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Вступ

Фінансова звітність – це мова бізнесу, яка використовується для 
отримання необхідної інформації при прийнятті управлінських та інших 
рішень. Аудит підвищує довіру до фінансових звітів. Необхідність його 
проведення обумовлюється потребою користувачів про фінансовий стан 
суб’єкта господарювання, якими можуть бути потенційні та існуючі 
інвестори, власники або керівництво, інші юридичні та фізичні особи, які 
мають зацікавленість у результатах господарсько-фінансової діяльності 
цього суб’єкта. Багатьом підприємствам доводиться щорічно стикатись 
з аудиторською перевіркою, складеної ними звітності. Однак, ще 
більшою проблемою є правильне, якісне, з найменшим ризиком здійснення 
аудиторської перевірки. 

Освоєння курсу «Аудит» набуває все більшого значення, оскільки 
зростає роль аудиту в розвитку ринкової економіки нашої країни. 
Вивчення вказаної дисципліни  включено у навчальні плани студентів різних 
напрямів підготовки – «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка 
підприємства», «Менеджмент організацій, «Управління персоналом та 
економіка праці», адже сучасний фахівець повинен володіти методами і 
прийомами встановлення достовірності різної фінансової інформації для 
мінімізації інформаційного ризику при прийнятті рішень. 

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методично 
– практичні питання здійснення аудиторської перевірки з урахуванням 
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. На 
базі вивчення теорії  та практики аудиту вітчизняних та закордонних 
вчених детально та зрозуміло викладені питання організації аудиторської 
діяльності, її нормативного забезпечення, процесу сертифікації 
та створення аудиторської фірми, професійної етики аудитора. 
Достатньо повно розкриті питання вивчення системи внутрішнього 
контролю, концепції аудиторського ризику, порядку отримання та оцінки 
аудиторських доказів, вибіркового дослідження в процесі аудиту, робочої 
та підсумкової документації аудиту. Після вивчення матеріалу даного 
навчального посібника, у читача буде сформована система знань про 
процес сучасного аудиту та його особливості.

Відмінною рисою даного навчального посібника є доступність та 
простота викладення матеріалу, приділення належної уваги, шляхом 
деталізованого викладу, актуальним питанням аудиторської перевірки.




