуміння суб'єкта господарювання, його 

середовища та оцінювання ризиків суттєвих викривлень; методика вивчення системи 

внутрішнього контролю та її оцінювання; використання роботи інших фахівців; 

аудиторська робоча документація; висновок незалежного аудитора. Окремим 

розділом виділено  нормативно-правове забезпечення аудиту в Україні. 

Автори вдало скомпонували основні визначення, правові поняття та 

особливості реалізації аудиторських процедур, що сприятиме кращому засвоєнню 

матеріалу посібника. В процесі написання використовувалися не тільки 

нормативно-правові акти, а й спеціальна наукова література. 

Структура навчального посібника складається зі вступу, дванадцяти тем, 

предметного покажчика із 227 найменувань, бібліографічного опису та додатків, 

зміст яких дозволяє детальніше розкрити матеріал відповідної теми. 

Зміст кожної теми навчального посібника враховує отримані знання та 

набуті навики студентів у результаті вивчення базових дисциплін циклу 

професійної підготовки. 
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Особливістю посібника є його висока інформативність. Студенти зможуть 

у стислому або розгорнутому вигляді отримати інформацію про майже усі 

актуальні для аудиту поняття із посиланням на першоджерела. 

Для кращого осмислення та засвоєння матеріалу студентами, посібник 

містить такі важливі складов,і як питання для самоконтролю й тестові завдання 

для перевірки знань. 

Матеріали посібника можуть бути використані викладачами та студентами 

при підготовці та проведенні занять із зазначеної дисципліни. 

У цілому, навчальний посібник «Аудит» авторів Павликівської О.І., 

Щирби М.Т., Кіляр О.Р. розроблений на високому навчально-методичному рівні, 

відповідає існуючим вимогам до змісту та оформлення, є актуальним, має як 

теоретичне, так і практичне значення й рекомендується до друку. 
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Система управління підприємством на нинішньому етапі містить арсенал 

різноманітних інструментів, які надають можливість побудувати ефективний механізм 

використання активів та зобов’язань з метою досягнення запланованого рівня 

фінансових результатів. Особливу роль у цьому відіграє бухгалтерський облік і 

контроль. 

Відповідно, завданням освітнього процесу підготовки фахівців з обліку й 

оподаткування є навчання навикам аудиту відповідно до вимог законодавства, а також з 

урахуванням вимог власників і керівництва суб’єктів господарювання. 

Теоретичні та організаційні підходи до проведення аудиту представлено у 

навчальному посібнику «Аудит». У виданні комплексно розглянуто поняття аудиту та 


