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ВСТУП 

Урахування досвіду зарубіжних країн набуває важливого значення саме у 

сучасних умовах широкого розвитку процесів європейської інтеграції, тому що  

актуальною стає проблема вдосконалення окремих ланок національної 

економіки. Оскільки однією з найважливіших  форм фінансового контролю  і 

найбільш перспективним напрямом контрольної діяльності є незалежний аудит, 

питання запозичення зарубіжного досвіду у цій сфері та адаптації важливих 

напрацювань зарубіжних країн є досить актуальним. 

Досвід країн з ринковою економікою показує, що аудит покликаний 

сприяти прогресу економіко-правових відносин та демократизації суспільної 

сфери. Формування аудиту як своєрідного виду контрольно-господарської 

діяльності у світовій економічній сфері відбулося багато років тому. 

Подальший розвиток аудиторської діяльності пов'язаний з передачею 

власниками підприємств функцій управління підприємствами найманим 

працівникам-управляючим господарства. З часом з’явилися акціонерні 

товариства, інші організаційні формування з колективною формою власності. 

Фінансово-економічні інтереси їх керівників вимагали зовнішнього 

об'єктивного оцінювання звітності стану господарювання як результату 

діяльності керівників, правління компанії тощо. Розвиток суспільно-

виробничих відносин потребував фахівців,  які могли б кваліфіковано  оцінити 

фінансово-господарську діяльність підприємств. Тому аудит набув значного 

поширення  у системі контролю, виконуючи функції незалежної зовнішньої 

перевірки для підприємства-клієнта. 

Основною метою контрольної роботи є формування системи базових 

знань з  проведення аудиту у зарубіжних країнах.  

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу має навчити   

студентів   узагальнювати   та    письмово   викладати  основні думки  

опрацьованих літературних джерел, першоджерел.  

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичну і практичну 
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частину. Для успішного виконання теоретичної частини з  бухгалтерського 

обліку  першочергове значення мають вузлові питання, логічне послідовне 

висвітлення яких дозволяє повніше розкрити тему. 

Якщо студент правильно усвідомив логіку теми, то основні питання 

будуть складати єдину цілісну систему. 

До складання заліку з дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» 

студента допускають лише за умови виконання програми контрольної роботи. 

Контрольна робота є засобом самостійного набуття і поглиблення знань 

студента, а також формою самоконтролю та контролю навчання студента з 

боку кафедри. 

Контрольна робота показує, наскільки глибоко студент засвоїв курс, як 

він уміє самостійно вивчати окремі питання в межах вибраної теми. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

 

Вибирати тему контрольної роботи необхідно за останньою цифрою 

номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра номера вашої залікової 

книжки «0», вибирати потрібно тему за № 10. Якщо остання цифра номера 

вашої залікової книжки «5», то вибирати потрібно тему за № 5. 

Мета виконання контрольної роботи: навчитися самостійно працювати з 

науковою літературою, підручниками та посібниками, довідниками, 

допоміжними матеріалами згідно з обраною темою. Використовуючи 

різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної 

теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, а й визначити своє 

бачення проблеми. 

Підготовка до написання контрольної роботи. Після визначення теми 

контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на підставі 

вивченої рекомендованої літератури. Окрім указаної в тематиці контрольних 

робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в 

бібліотеці (монографії, брошури, статті). Використовуючи законодавчі акти, 

необхідно звертати особливу увагу на дату введення в дію певного закону чи 

нормативного акта. Не допускається до захисту контрольна робота, виконана на 

підставі старих нормативних документів. 

Основні вимоги до контрольної роботи: робота має бути акуратно 

виконана. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної 

роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала 

відносно завершене уявлення щодо вибраної теми. Сама робота має бути 

результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, 

посібників, статей, монографій, законодавчих та нормативних актів). 

Робота виконується шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5, поля з  

6 



усіх боків по 2 см. Обсяг роботи 20-25 сторінок друкованого тексту, або 25–30  

сторінок рукописного.  

На першій сторінці вказують тему контрольної роботи, її план, а в кінці 

роботи - список використаної літератури. Зразок оформлення титульної 

сторінки подано у додатку А. Приклади розв’язання задач наведено у 

методичних рекомендаціях для виконання практичних робіт. 

Підготовлену роботу не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної 

сесії здають на кафедру обліку та фінансів або висилають за адресою: кафедра 

обліку та аудиту, б-р Пушкіна, буд. 5, м. Кременчук, Полтавська обл. Під час 

написання адреси ВНЗ  обов’язково вкажіть прізвище, ім’я та по батькові 

викладача, який читає курс. 

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим 

деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до 

складання іспиту. 

Контрольну роботу бажано виконувати українською мовою. 
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2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1 Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах 

Суть та значення аудиту; його виникнення та розвиток. Мета і завдання 

аудиту. Види аудиту та їх особливості. 

Література: [1, с. 6; 2, с. 4; 7, с. 5; 8, с. 8]. 

  

Тема 2  Організація і структура аудиторської діяльності 

Організація аудиту в зарубіжних країнах. Створення і функціонування 

аудиторських фірм. Аудиторські професійні організації. Атестація аудиторів. 

Нормативи аудиту. Правила професійної етики аудиторів. 

Література: [1, с. 9; 2, с. 11; 3, с. 5; 4, с.18]. 

 

Тема 3  Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінки 

фінансової звітності 

Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту. Критерії та ознаки 

оцінювання аудитором фінансової звітності. Аудиторська вибірка. 

Література: [1, с. 18; 3, с. 5; 6, с. 5]. 

 

Тема 4 Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок 

Суть аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Методика 

визначення аудиторського ризику. Суттєвість помилок в аудиті. Аудиторські 

докази та їх види. 

Література: [1, с. 25; 2,  с. 21]. 

 

Тема 5  Планування, стадії та процедури аудиту 

План та програма аудиту. Етапи аудиторської перевірки. Процедури аудиту 

та їх види. 

Література: [1, с. 32; 2, с. 23; 3, с. 5]. 
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Тема 6  Робочі документи аудитора 

Мета і завдання документування процесу аудиту. Вимоги до ведення 

робочих документів. Класифікація робочих документів аудитора. 

Література: [1, с. 37; 2, с. 32; 7, с. 165; 8, с. 198]. 

 

Тема 7  Аудиторський звіт та висновок 

Поняття аудиторського звіту і його структура. Види аудиторських 

висновків. 

Література: [1, с. 47; 2, с. 25; 4, с. 25; 5, с. 28]. 

 

Тема 8   Аудит окремих специфічних циклів та рахунків 

Аудит циклів ділової активності підприємства. Аудит основних засобів та 

нематеріальних активів. Аудит запасів, грошових коштів та рахунків дебіторів. 

Аудит зобов’язань підприємства. Аудит капіталу. Аудит розрахунків із 

бюджетом. Аудит інших активів та пасивів. 

Література: [1, с.52; 2, с. 39; 5, с. 29; 6, с. 27 ]. 
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3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Теоретична частина 

Варіант 1 

1. Суть та значення аудиту. 

2. Аудиторська вибірка. 

3. Мета і завдання документування процесу аудиту.  

Варіант 2 

1. Виникнення та розвиток аудиту. 

2. Суть аудиторського ризику.  

3. Вимоги до ведення робочих документів.  

Варіант 3 

1. Мета і завдання аудиту. 

2. Складові аудиторського ризику.  

3. Класифікація робочих документів аудитора. 

Варіант 4 

1. Види аудиту та їх особливості. 

2. Методика визначення аудиторського ризику.  

3. Поняття аудиторського звіту і його структура.  

Варіант 5 

1. Організація аудиту в зарубіжних країнах.  

2. Суттєвість помилок в аудиті.  

3. Види аудиторських висновків. 

Варіант 6 

1. Створення і функціонування аудиторських фірм.  

2. Аудиторські докази та їх види. 

3. Аудит циклів ділової активності підприємства. 

Варіант 7 

1. Аудиторські професійні організації. 
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2. План та програма аудиту.  

3. Аудит основних засобів та нематеріальних активів.  

Варіант 8 

1. Атестація аудиторів. 

2. Етапи аудиторської перевірки.  

3. Аудит запасів, грошових коштів та рахунків дебіторів.  

Варіант 9 

1. Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту.  

2. Процедури аудиту та їх види. 

3. Аудит зобов’язань підприємства.  

Варіант 10 

1. Критерії та ознаки оцінювання аудитором фінансової звітності. 

2. Етапи аудиторської перевірки.  

3. Аудит капіталу. Аудит розрахунків із бюджетом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



Практичні завдання 

Варіант 1 

Надайте відповіді на тестові питання. 

1.Термін «аудит» означає: 

a)   слухати; 

b)   говорити; 

c)   підтверджувати; 

d)   класифікувати. 

2. Аудиторську перевірку здійснює: 

a) податковий інспектор; 

b) ревізор; 

c) незалежний спеціаліст; 

d) бухгалтер. 

3. Підвищення значення професії аудитора спостерігається: 

a) у період середньовіччя; 

b) інтенсивного розвитку промисловості; 

c) інтенсивного розвитку сільського господарства; 

d) інтенсивного розвитку промисловості і торгівлі. 

4. Внутрішній аудит здійснюється: 

a) незалежними аудиторами; 

b) державними аудиторами; 

c) аудиторами – працівниками підприємства, що перевіряється; 

d) внутрішніми і зовнішніми аудиторами. 

5. Зовнішній аудит здійснюється: 

a) незалежними аудиторами; 

b) державними аудиторами; 

c) аудиторами – працівниками підприємства, що перевіряється; 

d) внутрішніми і зовнішніми аудиторами. 
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6. Внутрішній аудитор підпорядковується: 

a) Міжнародній федерації бухгалтерів; 

b) керівництву підприємства; 

c) керівнику аудиторської фірми; 

d) головному бухгалтеру підприємства. 

7. Питання пов’язані з аудитом у Франції регулює: 

a) Міжнародна федерація бухгалтерів; 

b) міністерство юстиції; 

c) аудиторська палата Франції; 

d) департамент з аудиту. 

8. З якого року згідно із законодавством Німеччини усі компанії мають 

проводити обов’язковий аудит: 

a) 1931; 

b) 1941; 

c) 1951; 

d) 1961. 

9. У США сформувались наступні напрямки розвитку аудиторської 

професії: 

a) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори; 

b) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори, 

внутрішньогосподарські аудитори, присяжні бухгалтери; 

c) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори, присяжні 

бухгалтери; 

d) аудитори головної служби обліку, податкові інспектори, 

внутрішньогосподарські аудитори. 

10. Які компанії Великобританії повинні надавати свої річні звіти для 

перевірки аудиторам: 

a) тільки великі; 

b) великі і середні; 
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c) середні і малі; 

d) всі без винятку. 

11. Що визначають аудиторські стандарти: 

a) загальний підхід до визначення та проведення аудиту, масштаб 

аудиторської перевірки; 

b) активізація роботи, статистичні розрахунки; 

c) види звітів аудиторів, питання методології; 

d) немає правильної відповіді. 

12. В чому полягає значення стандартів: 

a) забезпечувати високу якість аудиторської перевірки, допомагати клієнтам 

зрозуміти процес аудиторської перевірки; 

b) забезпечувати зв'язок окремих елементів аудиторського процесу, 

обмежувати контроль з боку держави; 

c) забезпечувати особисту безпеку аудитора; забезпечувати діяльність 

аудитора; 

d) немає правильної відповіді. 

13. Хто займається розробкою професійних вимог на міжнародному рівні: 

a) Міжнародна Федерація бухгалтерів; 

b) Аудиторська палата України; 

c) Міжнародний союз аудиторів. 

d) немає правильної відповіді. 

14. Яка мета міжнародних аудиторських стандартів: 

a) сприяють розвитку аудиту в тих країнах, де рівень професіоналізму 

нижчий за загальносвітовий; 

b) уніфікація підходу до аудиту в міжнародному масштабі; 

c) правильної відповіді немає. 

15. Аудит історичної фінансової інформації – це завдання з надання: 

a) високого рівня впевненості; 

b) середнього рівня впевненості; 
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c) низького рівня впевненості; 

d) свій варіант відповіді. 

16. Міжнародні стандарти проведення аудиту містять: 

a) стандарти проведення аудиту та норми аудиту; 

b) стандарти проведення супутніх послуг та внутрішньофірмових стандартів; 

c) стандарти проведення аудиту. 

d) немає правильної відповіді. 

17. До огляду фінансових звітів відносять: 

a) стандарти проведення аудиту; 

b) стандарти із надання супутніх послуг; 

c) правильної відповіді немає; 

d) немає правильної відповіді. 

18. Хто займається розробкою внутрішньофірмових стандартів аудиту в 

Україні: 

a) Аудиторська палата України; 

b) Міжнародна організація бухгалтерів, Міжнародний комітет з аудиту; 

c) Міністерство фінансів, Держстандарт; 

d) немає правильної відповіді. 

19. Якими мають бути аудиторські стандарти: 

a) короткими та лаконічними; 

b) докладними та обставинними; 

c) правильної відповіді немає. 

20.Приклад прогнозної інформації у вигляді окремих показників: 

a) прогнозний баланс; 

b) прогнозний звіт про фінансові результати; 

c) прогнозний звіт про власний капітал; 

d) оцінювання впровадження нового продукту. 

21. Довіра до служби внутрішнього контролю забезпечується наступними 

параметрами: 
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a) професіоналізмом внутрішніх аудиторів; 

b) доступністю і впевненістю доказів; 

c) повнотою розкриття інформації; 

d) усе перелічене.  

22. Аудиторський ризик, який пов’язаний із підприємницькою діяльністю 

клієнта, що перебуває під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, – це: 

a) ризик контролю; 

b) властивий ризик; 

c) ризик не виявлення; 

d) нема правильної відповіді. 

23. Невпевненість в тому, що суттєва недостовірна інформація буде 

виявлена і своєчасно попереджена системою внутрішнього контролю, – це: 

a) властивий ризик; 

b) ризик не виявлення; 

c) ризик контролю; 

d) немає правильної відповіді. 

24. Чи може аудитор повністю довіряти системам обліку і внутрішнього 

контролю підприємства: 

a) так; 

b) ні; 

c) в окремих випадках; 

d) немає правильної відповіді. 

25. Помилки, які призводять до перекручення звітних даних, відносять до: 

a) суттєвих; 

b) шахрайства; 

c) несуттєвих; 

d) нема правильної відповіді. 

26. Навмисне неправильне відображення і подання  даних з боку клієнта – 

це: 
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a) суттєві помилки; 

b) фальсифікація; 

c) шахрайство; 

d) нема правильної відповіді. 

27. Неправильне оцінювання активів та методів їх списання, навмисний 

пропуск або приховування результативних записів, – це: 

a) фальсифікація; 

b) суттєві помилки; 

c) шахрайство; 

d) немає правильної відповіді. 

28. Аудитор ніколи не повинен виключати ймовірність невиявлення 

помилок, неякісних вихідних даних: 

a) так; 

b) ні; 

c) в окремих випадках; 

d) нема правильної відповіді. 

29. Загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх 

професійних обов’язків – це: 

a) інструкції; 

b) нормативи (стандарти); 

c) закони; 

d) положення. 

30. Які з наведених значень ризику контролю (РК) неможливі: 

a) РК=1; 

b) РК=0;   

c) РК=0,5; 

d) РК=0,7. 

31. Тести, які проводяться для отримання аудиторських доказів стосовно 

належної організації системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 
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 – це: 

a) тести на суттєвість; 

b) тести контролю; 

c) оцінювання внутрішнього контролю; 

d) оцінювання ризику контролю. 

32. Поточне планування роботи аудиторської фірми включає: 

a) розробку бізнес-плану на поточний рік;  

b) планування конкретної аудиторської перевірки; 

c) розробку плану роботи аудиторської фірми на три роки; 

d) власний варіант відповіді. 

33. Чи доцільно під час складання плану аудиторської фірми визначення 

рівня суттєвості: 

a) ні; 

b) так;  

c) в окремих випадках; 

d) за рішенням керівництва аудиторської фірми. 

34. Менеджер аудиторської фірми: 

a) відповідає за поточні відносини з клієнтом; 

b) розробляє робочі документи; 

c) відповідає за поточні відносини з клієнтом та розробляє робочі документи;  

d) виконує перевірку. 

35. Партнер аудиторської фірми: 

a) несе загальну відповідальність; 

b) приймає рішення щодо аудиторського висновку; 

c) розв’язує найбільш складні завдання; 

d) несе загальну відповідальність, приймає рішення щодо аудиторського 

висновку, вирішує найбільш складні завдання. 

36. Асистент аудиторської фірми: 

a) виконує завдання  аудитора;  
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b) складає програми; 

c) розробляє робочі документи; 

d) виконує перевірку. 

37. Зміст робочої документації є: 

a) залежним від завдань замовника; 

b) предметом професійного судження; 

c) залежить від вказівок керівництва аудиторської фірми; 

d) залежить від рекомендацій вищого органу. 

38. Для постійного клієнта постійними робочими документами є: 

a) банківські документи; 

b) касові документи; 

c) статутні документи; 

d) інформація про прибутки і збитки. 

39. Робочі документи аудитора: 

a) можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта; 

b) не можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта; 

c) можуть використовуватись як заміна фінансової документації клієнта.; 

d) залежать від рішення замовника. 

40. Робочі документи аудитора призначені для: 

a) дотримання вимог Кодексу професійної етики аудиторів; 

b) поточного контролю і спостереження за процедурами контролю якості 

послуг, що надаються; 

c) забезпечення обґрунтування висновку аудитора; 

d) документального засвідчення незалежності аудитора. 

41. Робочі документи містять: 

a) тільки якісну інформацію; 

b) тільки якісну інформацію (результати опитувань, перелік опитаних 

працівників тощо); 

c) кількісну і якісну інформацію; 
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d) тільки помилкову інформацію. 

a) 42. Завдання з аудиту фінансової звітності, підготовленої до засад, що 

відрізняються від МСБО, відносяться до : 

b) завдання з огляду фінансової звітності; 

c) завдання з надання впевненості; 

d) стратегічний аудит; 

e) аудит спеціального призначення. 

43. Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження 

адміністрації, надається під час: 

a) огляді річної фінансової звітності; 

b) аудиті фінансової звітності; 

c) огляді квартальної фінансової звітності; 

d) підготовці фінансової інформації. 

44. Ніякої впевненості не висловлюється аудитором під час: 

a) аудиті фінансової звітності; 

b) огляді фінансової звітності; 

c) наданні консультаційних послуг; 

d) правильної відповіді немає. 

45. Помірний рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження 

адміністрації, надається під час: 

a) огляді фінансової звітності; 

b) виконанні погоджених процедур; 

c) підготовці фінансової інформації; 

d) аудиті фінансової звітності. 

46. До завдань з надання обґрунтованої впевненості належать: 

a) огляд фінансової звітності; 

b) аудит фінансової звітності; 

c) підготовка фінансової інформації; 

d) консультаційні послуги. 
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47. Під час здійснення аудиту фінансової звітності аудитор надає: 

a) обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень; 

b) обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень; 

c) обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень; 

d) обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень. 

48. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність не 

включає відповідальність за: 

a) точність та достовірність даних звітності; 

b) впровадження системи внутрішнього контролю; 

c) розробку облікових оцінок; 

d) вибір та застосування облікової політики. 

49. Під час оцінювання результатів фінансової діяльності, відображених у 

звітності, аудитор повинен дослідити: 

a) застосування прогнозів, бюджетів та аналіз відхилень; 

b) облік справедливої вартості; 

c) подальші події або зміни у галузі. 

50. Перевіряючи фінансові звіти на кінець періоду, аудитор визначає, чи 

узгоджуються вони з: 

a) первинними обліковими записами; 

b) регістрами синтетичного обліку; 

c) податковою звітністю. 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Охарактеризуйте суть та значення аудиту. 

2. Охарактеризуйте виникнення та розвиток аудиту.  

3. Вкажіть мету і завдання аудиту.  

4. Назвіть види аудиту та охарактеризуйте їх особливості. 

5. Охарактеризуйте об’єкти аудиту. 

6. Вкажіть основні види робіт, які зазвичай виконуються внутрішнім 

аудитором. 

7. Охарактеризуйте організацію аудиту в зарубіжних країнах.  

8. Охарактеризуйте  створення і функціонування аудиторських фірм.  

9. Наведіть  приблизну структуру аудиторської фірми. 

10. Охарактеризуйте  аудиторські професійні організації.  

11. Охарактеризуйте атестацію аудиторів.  

12. Охарактеризуйте  нормативи аудиту.  

13. Охарактеризуйте  правила професійної етики аудиторів. 

14. Охарактеризуйте  види аудиторських фірм у зарубіжних країнах. 

15. Охарактеризуйте  загальнонаукові та специфічні методи і прийоми 

аудиту. 

16. Вкажіть  інформацію, яку містить договір на проведення аудиту. 

17. Охарактеризуйте порядок складання  договору на проведення 

аудиту. 

18. Назвіть та охарактеризуйте критерії та ознаки оцінювання 

аудитором фінансової звітності.  

19. Охарактеризуйте  особливості аудиторської вибірки. 

20. Охарактеризуйте методики здійснення вибіркової перевірки. 

21. Охарактеризуйте підходи аудиту у зарубіжних країнах.  

22. Охарактеризуйте  суть аудиторського ризику.  

23. Назвіть та охарактеризуйте  складові аудиторського ризику.  
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24. Охарактеризуйте  методику визначення аудиторського ризику.  

25. Охарактеризуйте  порядок визначення суттєвості помилок в аудиті.  

26. Назвіть та охарактеризуйте  аудиторські докази та їх види. 

27. Охарактеризуйте  порядок  складання плану та програми аудиту.  

28. Назвіть та охарактеризуйте  етапи аудиторської перевірки.  

29. Охарактеризуйте принципи, яких під час планування слід 

дотримуватись аудитору.  

30. Назвіть та охарактеризуйте  процедури аудиту та їх види. 

31. Вкажіть мету і завдання документування процесу аудиту.  

32. Назвіть вимоги до ведення робочих документів.  

33. Охарактеризуйте класифікацію робочих документів аудитора. 

34. Охарактеризуйте аудиторський звіт і його структуру.  

35. Охарактеризуйте  види аудиторських доказів. 

36. Назвітьта охарактеризуйте  види аудиторських висновків. 

37. Охарактеризуйте  аудит циклів ділової активності підприємства.  

38. Охарактеризуйте  аудит процесу виробництва, собівартості та 

реалізації продукції.  

39. Охарактеризуйте  порядок проведення аудиту грошових коштів. 

40. Охарактеризуйте  аудит основних засобів та нематеріальних 

активів.  

41. Охарактеризуйте  аудит запасів. 

42.  Охарактеризуйте  порядок проведення аудиту рахунків дебіторів.  

43. Охарактеризуйте  аудит зобов’язань підприємства.  

44. Охарактеризуйте  аудит капіталу.  

45. Охарактеризуйте  аудит розрахунків із бюджетом.  

46. Охарактеризуйте  аудит інших активів та пасивів. 

47. Охарактеризуйте особливості організації проведення аудиту у 

Франції. 

48. Охарактеризуйте особливості організації  аудиту у  Німеччині. 
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