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Інформація про викладачів (експертів) 

Національної академії статики, обліку та аудиту, 

які будуть залучені до заходів з підвищення кваліфікації 

та підготовки до сертифікації аудиторів 

 
 

  З числа професорсько-викладацького складу Національної академії статистики, обліку та 

аудиту (надалі – Академія) планується залучити до заходів з підготовки до сертифікації 

аудиторів та підвищення кваліфікації вже практикуючих аудиторів наступних викладачів: 

• Редько Олександр Юрійович, д.е.н., професор, професор Національного центру 

обліку та аудиту Академії (надалі – Центр), член Аудиторської палати України (надалі 

– АПУ), член ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» (надалі – 

ГПВАУ), сертифікований практикуючий аудитор, сертифікований внутрішній аудитор, 

сертифікований фінансовий менеджер, до Закону 2285 – член АПУ трьох скликань, 

понад 15 років був віце-президентом САУ, понад 12 років – Президентом ГПВАУ. 

Засновник наукової школи аудиту Центру. За його науковим консультуванням 

захистили докторські дисертації з питань аудиту Т.О. Каменська, Н.М. Проскуріна, 

К.С. Сурніна, І.М. Дмитренко, О.Е. Лубенченко. Має понад 23 роки досвіду 

викладання на курсах підвищення кваліфікації практикуючих аудиторів за програмами 

АПУ. Автор понад 200 публікацій з проблем аудиту та контролю. 

• Дмитренко Ірина Миколаївна, д.е.н., доцент, професор Центру. Сертифікований 

практикуючий аудитор. Член АПУ. Автор понад 160 публікацій з проблем зовнішнього 

та внутрішнього аудиту, оцінки ризиків в аудиті, управління ризиками в бізнесі. 

Підготувала 4 кандидатів економічних наук. Є науковим керівником 5 аспірантів, що 

здійснюють дослідження у сфері обліку та аудиту. В Центрі викладає для аудиторів 

програми: «Реалізація вимог МСА 315 та 610 в практиці аудиту», «Порядок 

інформування третіх сторін в процесі аудиту», «Управління ризиками в аудиті та 

бізнесі клієнтів». 

• Лубенченко Ольга Едуардівна, д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту та 

підприємництва Академії. Сертифікований практикуючий аудитор. Член АПУ. Автор 

понад 100 публікацій з питань внутрішнього та зовнішнього аудиту. Викладає у Центрі 

за програмами «Ефективна система контролю якості аудиторської фірми: створення та 

методичне забезпечення», «Нестандартні ситуації в аудиті», «Організаційні засади 

аудиту звітності в Україні». 

• Корінько Микола Данилович, д.е.н., професор, завідувач кафедрою аудиту та 

підприємництва, сертифікований аудитор, судовий експерт (з 2003 р.), податковий 

консультант. Автор понад 200 публікацій з питань контролю, аудиту, бухгалтерської 

експертизи. Член ГО «Федерація аудиторів України» (ФАУ), бізнес-тренер «Академія 

Статус» - навчального центру ФАУ. В Академії викладає курс «Організація та 

методика аудиту» (курс акредитовано АССА), дисципліну «Судово-бухгалтерська 

експертиза». 

• Новіченко Людмила Степанівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту та 

підприємництва. Сертифікований практикуючий аудитор, член «Палати Аудиторів та 
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Бухгалтерів України (ПАБУ)». В Академії викладає дисципліни «Міжнародні 

стандарти аудиту», «Аналіз господарської діяльності».  

• Шульга Світлана Володимирівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту та 

підприємництва. Сертифікований практикуючий аудитор, член АПУ, член ПАБУ. В 

Академії викладає дисципліну «Аудит». 

• Пантелєєв Володимир Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та 

оподаткування Академії. Сертифікований практикуючий аудитор. Член АПУ. Має 

понад 100 публікацій з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. 

Викладає дисципліни «Консолідація фінансової звітності», «Облік та оподаткування 

підприємницької діяльності. 

• Селіщев Сергій В’ячеславович, к.е.н., член ГПВАУ, розробник програми підвищення 

кваліфікації аудиторів «Відповідальність практикуючих аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності згідно з чинним законодавством» та «Конфіденційність та 

професійна таємниця в аудиті». 

 

 

 

 

 

 

 


