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Семестровий модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Публічний аудит: цілі та економічний зміст. Світові тенденції 
розвитку аудиту діяльності публічної влади 

Лекція 1. Публічний аудит: цілі та економічний зміст 
1.1 Визначення публічного аудиту та його мета 
1.2 Об’єкти та суб’єкти публічного аудиту.   
1.3 Публічний аудит в системі державного фінансового контролю України 
1.4 Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність  
1.5 Публічний аудит в системі незалежного фінансового контролю 

Лекція 2. Світові тенденції розвитку аудиту діяльності публічної влади 
1.6 Публічний аудит в системі ДФК країн ЄС 
1.7 Організаційна структура Міжнародної організації вищих органів аудиту 
1.8 Міжнародні стандарти аудиту: Міжнародні стандарти аудиту (МСА – ISA); 
Міжнародні стандарти INTOSAI (ISSAI та INTOSAI GOV); Міжнародні стандарти 
Інституту внутрішніх аудиторів (IIA – The Institute of Internal Auditors, International 
Standards); Об'єднані стандарти внутрішнього контролю Комітету COSO 
(Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s) 
1.9 Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг 
 

Змістовий модуль 2. Незалежний аудит публічних фінансів в системі незалежного 
фінансового контролю 

Лекція №3.  
2.1 Аудиторська діяльність в Україні: суб’єкт, об’єкт.  
2.2 Організаційні основи здійснення аудиторської діяльності  
2.3 Загальні засади контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності 
 
Семестровий модуль 2 

Змістовий модуль 3. Державний аудит публічних фінансів в системі державного 
фінансового контролю 

Лекція 4. Державний аудит публічних фінансів в рамках роботи Держаудитслужби 
України 

3.1 Порядок проведення державного фінансового аудиту ДАСУ 
3.2 Механізм провадження Держаудитслужбою державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм (аудиту ефективності) 
3.3 Порядок проведення Держаудитслужбою державного фінансового аудиту 

виконання місцевих бюджетів (аудиту) 

Лекція № 5. Рахункова палата України в системі суб’єктів публічного аудиту 
3.4 Порядок діяльності Рахункової Палати України 
3.5 Координація одночасного проведення контрольних заходів Рахунковою 
палатою України 

Лекція №6 Організація і методика проведення публічного аудиту  
Рахунковою палатою України 

3.6 Організація і проведення фінансового аудиту Рахунковою палатою України 



3.7 Особливості здійснення державного аудиту за окремими питаннями 
3.8 Оформлення результатів аудиту 

Лекція №7. Державний контроль державних закупівель 
3.9 Загальні засади державного контролю у сфері державних закупівель   
3.10 Моніторинг в системі державного зовнішнього фінансового контролю у сфері 

державних закупівель 
Лекція №8. Організація і методика перевірки державних закупівель  

Держаудитслужбою України 
3.11 Організація і проведення перевірок державних закупівель  
3.12 Оформлення та реалізація результатів перевірок державних закупівель 
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