
Назарова К.О. 
Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : 

монографія / К.О. Назарова. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2015. – 464 с. 

ISBN 978-966-629-730-6 
 
У монографії висвітлено еволюцію аудиту, 

його соціально-економічний потенціал та 
ефективність. Розкрито перехід аудиту на стадію 
соціальної відповідальності. Окреслено 
транспарентні тенденції аудиту з урахуванням 
євроінтеграційного вектору розвитку економіки 
України. Розглянуто вплив професійних 
організацій на розвиток аудиту. Визначено 

перспективи взаємодії внутрішнього та зовнішнього 
аудиту та напрями удосконалення її методологічного забезпечення. Досліджено 
можливість отримання синергічного (антисинергічного) ефекту в аудиті. Розроблено 
основні підходи до оцінки ефективності аудиту, а також можливості реалізації 
його результатів. 

Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, 
студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, внутрішніх та 
незалежних аудиторів, засновників та керівників суб’єктів господарювання. 
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