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1. Вступ 
 
Анотація навчальної дисципліни: «Аудит державних фінансів» – навчальна 

дисципліна, що вивчає принципи, методи і способи дослідження законності, 
достовірності, економічної доцільності та ефективності використання публічних коштів 
та державного майна, зосереджених на загальнодержавному, регіональному й 
місцевому рівнях, а також господарських і фінансових операцій і процесів на 
підприємствах, організаціях та установах державної та комунальної форми власності на 
основі використання облікової, звітної, планової (нормативної) та іншої фінансово-
економічної інформації в поєднанні з дослідженням фактичного стану об'єктів аудиту 
державних фінансів. 

Наразі є дуже актуальною і необхідною цільова підготовка фахівців у сфері 
державного управління (для органів державного аудиту – Рахункової палати України, 
Державної аудиторської служби України; для підприємств, установ та організацій), 
спроможних здійснювати аудит та експертно-аналітичні заходи усієї системи управління 
публічними коштами та державним майном. Адже запорукою фінансової стабільності, 
безпеки країни і підвищення суспільного добробуту є ефективна система фінансового 
контролю, ключовим компонентом якої є аудит державних фінансів. 

Мета навчальної дисципліни:формування у студентів здатності до успішного 
здійснення аудиту державних фінансів.  
 

Курс 1М 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Аудиторні навчальні заняття 
лекції 20 

семінарські, практичні 20 

Самостійна робота  110 

Форма підсумкового контролю залік 

 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 
 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Політична економіка Тренінги  

Макроекономіка, мікроекономіка 

Економіка підприємств Написання курсових робіт, 
консультаційних проектів Фінанси 

Державні фінанси Магістерська дипломна робота 

Бухгалтерський облік 

 
2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 

Компетентності Результати навчання 

Здатність визначати особливості 
здійснення аудиту державних 
фінансів в Україні та за її межами 

демонструвати знання необхідності впровадження та 
розвитку аудиту державних фінансів на теренах 
України і за кордоном 
демонструвати знання чинного міжнародного та 
вітчизняного законодавства  

визначати найбільш сучасні й ефективні різновиди 
аудиту державних фінансів 

демонструвати знання особливостей функціонування 
органів державного аудиту 
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Компетентності Результати навчання 

Здатність до організації аудиту 
державних фінансів 

виявляти уміння планувати аудит 
мати здатність застосовувати методи та прийоми 
аудиту державних фінансів 

демонструвати уміння складати аудиторський звіт  

мати здатність виявляти причини порушень та 
розробляти рекомендації за результатами аудиту 
державних фінансів 

Здатність до виконання 
аудиторських процедур стосовно 
дослідження стану управління та 
використання публічних коштів 
та державного майна 

виявляти уміння проводити аудиторські процедури  
застосовувати навички аналізу та оцінки стану 
управління публічними коштами 
мати здатність аналізувати стан використання 
державного майна 
мати здатність виявляти причини та наслідки 
неефективного використання публічних коштів та 
державного майна 

демонструвати уміння застосовувати сучасні інтернет-
технологіїї в ході аудиторських досліджень 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Теоретико-організаційні засади аудиту державних 
фінансів 

 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку аудиту державних фінансів 
1.1. Основні історичні етапи становлення аудиту державних фінансів.  
Етапи виникнення державного фінансового контролю у світі та його вплив на 

розвиток аудиту державних фінансів. Основні віхи розвитку аудиту державних фінансів 
в Україні. Процес становлення аудиту державних фінансів. 

1.2. Сучасний стан аудиту державних фінансів на теренах України та 
перспективи його розвитку. 

Особливості запровадження аудиту державних фінансів в контексті 
реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Перспективи 
розвитку аудиту державних фінансів. 

1.3. Організація аудиту державних фінансів в зарубіжних країнах.  
Організація аудиту державних фінансів в окремих країнах світу. Особливості 

організації аудиту державних фінансів в розвинутих країнах Заходу та країнах – членах 
ЄС. 

1.4. Міжнародні організації контрольних органів (INTOSAI, EUROSAI).  
Організація та основні напрями діяльності Міжнародної організації вищих органів 

фінансового контролю (аудиту) INTOSAІ. Функції та задачі Європейської організації 
вищих органів фінансового контролю (аудиту) EUROSAI. 

 
Тема 2.Сутність та організаційно-правові засади аудиту державних фінансів 
2.1. Необхідність, місце та значення аудиту державних фінансів в сучасних 

умовах.  
Необхідність здійснення та значення аудиту державних фінансів в сучасних 

умовах господарювання. Місце аудиту державних фінансів в системі державного 
фінансового контролю. 

2.2. Аудит державних фінансів як складова фінансового контролю за 
державними коштами.  

Сутність та класифікація фінансового контролю в Україні. Визначення поняття 
аудит державних фінансів у вітчизняному та міжнародному законодавстві.  

2.3. Нормативно-правове забезпечення аудиту державних фінансів в Україні.  
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Законодавчі і нормативно-правові акти, які забезпечують здійснення аудиту 
державних фінансів в Україні.  

2.4. Стандартизація аудиту державних фінансів. 
Структура та значення Міжнародних стандартів вищих органів фінансового 

контролю (аудиту) (ISSAI). 
2.5. Принципи здійснення аудиту державних фінансів. 
Основний зміст та призначення принципів аудиту державних фінансів.  
 
Тема 3. Класифікація аудиту державних фінансів 
3.1. Види аудиту державних фінансів відповідно до міжнародних стандартів 

(INTOSAI).  
Перелік та характеристика видів аудиту державних фінансів, що застосовуються 

світовою спільнотою. 
3.2. Різновиди аудиту державних фінансів 
Види аудиту державних фінансів в Україні. Зміст та характеристика основних 

різновидів аудиту державних фінансів згідно з вітчизняним законодавством.  
 
Тема 4. Суб’єкти аудиту державних фінансів 
4.1. Державна аудиторська служба України.  
Правовий статус ДАС України. Структура ДАС України. Завдання та функції ДАС 

України під час здійснення державного фінансового аудиту. 
4.2.Рахункова палата України. 
Історія створення та діяльність Рахункової палати України в сучасних умовах 

розвитку економіки країни. Організаційна структура Рахункової палати України. 
 
Тема 5. Організація державного фінансового аудиту Державною 

аудиторською службою України 
5.1.Сутність та принципи організації державного фінансового аудиту .  
Сутність поняття «організація державного фінансового аудиту ». Зміст принципів 

організації державного фінансового аудиту .  
5.2. Стадії та етапи здійснення державного фінансового аудиту ДАС України.  
Стадії та етапи здійснення різних видів державного фінансового аудиту. 
5.3. Планування державного фінансового аудиту органами ДАС України.  
Процес планування державного фінансового аудиту. Структура плану та 

програми державного фінансового аудиту. 
5.4. Сутність та зміст методичних прийомів державного фінансового аудиту.  
Загальнонаукові методи державного фінансового аудиту. Специфічні методичні 

прийоми, що застосовує державний аудитор під час аудиторських досліджень. 
 
Тема 6. Організація внутрішнього аудиту в органах державного сектора 
6.1. Стандартизація внутрішнього аудиту в органах державного сектора 
Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, розроблені 

Інститутом внутрішніх аудиторів (IIA) (далі – МСППВА). Особливості їх застосування у 
державному секторі економіки. Національні cтандарти внутрішнього аудиту (далі - ВА), 
що встановлюють єдині підходи до практичної реалізації планування, організації та 
проведення ВА, підготовки аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, здійснення 
внутрішніх оцінок якості ВА в державних органах виконавчої гілки влади. Кодекс етики 
внутрішніх аудиторів, що визначає морально-етичні принципи професійної діяльності 
працівників підрозділу ВА та правила поведінки державного внутрішнього аудитора. 

6.2. Основні етапи та процедури організації діяльності підрозділу 
внутрішнього аудиту (далі - ПВА) органу державного сектора 

Планування діяльності ПВА. Організація та проведення ВА. Звітування про 
результати діяльності ПВА. Забезпечення та підвищення якості ВА. 
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6.3. Забезпечення та підвищення якості ВА в органах державного сектора 
Складові забезпечення та основні напрями підвищення якості ВА в органах 

державного сектора з боку ДАС України.  
 
Тема 7. Організація аудиту державних фінансів з боку Рахункової палати 

України 
7.1. Процес аудиту державних фінансів з боку Рахункової палати України та 

його етапи.  
Поняття організації аудиторської діяльності, організації аудиту державних 

фінансів. Основні принципи за якими здійснюється аудит державних фінансів, права та 
обов'язки аудиторів Рахункової палати та посадових осіб об’єкта перевірки. 
Характеристика основних етапів та стадій організації аудиту державних фінансів. 

7.2. Планування аудиту державних фінансів Рахунковою палатою України. 
Процес планування аудиту державних фінансів. Структура плану та програми 

аудиту державних фінансів. 
7.3. Загальний порядок проведення аудиту державних фінансів Рахунковою 

палатою.  
Визначення основних підходів до проведення аудиту державних фінансів 

Рахунковою палатою України. 
7.4. Координація дій аудиторів із працівниками об’єкта перевірки.  
Питання координації дій аудиторів із діями працівників об’єкта перевірки, порядок 

роботи експертів та  консультаційної групи. 
7.5. Нагляд за проведенням аудиту. Документування процесу аудиту.  
Процес документування аудиту, необхідність та порядок здійснення нагляду. 
7.6. Оформлення результатів аудиту державних фінансів Рахунковою палатою 

України. 
Порядок складання і подання аудиторського звіту. Зміст основних структурних 

елементів аудиторського звіту. 
7.7. Контроль якості аудиту державних фінансів з боку Рахункової палати 

України. 
Завдання Рахункової палати України щодо контролю якості аудиту державних 

фінансів. Основні напрями контролю якості аудиту державних фінансів. 
 

Змістовий модуль 2. Методики здійснення аудиту державних фінансів 
 

Тема 8. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит 
ефективності) 

8.1. Мета, завдання й об'єкти державного фінансового аудиту виконання 
бюджетних програм.  

Поняття «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм». Основні 
завдання аудиту ефективності. Об’єкти та джерела інформації  аудиту ефективності. 

8.2. Методика проведення державного фінансового аудиту виконання 
бюджетних програм.  

Збирання даних, їх узагальнення та аналіз із метою підтвердження або 
спростування висунутих гіпотез аудиту. Підготовка висновків та пропозицій, реалізація 
яких підвищила б рівень виконання бюджетної програми. Обговорення результатів з 
учасниками аудиту ефективності. 

8.3. Оформлення і реалізація результатів державного фінансового аудиту 
виконання бюджетних програм.  

Аудиторський звіт та його складові. Порядок реалізації результатів аудиту 
ефективності. 
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Тема 9. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання  
9.1. Поняття, об'єкти і завдання державного фінансового аудиту діяльності 

суб’єктів господарювання. 
Поняття «державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання». 

Основні завдання державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. 
Об’єкти та джерела інформації  державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів 
господарювання. 

9.2. Методика проведення державного фінансового аудиту діяльності 
суб’єктів господарювання.  

Перевірка ризикових операцій фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання. Збирання даних, їх узагальнення та аналіз.  

9.3. Оформлення і реалізація результатів державного фінансового аудиту 
діяльності суб’єктів господарювання. 

Підготовка висновків та пропозицій, звітування про результати державного 
фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Аудиторський звіт та його 
складові. Порядок реалізації результатів державного фінансового аудиту діяльності 
суб’єктів господарювання.  

 
Тема 10. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів 
10.1. Поняття, об'єкти і завдання державного фінансового аудиту виконання 

місцевих бюджетів.  
Поняття «державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів». Основні 

завдання аудиту виконання бюджету. Об’єкти та джерела інформації  аудиту виконання 
бюджету. 

10.2. Методика проведення державного фінансового аудиту виконання 
місцевих бюджетів.  

Перевірка ризикових операцій фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
аудиту виконання бюджету. Збирання даних, їх узагальнення та аналіз.  

10.3. Оформлення і реалізація результатів державного фінансового аудиту 
виконання місцевих бюджетів. 

Підготовка висновків та пропозицій, звітування про результати державного 
фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів. Аудиторський звіт та його складові. 
Порядок реалізації результатів державного фінансового аудиту виконання місцевих 
бюджетів.  

 
Тема 11. Державний фінансовий аудит окремих господарських операцій 
11.1. Поняття і об'єкти операційного аудиту.  
Поняття «державний фінансовий аудит окремих господарських операцій». 

Основні завдання операційного аудиту. Об’єкти та джерела інформації операційного 
аудиту. 

11.2. Порядок проведення операційного аудиту.  
Перевірка окремих операцій фінансово-господарської діяльності суб’єктів аудиту. 

Збирання даних, їх узагальнення та аналіз.  
11.3. Оформлення і реалізація результатів операційного аудиту. 
Підготовка висновків та пропозицій, звітування про результати аудиту. 

Аудиторський звіт та його складові. Порядок реалізації результатів операційного 
аудиту.  

 
Тема 12. Внутрішній аудит в органах державного сектора 
12.1. Поняття і об'єкти внутрішнього аудиту в органах державного сектора 
Поняття «внутрішній аудит органу державного сектора». Основні завдання 

внутрішнього аудиту в органах державного сектора. Об’єкти та джерела інформації 
внутрішнього аудиту в органах державного сектора 
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12.2. Порядок проведення внутрішнього аудиту в органах державного сектора  
Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю органу державного сектору. 

Збирання аудиторських доказів, їх узагальнення та аналіз.  
12.3. Оформлення і реалізація результатів внутрішнього аудиту в органах 

державного сектора 
Підготовка висновків та пропозицій, звітування про результати внутрішнього 

аудиту в органах державного сектора. Аудиторський звіт внутрішнього аудитора органу 
державного сектора та його складові. Порядок реалізації результатів внутрішнього 
аудиту в органах державного сектора. 

 
Тема 13. Аудит ефективності надходжень та використання бюджетних 

коштів з боку Рахункової палати України 
13.1. Загальні положення аудиту ефективності надходжень та використання 

бюджетних коштів з боку Рахункової палати України 
Загальні положення методики аудиту ефективності надходжень та використання 

бюджетних коштів. Особливості, мета, предмет, суб’єкт та об’єкти аудиту ефективності 
надходжень та використання бюджетних коштів. 

13.2. Планування аудиту ефективності надходжень та використання 
бюджетних коштів 

Зміст та значення першого етапу аудиту ефективності надходжень та 
використання бюджетних коштів – планування. Характеристика фаз етапу планування 
аудиту ефективності надходжень та використання бюджетних коштів. 

13.3. Проведення (виконання) аудиту ефективності надходжень та 
використання бюджетних коштів 

Фази етапу виконання аудиту ефективності надходжень та використання 
бюджетних коштів. Сутність та зміст аудиторських доказів. Порядок складання 
аудиторської вибірки. 

13.4. Звітування за результатами аудиту ефективності надходжень та 
використання бюджетних коштів 

Порядок складання звіту про результати проведеного аудиту ефективності 
надходжень та використання бюджетних коштів. Основні вимоги та рекомендацій до 
його складання. 

13.5. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту ефективності 
надходжень та використання бюджетних коштів 

Порядок здійснення перевірки виконання пропозицій за результатами аудиту 
ефективності надходжень та використання бюджетних коштів. 

 
Тема 14. Фінансовий аудит надходжень та використання бюджетних коштів 

з боку Рахункової палати України 
14.1. Загальні положення фінансового аудиту надходжень та використання 

бюджетних коштів з боку Рахункової палати України 
Загальні положення методики фінансового аудиту надходжень та використання 

бюджетних коштів. Особливості, мета, предмет, суб’єкт та об’єкти фінансового аудиту 
надходжень та використання бюджетних коштів. 

14.2. Планування фінансового аудиту надходжень та використання 
бюджетних коштів 

Зміст та значення планування фінансового аудиту надходжень та використання 
бюджетних коштів. Розрахунок рівня суттєвості та аудиторського ризику. 

14.3. Проведення (виконання) фінансового аудиту надходжень та 
використання бюджетних коштів 

Основні етапи здійснення фінансового аудиту надходжень та використання 
бюджетних коштів. Сутність та зміст аудиторських доказів в процесі здійснення 
фінансового аудиту надходжень та використання бюджетних коштів. Порядок 
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розрахунку аудиторської вибірки. 
14.4. Звітування за результатами фінансового аудиту надходжень та 

використання бюджетних коштів 
Порядок складання звіту про результати фінансового аудиту надходжень та 

використання бюджетних коштів. Основні вимоги та рекомендацій до його складання. 
14.5. Перевірка виконання рекомендацій за результатами фінансового аудиту 

надходжень та використання бюджетних коштів 
Порядок здійснення перевірки виконання рекомендацій за результатами 

фінансового аудиту надходжень та використання бюджетних коштів. 
 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 
семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 
результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів 
(максимальна сума – 100 балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні-
екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний 
змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента після 
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі диференційованого 
заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання 
знань студента під час семінарських і практичних занять проводиться за такими 
критеріями:  

розуміння історичних аспектів та понятійно-категоріального апарату державного 
аудиту; ступінь засвоєння норм міжнародного та вітчизняного законодавства у сфері 
державного аудиту, а також управління публічними коштами та державним майном; 
розуміння функціонального призначення органів державного аудиту та обов’язків 
державних аудиторів; ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із 
сучасною літературою з питань аудиту державних фінансів; вміння застосовувати 
методи, прийоми, процедури аудиторських досліджень при розв’язанні задач, у процесі 

виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, 
структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах, презентаціях і при виступах в 
аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації 
та робити висновки; здатність проводити критичну та незалежну оцінку стану 
управління та використання публічних ресурсів і державного майна; застосування 
аналітичних підходів для оцінки стану управління публічними коштами та їх використання; 

якість і чіткість представлення власної думки; логіка, структуризація та обґрунтованість 
висновків щодо причин та наслідків неефективного використання публічних коштів та 

державного майна; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; уміння 

застосовувати сучасні інтернет-технологіїї; оформлення відповідей на завдання. 
Самостійна робота студентів передбачає вивчення лекційного матеріалу, 

підготовку до семінарських і практичних занять, контрольних робіт, колоквіуму, а також 
підготовку презентацій за окремими темами. Загальними критеріями, за якими 
здійснюється оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є:  

глибина і міцність знань, що демонструються на практичних і семінарських 
заняттях; рівень мислення, вміння систематизувати і узагальнювати знання за 
окремими темами; навички і прийоми виконання аудиторських досліджень; вміння 
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робити обґрунтовані висновки; дотримання термінів виконання презентацій; якість 
оформлення та подання інформації; ступінь застосування мультимедійних технологій 
при підготовці презентацій; самореалізація на практичних та семінарських заняттях, в 
ході виступів. 

Критеріями оцінювання творчого завдання (ессе, наукової статті) є:  
дотримання термінів підготовки наукової статті; вміння пояснювати альтернативні 

погляди та наявність власної точки зору в ході підготовки творчого завдання; здатність 
проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань; вміння 
пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на певне 
проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення 
міркувань; логіка,структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 
проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; виконання 
методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення диференційованого заліку,завданням 
якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених 
знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 
тощо. 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни (максимум 100 балів) 
визначається як сума (проста) балів за результати успішності студента при поточному 
та модульному контролі. Залік виставляється за результатами роботи студента 
впродовж усього семестру.  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 
60.  

Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – 
зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість 
обліку успішності" навчальної дисципліни.  

 
Розподіл балів за тижнями 
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 1
. Тема 1,2,3 1 тиждень 1  1     2 

Тема 4 2 тиждень  1  1  5   7 

Тема 5 3 тиждень 1  1   5  7 

Тема 6 4 тиждень 1 1   5   7 
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Тема 7 5 тиждень  1 1    5 10 17 

Змістовий 

модуль 2. 

Тема 8 6 тиждень 1 1   5   7 

Тема 9 7 тиждень 1 1    5  7 

Тема 10 8 тиждень 1 1   5   7 

Тема 11,12 9 тиждень 1 1  20    22 

Тема 13,14 10 тиждень  1 1   5  10 17 

Залік  

Усього 10 7 3 20 25 15 20 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 

5. Рекомендована література 
 

Основна 
1. Дікань Л. В. Кожушко О. В., Лядова Ю. О. Державний аудит : підручник. Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 412 с. 
2. Дікань Л. В., Кожушко О. В., Лядова Ю. О. Контроль в бюджетних установах: 

теорія та практика : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 332 с. 
3. Дікань Л. В. Голуб (Лядова) Ю. О. Держаний аудит : навч. посібн. Київ : Знання, 

2011. 503 с. 
4.Дікань, Л. В. Аудит державних фінансів : конспект лекцій. Харків : ХНЕУ, 2008. 

87 с. 
5. Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця : Аудит державних фінансів Лядова Ю.О. URL: 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=366. 
 
Додаткова 
6. Білорус О. Г. та ін. Актуальні проблеми фінансового управління. Глобальні 

тенденції і національна практика : колект. монографія. Київ : ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 
2018.  495 с. 

7. Піхоцький Ю. В. Державний аудит в Україні : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 
2017. 278 

8. Письменна М. С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, 
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