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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

Таблиця 1 - Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Аудит, Внутріньогосподарський контроль 

Постреквізити: Організація і методика аудиту 

Мова викладання Українська            

Статус дисципліни  вибіркова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: загальна кількість: 1 семестр - 120, 2 семестр -  

- лекції: 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32 

- самостійна робота: 72 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр 120, 2 семестр -  

- лекції: 1 семестр - 10, 2 семестр -  

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр - 6, 2 семестр -  

- самостійна робота: 1 семестр - 104, 2 семестр -  

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр - ПМК, 2 семестр -  

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами теоретичних основ 

державного аудиту; оволодіння знаннями з конкретних форм організації 

державного аудиту; вивчення сучасних методів та процедур державного аудиту.  

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни є:  

засвоєння здобувачами теоретичних основ державного аудиту;  

оволодіння знаннями з конкретних форм організації державного аудиту;  

вивчення сучасних методів та процедур державного аудиту. 

 

Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати 

свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи 

роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та 

управління.  

ПР02. Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР11. Розробляти та оцінювати 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність до науково-дослідної та аналітичної 

роботи, інноваційної діяльності з метою отримання 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання.  

ПР13. Знати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з 

дотриманням вимог професійної етики.  

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з 

метою їх оптимізації.  

ПР15. Застосовувати наукові методи 

досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та 

імплементувати їх у професійну діяльність 

та господарську практику.  

нових знань та їх використання для експертної оцінки 

господарських ситуацій і прийняття управлінських 

рішень,  у тому числі у міжнародних корпораціях 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні 

і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків.  

СК06. Використовувати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності.  

СК08. Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору.  

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретико-організаційні засади державного аудиту 

Тема 1. Сутність, класифікація, суб'єкти та організаційно-правові засади 

державного аудиту 

1.1. Визначення поняття «державний аудит» 

1.2. Види державного аудиту відповідно до міжнародних стандартів (INTOSAI) 

1.3. Різновиди державного фінансового аудиту 

1.4. Державна аудиторська служба Україн. 

1.5. Рахункова палата України 

1.6. Нормативно-правове забезпечення державного аудиту в Україні 

Тема 2. Організація та планування державного аудиту Державною 

аудиторською службою України 

2.1. Сутність та принципи організації державного аудиту 

2.2. Стадії та етапи здійснення державного аудиту Державною аудиторською 

службою України 

2.3. Планування державного аудиту Державною аудиторською службою 

України 

2.4. Сутність та зміст методичних прийомів державного аудиту 

Тема 3. Організація та планування державного аудиту Рахунковою 

палатою України 

3.1. Процес державного аудиту та його етапи 

3.2. Планування державного аудиту Рахунковою палатою України 

3.3. Загальний порядок проведення державного аудиту Рахунковою палатою 

3.4. Оформлення результатів державного аудиту 

3.5. Контроль якості державного аудиту 

Модуль 2. Методичні основи державного аудиту 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160635#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160635#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160635#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160635#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160635#q5
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Тема 4. Державний аудит виконання бюджетних програм та місцевих 

бюджетів 

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

4.2.Методика проведення державного аудиту виконання бюджетних програм 

4.3.Оформлення та реалізація результатів аудиту 

Тема 5. Аудит доходів і видатків державного бюджету, державного 

адміністрування, міжбюджетних трансфертів 

5.1. Аудит доходів і видатків державного бюджету 

5.2. Аудит державного адміністрування 

5.3. Аудит міжбюджетних трансфертів. Контрольні запитання для 

самоперевірки 

Тема 6. Аудит державного та комунального майна 

6.1. Поняття "державне та комунальне майно" 

6.2. Методика аудиту державного та комунального майна 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160639#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160639#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160639#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160641#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160641#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160641#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160641#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160643#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160643#q2
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни  

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Змістовий модуль І. Теоретико-організаційні засади державного аудиту  

Тема 1. Сутність, класифікація, суб'єкти та 

організаційно-правові засади державного 

аудиту 

Лекція 1. 

1.1. Визначення поняття «державний аудит» 

1.2. Види державного аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів (INTOSAI). 

1.3. Різновиди державного фінансового аудиту 

1.4. Державна аудиторська служба України 

1.5. Рахункова палата України 

1.6. Нормативно-правове забезпечення 

державного аудиту в Україні 

2 Тема 1. Сутність, класифікація, суб'єкти та 

організаційно-правові засади державного 

аудиту 

Заняття 1-2. 

1.1. Визначення поняття «державний аудит» 

1.2. Види державного аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів (INTOSAI). 

1.3. Різновиди державного фінансового аудиту 

1.4. Державна аудиторська служба України 

1.5. Рахункова палата України 

1.6. Нормативно-правове забезпечення 

державного аудиту в Україні 

4 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

12 

Тема 2. Організація та планування 

державного аудиту Державною аудиторською 

службою України 

Лекція 2. 

2.1. Сутність та принципи організації 

державного аудиту 

2.2. Стадії та етапи здійснення державного 

аудиту Державною аудиторською службою 

України 

2.3. Планування державного аудиту Державною 

аудиторською службою України 

2.4. Сутність та зміст методичних прийомів 

державного аудиту 

2 Тема 2. Організація та планування 

державного аудиту Державною 

аудиторською службою України 

Заняття 3-4. 

2.1. Сутність та принципи організації 

державного аудиту 

2.2. Стадії та етапи здійснення державного 

аудиту Державною аудиторською службою 

України 

2.3. Планування державного аудиту 

Державною аудиторською службою України 

2.4. Сутність та зміст методичних прийомів 

державного аудиту 

4 Виконати розрахункове 

завдання для  самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

12 

Тема 3. Організація та планування 

державного аудиту Рахунковою палатою 

України 

4 Тема 3. Організація та планування 

державного аудиту Рахунковою палатою 

України 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

12 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160633#q4
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Лекція 3-4. 

3.1. Процес державного аудиту та його етапи 

3.2. Планування державного аудиту Рахунковою 

палатою України 

3.3. Загальний порядок проведення державного 

аудиту Рахунковою палатою 

3.4. Оформлення результатів державного аудиту 

3.5. Контроль якості державного аудиту 

Заняття 5-7. 

3.1. Процес державного аудиту та його етапи 

3.2. Планування державного аудиту 

Рахунковою палатою України 

3.3. Загальний порядок проведення державного 

аудиту Рахунковою палатою 

3.4. Оформлення результатів державного 

аудиту 

3.5. Контроль якості державного аудиту 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

Змістовий модуль 2. Методичні основи державного аудиту 

Тема 4. Державний аудит виконання 

бюджетних програм та місцевих бюджетів 

Лекція 5. 

4.1.Мета, завдання й об'єкти державного аудиту 

виконання бюджетних програм 

4.2.Методика проведення державного аудиту 

виконання бюджетних програм 

4.3.Оформлення та реалізація результатів аудиту 

2 Тема 4. Державний аудит виконання 

бюджетних програм та місцевих бюджетів 

Заняття 8-10. 

4.1.Мета, завдання й об'єкти державного 

аудиту виконання бюджетних програм 

4.2.Методика проведення державного аудиту 

виконання бюджетних програм 

4.3.Оформлення та реалізація результатів 

аудиту 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

12 

Тема 5. Аудит доходів і видатків державного 

бюджету, державного адміністрування, 

міжбюджетних трансфертів 

Лекція 6-7. 

5.1. Аудит доходів і видатків державного 

бюджету 

5.2. Аудит державного адміністрування 

5.3. Аудит міжбюджетних трансфертів. 

Контрольні запитання для самоперевірки 

4 Тема 5. Аудит доходів і видатків державного 

бюджету, державного адміністрування, 

міжбюджетних трансфертів 

Заняття 11-13. 

5.1. Аудит доходів і видатків державного 

бюджету 

5.2. Аудит державного адміністрування 

5.3. Аудит міжбюджетних трансфертів. 

Контрольні запитання для самоперевірки 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

12 

Тема 6. Аудит державного та комунального 

майна 

Лекція 8. 

6.1. Поняття "державне та комунальне майно" 

6.2. Методика аудиту державного та 

комунального майна 

2 Тема 6. Аудит державного та комунального 

майна 

Заняття 14-16. 

6.1. Поняття "державне та комунальне майно" 

6.2. Методика аудиту державного та 

комунального майна 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

12 
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Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Тема 1. Сутність, класифікація, суб'єкти та 

організаційно-правові засади державного 

аудиту 

Лекція 1. 

1.1. Визначення поняття «державний аудит» 

1.2. Види державного аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів (INTOSAI). 

1.3. Різновиди державного фінансового аудиту 

1.4. Державна аудиторська служба України 

1.5. Рахункова палата України 

1.6. Нормативно-правове забезпечення 

державного аудиту в Україні 

-   Виконати розрахункове завдання 

для самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-правові 

документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

14 

Тема 2. Організація та планування 

державного аудиту Державною 

аудиторською службою України 

Лекція 2. 

2.1. Сутність та принципи організації 

державного аудиту 

2.2. Стадії та етапи здійснення державного 

аудиту Державною аудиторською службою 

України 

2.3. Планування державного аудиту 

Державною аудиторською службою України 

2.4. Сутність та зміст методичних прийомів 

державного аудиту 

2   Виконати розрахункове завдання 
для  самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-правові 

документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

18 

Тема 3. Організація та планування 

державного аудиту Рахунковою палатою 

України 

Лекція 3-4. 

2   Виконати розрахункове завдання 

для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

18 
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3.1. Процес державного аудиту та його етапи 

3.2. Планування державного аудиту 

Рахунковою палатою України 

3.3. Загальний порядок проведення 

державного аудиту Рахунковою палатою 

3.4. Оформлення результатів державного 

аудиту 

3.5. Контроль якості державного аудиту 

викладачем за темою 

Змістовий модуль 2. Методичні основи державного аудиту 

Тема 4. Державний аудит виконання 

бюджетних програм та місцевих бюджетів 

Лекція 5. 

4.1.Мета, завдання й об'єкти державного 

аудиту виконання бюджетних програм 

4.2.Методика проведення державного аудиту 

виконання бюджетних програм 

4.3.Оформлення та реалізація результатів 

аудиту 

2 Тема 4. Державний аудит виконання 

бюджетних програм та місцевих бюджетів 

Заняття 1-2. 

4.1.Мета, завдання й об'єкти державного 

аудиту виконання бюджетних програм 

4.2.Методика проведення державного аудиту 

виконання бюджетних програм 

4.3.Оформлення та реалізація результатів 

аудиту 

2 Виконати розрахункове завдання 

для самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

18 

Тема 5. Аудит доходів і видатків 

державного бюджету, державного 

адміністрування, міжбюджетних 

трансфертів 

Лекція 6-7. 

5.1. Аудит доходів і видатків державного 

бюджету 

5.2. Аудит державного адміністрування 

5.3. Аудит міжбюджетних трансфертів. 

Контрольні запитання для самоперевірки 

2 Тема 5. Аудит доходів і видатків 

державного бюджету, державного 

адміністрування, міжбюджетних 

трансфертів 

Заняття 3-4. 

5.1. Аудит доходів і видатків державного 

бюджету 

5.2. Аудит державного адміністрування 

5.3. Аудит міжбюджетних трансфертів. 

Контрольні запитання для самоперевірки 

2 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-правові 

документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

18 

Тема 6. Аудит державного та комунального 

майна 

Лекція 8. 

6.1. Поняття "державне та комунальне майно" 

6.2. Методика аудиту державного та 

комунального майна 

2 Тема 6. Аудит державного та 

комунального майна 

Заняття 5-6. 

6.1. Поняття "державне та комунальне 

майно" 

6.2. Методика аудиту державного та 

комунального майна 

2 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-правові 

документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

18 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення повторного 

підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни та проведенням підсумкового 

контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

Основні 

1. Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти : 

монографія / І. В. Басанцов. – К. : ВД "Корпорація", 2006. – 234 с. 

2. Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / М. Т. 

Білуха, М. Г. Дмитренко, Т. В. Микитенко ; за ред. засл. діяча науки і техн. України, 

докт. екон. наук, проф. М. Т. Білухи. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Українська 

академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с. 

3. Бондар В. П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, 

методологія, організація : монографія / В. П. Бондар. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 

456 с. 

4. Денисюк О. М. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / О. М. Дени- сюк, О. 

О. Разборська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 488 с. 

5. Державний аудит : навч. посіб. / за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. 

Дікань. – К. : Знання, 2011. – 503 с. 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=223411&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=223390&displayformat=dictionary
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6. Державний аудит : навч.-мет. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / 

Л. В. Дікань, О. О. Вороніна, Ю. О. Голуб та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, 

професора Л. В. Дікань. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 164 с. 

7. Дікань Л. В. Контроль в бюджетних установах : навчально- методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. В. Дікань, О. І. Щербаков, Ю. 

А. Ольховський ; за ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Ді- кань. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2007. – 208 с. 

8. Дікань Л. В. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. 

О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с. 

9. Слободяник Ю.   Б.   Формування системи   державного   аудиту в Україні 

[Текст] : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Ната- луха А. С., 2014. – 321 

с. 

10. Стефанюк І. Б. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних 

установ: проблеми та шляхи запровадження / І. Б. Стефанюк. – К. : Піраміда, 2005. – 

144 с. 

11. Мамишев А. В. Аудит ефективності діяльності: звітування про результати / 

А. В. Мамишев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ac-rada.gov.ua. 

  

Web-ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління 

http://www.dkrs.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Державного казначейства України 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index. 

4. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України 

http://www.sta.gov.ua/control/uk/index. 

5. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації у Полтавській області 

http://www.dpa.pi.net.ua/. 

6. Офіційний сайт Рахункової палати України http://www.ac-

rada.gov.ua/achamber. 

7. Правова система НАУ (база нормативно-правових документів) 

http://www.nau.kiev.ua. 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

 

 
 

 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=223390&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=223390&displayformat=dictionary
http://www.ac-rada.gov.ua/
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