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ВСТУП 
 
Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і 

використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.  
Мета полягає у формуванні цілісної системи знань студентів щодо теорії та 

практики організації й функціонування казначейства, взаємодії казначейства з 
фінансовими службами держави, дослідження значення та ролі Державної 
казначейської служби Україниу системі державних та місцевих фінансів, 
здійсненні економічної політики держави та суб’єктів господарювання при 
управлінні державними та місцевими фінансами.  

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:  
ЗНАТИ: сутність і форми прояву державних фінансових відносин; 

категоріальний та понятійний апарат курсу «Казначейська справа»; роль 
Державної казначейської служби Україниу забезпеченні виконання Державного 
бюджету України; організацію фінансових відносин на мікро- і макрорівні; 
закономірності розвитку державних фінансів; засади проведення фінансової 
політики держави і управління фінансами.  

ВМІТИ: узагальнювати тенденції і закономірності розвитку фінансів 
макрорівня; швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці 
Державного казначейства України; аналізувати сутнісні характеристики 
фінансових процесів; досліджувати фінансові явища у ринковій економіці; 
об’єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси. 

Дисципліна «Казначейська справа» тісно пов’язана з іншими 
економічними дисциплінами: «Макроекономіка», «Державне регулювання 
економіки», «Місцеві фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», 
«Бюджетний менеджмент», «Фінанси» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті 
знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю. 
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ЧАСТИНА 1. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни 
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 
спеціальності")  / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна 

Семестр (осінній / весняний) осінній 
Кількість кредитів 4 
Загальна кількість годин 120 
Кількість модулів 3 
Лекції, годин 24 
Практичні / семінарські, годин 15 
Лабораторні, годин - 
Самостійна робота, годин 80 
Тижневих годин для денної форми навчання:  
аудиторних 2,6 
самостійної роботи студента 5,3 
Вид контролю залік 
 

2. Програма дисципліни 
 

Ціль –  формування у майбутніх фахівців-фінансистів системи базових знань з 
теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку 
здійснення операцій з бюджетними ресурсами. 

Завдання: - підготувати студентів із теоретичних питань функціонування 
казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, 
основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для 
подальшого практичного застосування. 

Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і 
використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі. 

 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Становлення й розвиток державного казначейства України 
Тема 2. Державне казначейство України - повноважний учасник 

бюджетного процесу 
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Тема 3. Бюджетна класифікація 
Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 
Тема 5. Казначейське виконання державного бюджету по витратах 
Тема 6. Касове виконання державного бюджету по доходах 
Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та 

позабюджетних фондів 
Тема 8. Інформаційне забезпечення виконання бюджетів 
Тема 9. Звітність та контроль у системі державного казначейства 
Тема 10. Керування державним боргом 
Тема 11. Казначейство закордонних країн  
 

3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин (денна форма навчання) 

усього у тому числі 
лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інституту казначейської справи 

Тема 1. Становлення й розвиток 
державного казначейства України 

13 2 1  10 

Тема 2. Державне казначейство 
України - повноважний учасник 
бюджетного процесу 

13 2 1  10 

Разом за змістовим модулем 1 26 4 2  20 
Змістовий модуль 2. : Казначейська система обслуговування державного бюджету. 

Тема 3. Бюджетна класифікація 10 2 2  6 
Тема 4. Платіжна система виконання 
бюджетів 

9 2 1  6 

Тема 5. Казначейське виконання 
державного бюджету по витратах 

9 2 1  6 

Тема 6. Касове виконання державного 
бюджету по доходах 10 2 2  6 

Тема 7. Казначейське обслуговування 
місцевих бюджетів та позабюджетних 
фондів 

9 2 
1  6 

Разом за змістовим модулем 1 47 10 7  30 
Змістовий модуль 3. : Забезпечення, облік і звітність виконання бюджетів 

Тема 8. Інформаційне забезпечення 
виконання бюджетів 13 4 2  7 

Тема 9. Звітність та контроль у 
системі державного казначейства 9 2   7 

Тема 10. Керування державним 
боргом 11 2 2  7 

Тема 11. Казначейство закордонних 
країн 13 2 

2  9 

Разом за змістовим модулем 3 47 10 6  30 
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Усього годин  120 24 15  80 
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п Вид та  тема семінарського заняття Кількість 

годин 

1 
Семінар запитань і відповідей 
Основи й правовий статус діяльності державного казначейства 
України 

1 

2 
Семінар з виконанням практичних задач Державне 
казначейство України - повноважний учасник бюджетного 
процесу 

1 

3 Семінар - дискусія Бюджетна класифікація 2 

4 Семінар запитань і відповідей Платіжна система виконання 
бюджетів 

1 

5 Семінар з виконанням практичних задач 
Казначейське виконання державного бюджету по витратах 

1 

6 Семінар запитань і відповідей 
Касове виконання державного бюджету по доходах 2 

7 
Семінар з дискусія 
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та 
позабюджетних фондів 

1 

8 Семінар з виконанням практичних задач Інформаційне 
забезпечення виконання бюджетів 2 

9 Семінар запитань і відповідей Звітність та контроль у системі 
державного казначейства 

 

10 Семінар з виконанням практичних задач Керування державним 
боргом 2 

11 Семінар дискусія Казначейство закордонних країн 2 
Всього 15 

 
 

5. Індивідуальні завдання 
 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір статистичної інформації за результатами роботи казначейської 

служби та складання на її підставі таблиць та графіків. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  
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6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема 
семінарських занять 

Кількість 
годин  

самостій-
ної роботи 

Зміст самостійної роботи Засоби 
діагностики 

Змістовий модуль 1. Сутність казначейської системи України 
Семінар - розгорнута 
бесіда Тема 1. 
Становлення й 
розвиток державного 
казначейства України 

10  1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Історичні умови 
започаткування інституту казначейства. Тлумачення казни 
в широкому і вузькому розумінні. Функції казна¬чейства на 
різних етапах історичного розвитку. Необхідність і 
передумови створення казначейської системи в Україні. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Семінар - 
розгор¬нута 
бесіда 
Становлення 
й розвиток 
держав¬ного 
казначейства 
України 

Семінар - розгорнута 
бесіда Тема 2. 
Державне 
казначейство України 
- повноважний 
учасник бюджетного 
процесу 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Організація 
бюджетного процесу в Україні, принципи бюджетного 
процесу. Учасники бюджетного процесу та їх повнова-
ження. Складання, розгляд та прийняття Державного 
бюджету України. Виконання Державного бюджету 
України. Зведення, складання та надання звітності про 
виконання державного бюджету. Бюджетне планування та 
прогнозування. Бюджетні повноваження Державного 
казначейства України. 
Джерела [ 1 -4] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 

20   

Змістовий модуль 2. Казначейська система обслуговування державного бюджету 

Семінар запитань і 
відповідей Тема 3. 
Бюджетна 
класифікація 

6 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність та призна-
чення бюджетної класифікації. Класифікація доходів 
бюджету. Класифікація видатків бюджету. 
Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу. 
Джерела [1-4, 10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Семінар - розгорнута 
бесіда Тема 4. 
Платіжна система 
виконання бюджетів 

6 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття платіжних 
систем. Системи міжбанківських розрахунків. 
Внутрішньобанківські платіжні системи. Системи “клієнт-
банк”. Системи масових платежів. Елементи платіжних 
систем. Сутність внутрішньої платіжної системи 
Державного казначейства України. Принципи проведення 
операцій у внутрішній платіжній системі казначейства. 
Економічний зміст і призначення єдиного казначейського 
рахунку. Особливості функціонування єдиного 
казначейського рахунку. Принципи управління єдиним 
казначейським рахунком. Загальна характеристика 
рахунків, які відкриваються в органах державного 
казначейства. Порядок відкриття та закриття рахунків. 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
понятійний 
диктант 
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Проведення операцій на реєстраційних рахунках. 
Проведення операцій на спеціальних реєстраційних 
рахунках. Ознаки кодування та аналітичні параметри 
рахунків 
Джерела [1-4, 16, 27] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Семінар запитань і 
відповідей Тема 5. 
Казначейське 
виконання 
державного бюджету 
по витратах 

6 1.1.  Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Видатки державного та 
місцевих бюджетів. Економічна сутність і класифікація 
видатків бюджету. Організація роботи щодо виконання 
державного та місцевих бюджетів за видатками. 
Формування бази даних про мережу розпорядників 
бюджетних коштів. Взаємовідносини органів державного 
казначейства з розпорядниками коштів бюджету. 
Забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за 
їх дотриманням. Порядок оформлення змін, що виникають 
у процесі виконання державного бюджету. Облік і 
консолідація інформації за зобов’язаннями розпорядників 
бюджетних коштів. Перерахування бюджетних коштів на 
здійснення видатків. Порядок перерахування коштів. 
Перерахування дотацій місцевим бюджетам. 
Здійснення видатків за рахунок коштів загального та 
спеціального фондів. Казначейське обслуговування 
одержувачів коштів державного бюджету. Здійснення 
видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів 
коштів державного бюджету та платежів з розрахунків 
інших клієнтів. Виплата готівки розпорядникам бюджетних 
коштів, одержу вачам коштів державного бюджету та 
іншим клієнтам. Відмови в оплаті рахунків розпорядників і 
одержувачів бюджетних коштів. Джерела [1-4, 10] 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Семінар запитань і 
відповідей Тема 6. 
Касове виконання 
державного бюджету 
по доходах 

6 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Загальна характе-
ристика державних доходів. Доходи Державного бюджету 
України в контексті чинного законодавства. Організація 
касового виконання державного та місцевих бюджетів за 
доходами. Порядок зарахування платежів до бюджетів. 
Операції за надходженнями до загального фонду 
державного та місцевих бюджетів. Операції за коштами від 
повернення бюджетних позичок та кредитів, поданих під 
державні гарантії за рахунок загального фонду державного 
та місцевих бюджетів. Операції за надходженнями до 
спеціального фонду державного та місцевих бюджетів. 
Операції за платежами, які розподіляються між загальним і 
спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів. 
Операції за платежами до бюджету, які 
розподіляються між державним та місцевим бюджетами. 
Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів 
бюджету, що підлягають розподілу. Операції за іншими 
платежами, які тимчасово віднесені до доходів бюджету. 
Операції за власними надходженнями бюджетних установ і 
організацій. Зарахування платежів, що справляються 
митними органами. Операції з повернення надмірно або 
помилково сплачених платежів до бюджетів. Облік і 
складання звітності про надходження коштів до 
державного та місцевих бюджетів. Джерела [1-4, 10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
проведення 
дискусії, 
заслуховуван
ня та 
обговорюван
ня 
повідомлень 
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Семінар запитань і 
відповідей Тема 7. 
Казначейське 
обслуговування 
місцевих бюджетів та 
позабюджетних 
фондів 

6 Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе- 
затури для обговорення питань: Міжбюджетні відносини та 
їх регулювання. Міжбюджетне фінансування. Складання, 
розгляд, затвердження та виконання місцевих бюджетів. 
Організація бюджетного процесу на місцевому рівні. 
Виконання місцевих бюджетів органами державного 
казначейства. Казначейське обслуговування місцевих 
бюджетів за доходами та видатками. Оформлення змін, що 
виникають у процесі виконання місцевих бюджетів. 
Перерахування міжбюджетних трансфертів. Операції по 
взаємних рахунках. Облік, складання звітності про 
виконання місцевих бюджетів. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Семінар - розгорнута 
бесіда Тема 8. 
Інформаційне 
забезпечення 
виконання бюджетів 

7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Бухгалтерський облік в 
органах державного казначейства. Особливості 
бухгалтерського обліку у бюджетній сфері. Основні 
завдання системи бухгалтерського обліку Державного 
казначейства по виконанню бюджетів. Організація бух-
галтерського обліку в органах державного казначейства. 
План рахунків як засіб реєстрації в обліку опатацій. 
Структура плану рахунків. Внутрішня побудова рахунків. 
Джерела [1-4, 31] 
2. Самотестування. 
3. Самоперевірка знань 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Семінар запитань і 
відповідей Тема 9. 
Звітність та контроль 
у системі 
державного 
казначейства 7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Економічна сутність 
і призначення фінансової звітності. Класифікація фінан-
сової звітності за окремими ознаками. Інформаційна база 
для складання звітів про виконання бюджетів. 
Порядок складання та подання звітності бюджетними 
установами. Складання звітності про виконання дер-
жавного бюджету органами державного казначейства. 
Строки подання та порядок розгляду звітності про 
виконання бюджетів. 
Джерела [1-4] 
2. Самотестування. 
Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Семінар з виконанням 
практичних задач 
Тема 10. Керування 
державним боргом 

7 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність управління 
державним боргом. Класифікація боргу. Кредити, отримані 
від міжнародних фінансових організацій. Міжнародний 
валютний фонд. Група Світового банку. Європейський банк 
реконструкції та розвитку. 
Державні кредити, отримані від зарубіжних країн і 
зарубіжних приватних банків. Заборгованість держави за 
емітованими цінними паперами. Правові засади та напрями 
управління державним боргом. Розробка стратегії та 
боргової політики держави. Функції Державного 
казначейства щодо управління та обслуговування дер-
жавного внутрішнього та зовнішнього боргу. 
Погашення боргу. 
Джерела [1-4, 22] 
2. Самотестування. 
3. Самоперевірка знань шляхом аналізу страхових опе-
рацій, факторів управління ризиком і фінансовими 
результатами (прибутком і рентабельністю). Аналіз та 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 
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оцінка показників платоспроможності страховика, обсягу 
страхових резервів і спеціальних фондів страховика. 
Моделювання факторної моделі прибутку страховика. 
Розрахунок показників інвестиційної діяльності 
страховика. Обргунтування ефективних варіантів інвес-
тицій, аналіз інвестиційного середовища тощо. 

Семінар з виконанням 
практичних задач 
Тема 11. 
Казначейство 
закордонних країн 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Казначейство Франції. 
Державне казначейство СІЛА. Державне казначейство 
Великобританії. Державне казначейство Латвійської 
Республіки. Казначейство Австрії. Джерела [1-4, 7] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
фронтальне 
та 
індивідуальн
е 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Разом змістовий 
модуль 2 30 

  

Разом 80   
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7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями 

 

Результати навчання 
Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

Здатність породжувати нові ідеї 
(креативність).Здатність генерувати 
ідеї, які дозволяють реалізовувати 
затребувані конкурентоспроможні 
інноваційні послуги у фінансово-
кредитній сфері та страхуванні 

      +     

Здатність застосовувати знання на 
практиці. Здатність ефективно 
використовувати на практиці 
отриманні знання з дисциплін 
загальної та професійної підготовки 

       +    

Відповідальність, турбота про 
якість роботи, що виконується. 
Здатність сумлінно виконувати 
професійні обов’язки фінансиста 
згідно посадових інструкцій 

      +     

Професійне володіння комп’ютером 
та інформаційними технологіями. 
Здатність використовуватисучасне 
прикладне професійне програмне 
забезпечення у фінансово-кредитній 
та страховій діяльності 

         +  

Культура усного професійного 
мовлення.Здатність оволодіти 
нормами мовного етикету та 
правилами мовленнєвої поведінки 
співрозмовників під час проведення 
телефонної розмови, перемовин, 
дискусій, публічних виступів, що 
пов’язано з професійною діяльністю 
фінансиста 

      +     

Базові загальні знання. Володіти 
базовими загальними знаннями з 
фінансів, банківської справи та 
страхування, що дозволяє 
розв’язувати прикладні і наукові 
завдання в цій області. Знання базових 
підходів, методологій інших 
дисциплін і здатність застосовувати їх 
в контексті фінансово-кредитної та 
страхової діяльності 
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Глибокі знання та розуміння.  
Знання сутності і концептуальних 
основ розвитку форм грошей, схем та 
структури грошових потоків на мікро- 
та макрорівнях, структури банківської 
системи України та діяльності 
небанківських фінансово-кредитних 
установ. Здатність впевнено 
орієнтуватися в теоретичних та 
практичних проблемах грошово-
кредитного характеру, прогнозувати 
майбутній розвиток грошово-
кредитних відносин, володіти 
професійними знаннями  з 
фінансування бізнесу та підходами до 
прийняття рішень з фінансування 

       +    

Навички оцінювання. Здатність 
виконувати професійні обов'язки 
щодо здійснення оцінки поточної 
фінансово-економічної діяльності 
господарюючих суб'єктів, розробляти 
і надавати сучасні фінансово-кредитні 
та страхові продукти та послуги. 
Оцінити інформаційно-аналітичне 
забезпечення розробки стратегічних, 
поточних і оперативних прогнозів, 
планів, бюджетів; здійснювати їх 
моніторинг, аналізувати і 
контролювати хід їх виконання. 
Здатність оцінювати ризики, 
здійснювати заходи щодо їх 
зниження, оцінювати ефективність 
використання фінансових ресурсів 
для мінімізації фінансових втрат. 
Оцінювати потребу в фінансових 
ресурсах та їх вартість. Оцінювати 
ефективність наявної організаційної 
структури 

      +     

Математичні навички. Здатність 
використовувативідповідне 
програмне забезпечення, математичні 
моделі та методи для проведення 
розрахунків щодо ефективності 
інвестиційної діяльності, 
пріоритетності кредитних вкладень та 
вибору оптимального методу 
визначення їх дохідності. 
Застосовувати на практиці конкретні 
методи, засоби та інструменти 

        +   
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бюджетування основних напрямів 
діяльності суб’єктів господарювання 
та фінансово-кредитних 
установ.Застосовувати практичні 
методи планування потреби у 
власному капіталі та вибирати 
оптимальні джерела його 
нарощування 
Розв’язання проблем. Здатність 
швидко та ефективно розв’язувати 
широке коло проблеми, які виникають 
під часпрофесійної діяльності, 
шляхом  практичного використання 
комунікаційних навичок, 
спеціалізованих знань та сучасних 
технологій 

      +     

 
 

8. Методи викладання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 

 
 

9. Методи оцінювання 
 

Залік. 
 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку виставлення 
заліку. 

 
Оцінювання студентів протягом семестру 

 
№ теми 

практичного 
заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1  1   2 
Тема 2 4 5 4  5 18 
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Разом змістовий 
модуль 1 5 5 5  5 20 

Змістовий модуль 2 
Тема 3 2 5 4   11 
Тема 4 2  4   6 
Тема 5 2 5 4   11 
Тема 6 2  4   6 
Тема 7 2 5 4  5 16 
Разом змістовий 
модуль 2 10 15 20  5 50 

Змістовий модуль 3 
Тема 8 2 5 3   3 
Тема 9 2  3   6 
Тема 10 2  3   8 
Тема 11 2 2 1  5 11 
Разом змістовий 
модуль 3 8 7 10  5 30 

Разом 100 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 
за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 4, «добре» 75-79 C 
70-74 D 3, «задовільно» 60-69 E 
35-59 FX 2, «незадовільно» 0-34 F 
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11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Індивідуальні завдання. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Юнацький М.О. Казначейська справа [Текст] : конспект лекцій / М.О. 
Юнацький // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2017.- 165 с. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI. [Електронний 
ресурс]:сайт Верховної ради України. - Режим доступу - 
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 
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ЧАСТИНА 2.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО  
 СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ 

 

ТЕМА 1 
Становлення й розвиток державного казначейства України 

Семінар 1.1 
План заняття: 
 

Усне опитування  
1. Історичні умови започаткування казначейства.  
2. Передумови і основні етапи створення Державного казначейства 

України.  
3. Організаційна структура і функції Державного казначейства України.  
4. Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення.  
Теми доповідей  
1. Становлення та розвиток державної казни за часів Київської Русі.  
2. Організація фінансової системи Запорізької Січі.  
3. Казначейська система царської Росії.  
4. Становлення фінансової системи УНР, її розвиток за часів 

Гетьманщини.  
5. Історія розвитку системи казначейства в Україні.  
Задачі до теми  
Задача 1. Розшифрувати коди класифікації доходів: 14010500, 11021400, 

24110800, 41032500, 13050300, 13020300, 18030100, 18050100, 24061700, 
33010000 та вказати їх назву;  

1. Встановити за якими кодами класифікації доходів зараховуються до 
бюджету: інші надходження; збір з операцій придбання (купівлі-продажу) 
нерухомого майна; мито на товари, що вивозяться суб’єктами підприємницької 
діяльності; податок з реклами; податок з власників водних транспортних 
засобів; податок на доходи фізичних осіб – нерезидентів; податок на прибуток 
підприємств і організацій, що перебувають у державній власності; податок на 
додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг). 
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2. Задача 2. Визначити, за якими кодами економічної класифікації 
розпорядником бюджетних коштів здійснено наступні видатки:  

3. 1. Виплачено заробітну плату викладачам університету.  
4. 2. Придбано медикаменти.  
5. 3. Оплачено за електропостачання.  
6. 4. Оплачено за придбання кави, чаю та печива для студентської 

їдальні.  
7. 5. Проведено попередню оплату за водопостачання і 

водовідведення.  
8. 6. Виплачено студентам стипендію.  
9. 7. Проведено капітальний ремонт приміщення.  
10. 8. Придбано житлові приміщення.  
11. 9. Придбано земельну ділянку. 
 
Задача 3. На підставі даних про виконання плану надходжень по місцевих 

податках і зборах (табл. 1) виконати такі завдання:  
 
Таблиця 1 Виконання плану надходжень по місцевих податках і зборах, 

тис. грн. 
 

Код бюджетної 
класифікації  

Затверджено по бюджету 
за рік  

Виконано за рік  

16010000  735,2  721,8  
16010100  15,7  24,4  
16010200  395  337,9  
16014000  2,2  3,3  
16010500  201  213,6  
16010600  0,7  1,0  
16010700  4,6  3,7  
16011100  -  48  
16011500  116  89,9  

 
Тема 2. Державне казначейство України - повноважний учасник 

бюджетного процесу  
 

Семінар 2.1  

 
План заняття: 

Усне опитування  
1. Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення.  
2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України.  
3. Взаємовідносини Державної казначейської служби Україниз банківською 
системою.  
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4. Взаємовідносини Державного казначейства з органами фіскальної служби.  
Теми доповідей  
1. Роль органів Державного казначейства у розподілі та перерозподілі ВВП. 
Досвід України та країн ЄС.  
 
2. Роль ДКСУ у бюджетному процесі.  
 
3. Досвід країн ЄС у встановленні бюджетних повноважень органів Державного 
казначейства.  
Задача 5. На підставі даних про надходження окремих податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до Державного бюджету України виконати такі 
завдання:  
1.Визначити загальну суму надходжень до бюджету та їх питому вагу за кодами 
бюджетної класифікації.  
2.Проаналізувати надходження за кодами бюджетної класифікації.  
3.Підготувати доповідну записку про стан виконання надходжень до 
Державного бюджету України.  
Таблиця 3 Надходження окремих податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів до Державного бюджету України станом на 1 лютого поточного року, 
тис. грн. 
 
Код бюджетної класифікації  Надійшло з початку року  
10000000  ?  
11000000  183738,3  
11010000  73415,6  
11020000  110322,7  
13000000  32142,2  
13010000  1015,2  
13020000  14784,1  
13030000  2265,7  
13050000  14077,2  
13070000  190,1  
13070200  190,1  
14000000  640047,3  
14010000  580659,8  
14020000  44882,7  
14030000  6354,3  
14050000  8150,5  
15000000  66363,2  
15010000  66160,6  
15020000  202,6  
16000000  2351,1  
16010100  439,5  
16010200  1911,6  
20000000  ?  
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21000000  104955,1  
21020000  -  
21040000  2465,6  
21050000  5125,2  
21080000  97364,3  
22000000  19292,0  
22080000  2740,2  
22090000  13092,9  
22100000  1814,3  
22120000  1644,6  
24000000  37747,5  
24060000  9179,5  
24060200  1842,1  
24061100  6436,5  
24061200  900,9  
24090000  1,0  
24140000  28567,0  
30000000  ?  
31000000  49,5  
31020000  49,5  
32000000  0,2  
32010000  0,2  
40000000  ?  
41020100  50583,5  
42000000  -  
50000000  ?  
50020000  9242,0  
50030000  39607,0  
50040000  120083,4  
50060000  4023,7  
50070000  3429,1  
50100000  4448,5  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ 
 

Тема 3. Бюджетна класифікація   
 

Семінар 3.1  
 

План заняття: 
 
1. Усне опитування  
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1. Сутність та призначення бюджетної класифікації.  
2. Класифікація доходів бюджету.  
3. Класифікація видатків бюджету.  
4. Класифікація фінансування бюджету.  
5. Класифікація державного боргу.  
Питання для дискусії  
1. Особливості побудови системи бюджетної класифікації в Україні.  
2. Класифікація доходів бюджету.  
3. Класифікація видатків та кредитування бюджету.  
4. Класифікація фінансування бюджету та державного боргу.  
Теми доповідей  
1. Особливості побудови системи бюджетної класифікації в Україні та країнах 
ЄС. Порівняльна характеристика.  
2. Фінансово-правові особливості застосування бюджетної  
класифікації в Україні.  
3. Мета та завдання бюджетної класифікації. Принципи побудови.  
4. Складові бюджетної класифікації.  
Задачі до теми  
Задача 1. Бюджетній установі відповідно до кошторису на поточний рік по 
загальному фонду передбачені бюджетні асигнування в сумі 10500000 грн.  
Відповідно до зазначених бюджетних асигнувань бюджетною установою 
протягом січня – червня були проведені касові видатки на загальну суму 
5000000 грн. Інформація про суми бюджетних асигнувань розпорядника 
бюджетних коштів та про суми проведених касових видатків у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків, наведена у табл. 5.  
У липні звітного року бюджетною установою в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за бюджетною програмою були перерозподілені 
бюджетні асигнування у розрізі кодів економічної класифікації видатків 
бюджету. При цьому до кошторису бюджетної установи були внесені наступні 
зміни:  
Таблиця 5 Cуми бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів та 
суми проведених касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків, грн. 
КЕКВ  Затверджено кошторисом 

на рік  
Касові видатки за звітний 
період  

(станом на 01.07. звітного року)  
1111  4 000 000  2 000 000  
1120  1 500 000  700 000  
1131  150 000  80 000  
1132  50 000  40 000  
1133  50 000  30 000  
1134  200 000  100 000  
1135  10 000  4 000  
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1140  30 000  10 000  
1161  300 000  130 000  
1162  120 000  65 000  
1163  180 000  87 000  
1343  135 000  80 000  
2110  2 000 000  1 000 000  
2133  1 775 000  674 000  
Разом:  10 500 000  5 000 000  

 
1131 – 70 000;  
1132 + 70 000;  
1135 + 10 000;  
1140 – 10 000;  
1161 + 35 000;  
1162 – 20 000;  
1163 – 15 000;  
1343 + 1 000 000;  
2110 – 1 000 000.  
Завдання:  
1) Визначити на яку суму бюджетна установа до кінця звітного року може брати 
бюджетні зобов’язання та проводити касові видатки в розрізі кодів економічної 
класифікації видатків.  
2) Які документи оформлюють розпорядники бюджетних коштів при внесенні 
змін у кошторис?  
 
3) У яких випадках можуть вноситись зміни до кошторису бюджетної установи?  
 
 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 
 

Семінар 4.1  
 

План заняття: 
 

Усне опитування  
1. Сутність платіжної системи виконання бюджету.  
2. Єдиний казначейський рахунок (ЄКР), його зміст та призначення.  
3. Види та порядок відкриття рахунків через органи Державного казначейства.  
Теми доповідей  
1. Вплив об’єктів та суб’єктів платіжної системи на ефективність реалізації 
бюджетних повноважень органами ДКСУ.  
2. Роль НТП у забезпеченні виконання бюджетів казначейською системою.  
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3. Інформаційно-технічні характеристики сучасної казначейської системи 
України.  
4. Перспективи розвитку інформаційно-технічної бази органів ДКСУ.  
Задачі до теми  
Задача 1. На підставі даних звіту бюджетної установи про надходження та 
використання коштів загального фонду (табл. 6):  
а) визначити на кінець звітного періоду залишок невикористаних бюджетною 
установою асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків;  
б) підготувати доповідну записку про виконання кошторису бюджетної 
установи.  
Задача 2. Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету визначити:  
1) які видатки здійснюються за наступними кодами економічної класифікації: 
1111, 1120, 1135, 1163, 1165, 2121, 2133, 1341, 1164, 1140, 2300;  
2) розподілити видатки на поточні і капітальні. 
Задача 3. Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних 
коштів відкривають в установах банків рахунки в іноземній валюті.  
Вказати порядок відкриття розпорядниками бюджетних коштів в установах 
банків валютних рахунків та порядок здійснення через ці рахунки операцій в 
іноземній валюті. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 5. Казначейське виконання державного бюджету по витратах 
 

Семінар 5.1  
 

План заняття: 
 
Усне опитування  
1. Характеристика видатків бюджету.  
2. Організація роботи щодо казначейського виконання державного бюджету за 
видатками.  
3. Види та порядок відкриття рахунків через органи Державного казначейства.  
Питання для дискусії  
1. Поняття видатків і витрат бюджету та функції ДКСУ по виконанню 
державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення 
кредитів. Характеристика розпорядників бюджетних коштів.  
2. Порядок формування єдиної бази даних мережі розпорядники бюджетних 
коштів.  
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3. Організація роботи органів ДКСУ щодо забезпечення обліку бюджетних 
асигнувань.  
4. Організація роботи органів ДКСУ з проведення операцій щодо відкриття 
асигнувань.  
5. Організація роботи органів ДКСУ щодо реєстрації та обліку бюджетних 
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.  
6. Порядок здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів.  
7. Порядок виплати готівки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів.  
8. Порядок обслуговування операцій з надання та повернення кредитів, наданих 
за рахунок коштів державного бюджету.  
Теми доповідей  
1. Проблеми казначейського обслуговування Державного бюджету за видатками 
в Україні.  
2. Досвід країн ЄС у забезпеченні казначейського обслуговування видаткової 
частини бюджету.  
3. Проблеми скорочення видатків у Державному бюджеті України.  
4. Причини відмови реєстрації зобов’язань органами ДКСУ.  
5. Порядок відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів із 
загального фонду державного бюджету.  
6. Характеристика видів затверджених розписів,які Міністерство фінансів 
України у визначений законодавством термін направляє ДКСУ.  
7. Повноваження головних розпорядників бюджетних коштів.  
8. Функції, що виконують органи ДКСУ при виконанні державного бюджету за 

видатками. 
Задачі до теми  
Задача 1. Розпорядник коштів другого ступеня- обласне управління статистики 
у Миколаївській області(код розпор. за Єдиним реєстром – 00015, ЄДРПОУ – 
02361417, код обласного управління ДКСУ – 1400) у звітному році, має у 
своєму підпорядкуванні розпорядників третього ступеня:  
Арбузинське районне управління статистики(код розпор. за Єдиним реєстром – 
00804, ЄДРПОУ – 02361529, код районного управління ДКСУ – 1401);  
Баштанське районне управління статистики(код розпор. за Єдиним реєстром – 
00805, ЄДРПОУ – 02361535, код районного управління ДКСУ -1402);  
Вознесенське районне управління статистики(код розпор. за Єдиним реєстром – 
00810, ЄДРПОУ – 02361434, код районного управління ДКСУ – 1407);  
Доманівське районне управління статистики (код розпор. за Єдиним реєстром – 
00812, ЄДРПОУ – 02361446, код районного управління ДКСУ –1409);  
Єланецьке районне управління статистики(код розпор. за Єдиним реєстром – 
00813, ЄДРПОУ – 02361469, код районного управління ДКСУ –1410);  
Новобузьке районне управління статистики(код розпор. за Єдиним реєстром – 
00819, ЄДРПОУ – 02361498, код районного управління ДКСУ –1415);  
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Очаківське районне управління статистики(код розпор. за Єдиним реєстром – 
00821, ЄДРПОУ – 02361506, код районного управління ДКСУ –1417).  
Упродовж року в м. Снігурівка додатково відкрили районне управління 
статистики (код ЄДРПОУ – 02361481, код розпорядника бюджетних коштів за 
Єдиним реєстром – 00822, код районного управління Державної казначейської 
служби України – 1418).  
Завдання:  
1.Визначити КВК розпорядника бюджетних коштів.  
2.Скласти мережу установ та організацій, які отримують кошти з державного 
бюджету у звітному році.  
Відповідно до змін, які відбулися протягом року в мережі обласного управління 
статистики у Миколаївській області скласти реєстр змін до мережі установ та 
організацій, які отримують кошти з державного бюджету у звітному році.  
Задача 2. Відповідно до змін, внесених в лютому місяці поточного року до закону 
України про Державний бюджет України на поточний рік та відповідно до 
помісячного розписуасигнувань загального фонду державного 
 
‒ на оплату праці працівників бюджетної установ:и в березні – на 1000 грн., у 
квітні – на 1200 грн., у травні – на 1500 грн., у червні – на 1100 грн., у липні – на 
3500 грн., у серпні – на 5000 грн., у вересні – на 1500 грн., у жовтні – на 2500 грн., 
у листопаді – на 2000 грн. та у грудні на 3000 грн.;  
‒ на нарахування на заробітну плату: в березні – на 500 грн., у квітні  
‒ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: в березні – на 2 500 грн., у квітні 
– на 1000 грн., у травні – на 100 грн., у червні – на 300 грн., у липні – на 150 грн., 
у серпні – на 200 грн., у вересні – на 500 грн., у жовтні – на 500 грн., у листопаді 
– на 1000 грн. та у грудні на 1500 грн.;  
‒ на інші видатки: в березні – на 500 грн., у квітні – на 500 грн., у травні – на 100 
грн., у червні – на 100 грн., у липні – на 150 грн., у серпні – на 200 грн., у 
вересні – на 500 грн., у жовтні – на 500 грн., у листопаді – на 500 грн. та у грудні 
на 500 грн.  
 
бюджету обласному управлінню освіти у Тернопільській області збільшено 
бюджетні асигнування на загальну суму 43800 грн. в тому числі:  
– на 600 грн., у травні – на 750 грн., у червні – на 550 грн., у липні – на 1500 
грн., у серпні – на 2000 грн., у вересні – на 800 грн., у жовтні – на 1000 грн., у 
листопаді – на 1000 грн. та у грудні на 1500 грн.;  
За рештою кодів економічної класифікації видатків бюджет асигнування 
бюджетній установі не збільшувалися.  
Завдання:  
На підставі наведених даних скласти довідку про внесення змін до плану 
асигнувань загального фонду державного бюджету(за винятком надання 
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кредитів з державного бюджету ) обласного управління освіти у Тернопільській 
області.  
Задача 3. Головний розпорядник бюджетних коштів довів до підвідомчої 
установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на 
поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету на суму 
1500000 грн. Власні надходження установи складають 100000 грн.  
Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступні планові 
показники на:  
- виплату заробітної плати працівникам бюджетної установи – 750000  
грн.;  
- нарахування на заробітну плату – 255000 грн.;  
 
- придбання канцтоварів – 25000 грн.;  
- оплату за електроенергію – 55000грн.;  
- оплату за природний газ – 45 000 грн.;  
- оплату за послуги зв’язку -30000 грн.;  
- поточний ремонт приміщення – 60000 грн.;  
- капітальне будівництво приміщення – 180000 грн.;  
 
- на капітальний ремонт системи водопостачання – 290000 грн.  
 
Складіть кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної 
класифікації видатків відповідно до бюджетних асигнувань,доведених головним 
розпорядником бюджетних коштів у лімітній довідці.  

 
 

Тема 6. Касове виконання державного бюджету по доходах 
 

Семінар 6.1  
 

План заняття: 
 
Усне опитування  
1. Загальна характеристика державних доходів.  
2. Поняття та особливості організації казначейського виконання Державного 
бюджету за доходами.  
3. Характеристика операції за надходженнями до загального і спеціального 
фондів Державного бюджету.  
4. Операції за платежами до бюджету, що підлягають розподілу.  
Питання для дискусії  
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1. Основні положення про організацію роботи по виконанню державного 
бюджету за доходами.  
2. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету.  
3. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету.  
4. Платежі, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами 
державного бюджету.  
5. Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими  
бюджетами, та за коштами,тимчасово віднесеними до доходів державного 
бюджету.  
6. Операції за власними надходженнями бюджетних установ.  
7. Звітність про надходження коштів до державного бюджету.  
8. Взаємодія органів ДКСУ та органів Державної фіскальної служби України.  
Теми доповідей  
1. Проблеми казначейського обслуговування Державного бюджету за доходами 
в Україні.  
2. Складові доходів державного бюджету.  
3. Функції органів ДКСУ з казначейського обслуговування державного 
бюджету за доходами.  
4. Порядок здійснення операцій за платежами, що розподіляються між 
державним та місцевими бюджетами.  
5. Порядок взаємодії між органами ДКСУ та органами ДПС України.  
6. Порядок заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за 
доходами.  

7. Характеристика документів, які є підставою для зарахування платежів 
до бюджету. 

8. Порядок здійснення операцій за платежами, що розподіляються між 
загальним і спеціальним фондами державного бюджету.  
Задачі до теми  
Задача 1. Напишіть номер аналітичного рахунку для зарахування до загального 
фонду державного бюджету податку на прибуток підприємств і організацій, що 
перебувають у державній власності(код класифікації доходів 11020100, який 
відповідає символу звітності – 002).  
Довідково:  
Схема рахунку (ВВВВКSSSНRRТТТ), де:  
BBBB – номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;  
К – ключ або контрольний розряд,що вираховується автоматично, відповідно до 
стандарту СЕП НБУ (аналітичний параметр К має значення 5).  
SSS – символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету.  
Н – ознака, яка має значення «7».  
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RR – ознака, що використовується у разі необхідності ведення деталізованого 
обліку надходжень. Якщо деталізація обліку за відомчою ознакою непотрібна, 
параметр RR має значення «00».  
ТТТ – порядковий номер бюджету в межах області відповідно до Довідника 
адміністративно-територіальних одиниць (параметр ТТТ має значення 009).  
Задача 2. На аналітичний рахунок,відкритий для міста районного значення за 
балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями 
бюджетів» та кодом класифікації доходів11010100, протягом операційного дня 
надійшов податок з доходів фізичних осіб у загальній сумі  
185000 грн.  
За рішенням місцевого суду громадянину Іванову П.В. необхідно повернути 
1300 гривень як надміру сплачені.  
Визначити яка сума коштів підлягає розподілу між бюджетами області, району 
та міста районного значення?  
Визначити суми коштів, які повинні бути розмежовані між бюджетами області, 
району та міста районного значення, якщо відповідно до Бюджетного кодексу 
України відсоток розмежування податку з доходів фізичних осіб до обласного 
бюджету становить – 25%, до районного бюджету – 50% та до бюджету міста 
районного значення – 25%?  
Задача 3. Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування 
бюджетів за надходженнями здійснюється органами Державної казначейської 
служби України. Порядок казначейського обслуговування бюджетів за 
надходженнями встановлено Міністерством фінансів України.  

Назвіть функції, які виконують органи ДКСУ при виконанні бюджетів за 
надходженнями 

Задача 4. Відповідно до чинного законодавства платники сплачують податки і 
збори (обов’язкові платежі) до державного бюджету на рахунки для 
зарахування надходжень, відкриті в органах Державної казначейської служби 
України.  
Опишіть порядок перерахування платниками до державного бюджету податків, 
зборів (обов’язкових платежів).  
Задача 5. Для зарахування надходжень до бюджетів органи Державної 
казначейської служби України відкривають бюджетні рахунки.  

Де і на чиє ім’я відкриваються ці рахунки,який порядок їх відкриття і 
термін дії? 

 
 

Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та 
позабюджетних фондів 

 
Семінар 7.1  
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План заняття: 
 
1. Усне опитування  
1. Склад та структура місцевих бюджетів, їх роль у розвитку економічної та 
соціальної інфраструктури.  
2. Загальні положення щодо переходу на казначейське виконання місцевих 
бюджетів.  
3. Особливості касового обслуговування місцевих бюджетів за доходами та 
видатками.  
4. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів.  
5. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів.  
Питання для дискусії  
1. Характеристика місцевих бюджетів.  
2. Міжбюджетне фінансування.  
3. Процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами.  
4. Процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.  
5. Операції за власними коштами розпорядників коштів місцевих бюджетів.  
Теми доповідей  
1. Функції органів ДКСУ в процесі казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів.  
2. Етапи та процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів.  
3. Порядок перерахування коштів між бюджетами.  
4. Переваги казначейського обслуговування місцевих бюджетів.  
Задачі до теми  
Задача 1. Рада місцевого самоврядування затвердила рішення про місцевий 
бюджет на наступний, рік відповідно до якого доходи міського бюджету 
становлять 50253 тис. грн., а видатки – 49150 тис. грн.  
1) Визначити який заплановано дефіцит міського бюджету.  
2) Вказати чи мала рада місцевого самоврядування правові підстави для 
затвердження рішення про місцевий бюджет з такими плановими  
показниками.  
3) Вказати нормативно-правовий акт, який був підставою для прийняття радою 
місцевого самоврядування рішення про місцевий бюджет на наступний рік з 
такими плановими показниками. 
Задача 2. До спеціального фонду місцевого бюджету на аналітичний рахунок, 
відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України за 
балансовим рахунком3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих 
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» та кодом класифікації 
доходів 12020200 «Податок з власників наземних транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів(з громадян)» протягом року надійшло 
29500 грн.  
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Відповідно до висновків органу Державної фіскальної служби України 
протягом року платникам було повернуто2350 грн. помилково сплачених 
платежів.  
1) Вказати на якому рахунку одночасно повинна відображатись інформація про 
суми надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету та інформація про 
суми повернення платникам помилково сплачених платежів;  
2) Визначити залишок, який складеться на кінець бюджетного року на 
відповідному аналітичному рахунку.  
Задача 3. Згідно з Бюджетним кодексом податок на доходи фізичних осіб 
справляється за місцем реєстрації платника податку і зараховується до місцевих 
бюджетів на аналітичні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської 
служби України за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають 
розподілу між рівнями бюджетів» та кодом класифікації доходів 11010000.  
Податок з доходів фізичних осіб,сплачений на території міст обласного  
значення з рахунків 3321 розмежовується між рівнями бюджетів у такому 
співвідношенні: 75% – до бюджету міст обласного значення; 25% – до 
обласного бюджету.  

Обчисліть, яка сума податку з доходів фізичних осіб розмежована на 
відповідні рахунки для зарахування надходжень до бюджету міста та обласного 

бюджету, якщо платник податку сплатив на рахунок 3321 – 1850 грн. 
 
 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 
 

Тема 8. Інформаційне забезпечення виконання бюджетів 
 

Семінар 8.1  
 

План заняття: 
 
1. Усне опитування  
1. Облікова політика державного казначейства.  
2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Організація 
бюджетного обліку.  
3. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій. Структура плану 
рахунків. Внутрішня побудова рахунків  
Питання для дискусії  
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1. Завдання, функції, методи та форми обліку виконання бюджетів.  
2. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій.  
3. Основні засади складання фінансової та бюджетної звітності.  
4. Характеристика звітності про виконання Державного бюджету України.  
Теми доповідей  
1. Функції обліку виконання бюджету.  
2. Сутність обліку в органах ДКСУ.  
3. Основні напрями облікової політики ДКСУ.  
4. Класифікація бухгалтерських документів з казначейського обслуговування 
бюджетів.  
Задачі до теми  
Задача 1. Для виплати заробітної плати контрольно-ревізійному управлінню м. 
Фастова за половину листопада поточного року необхідно підготувати і подати 
до управління Державної казначейської служби України заявку на видачу 
готівки з поточного рахунку управління ДКСУ,відкритого в установі 
уповноваженого банку за балансовим рахунком групи257 «Кошти державного 
та місцевого бюджетів для виплат Плану рахунків бухгалтерського обліку 
банків України.  
Вихідні дані:  
Згідно з розрахунковою відомістю заробітна плата 1 за половину листопада 
нарахована на суму 28300,18 грн., податок на доходи з фізичних осіб – 3450,03 
грн.; Єдиний соціальний внесок – 2957,39 грн., профспілкові внески - 0,0 грн.  
Нарахування на фонд оплати праці становлять: Єдиний соціальний внесок – 
36,3 %, інші нарахування - 0,2%.  
Завдання:  
1. Провести нарахування на заробітну плату.  
2. Визначити суму видачі готівки та скласти заявку на видачу готівки.  
3. Вказати які документи повинні подавати розпорядники бюджетних коштів до 
органу ДКСУ разом із заявкою на видачу готівки при отриманні заробітної плати 
і прирівняних до неї платежів. 
4. Оформити чек на суму видачі готівки для виплати заробітної плати 
працівникам контрольно-ревізійного управління м. Фастова.  
Задача 2. На підставі даних Реєстру бюджетних зобов’язань та Реєстру 
бюджетних фінансових зобов’язань і документів,що підтверджують факт узяття 
бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язання наданих Харківським 
педагогічним університетом,Управлінням Державної казначейської служби 
України у м. Харків за коштами загального фонду державного бюджету 
зареєстровано бюджетні зобов’язання на суму135 тис. грн. та бюджетні 
фінансові зобов’язання на суму50 тис. грн. На дату проведення реєстрації 
бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань залишки на рахунках, 
відкритих в органі ДКСУ призначених для їх обліку, були відсутні.  
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1) Напишіть бухгалтерські проведення за якими Управління ДКСУ у м. Харків 
відобразило в бухгалтерському обліку зареєстровані бюджетні та бюджетні 
фінансові зобов’язання Харківського педагогічного університету.  
2) Визначте залишок на рахунках, призначених для обліку бюджетних та 
бюджетних фінансових зобов’язань, який буде обліковуватись після здійснених 
операцій.  
Задача 3. На аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком 6112 
«Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на 
спеціальні видатки» та кодом класифікації доходів 19060100 «Збір на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства» на початок операційного дня 
обліковувався залишок в сумі 850000 гривень.  
Протягом операційного дня на аналітичний рахунок,відкритий за балансовим 
рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, 
які направляються на спеціальні видатки та ККД 19060100, надійшло 500000 
грн. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.  
1) Напишіть бухгалтерські проведення за операціями із зарахування надходжень 
до спеціального фонду державного бюджету.  
2) Вкажіть рахунок на якому буде обліковуватись сума надходжень до 
спеціального фонду державного бюджету Збору на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства» наростаючим підсумком з початку року та залишок 
на цьому рахунку. 

 
Тема 9. Звітність та контроль у системі державного казначейства 

 
Семінар 9.1  

 
План заняття: 

 
1. Усне опитування  
1. Облік і звітність у системі Державного казначейства.  
2. Звіти про виконання Державного бюджету.  
3. Звіти про виконання місцевих бюджетів.  
Питання для дискусії  
1. Сутність та значення фінансового контролю.  
2. Види та форми фінансового контролю.  
3. Методи фінансового контролю.  
4. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевих бюджетів.  
Теми доповідей  
1. Форми бюджетного контролю.  
2. Завдання Рахункової палати України щодо здійснення контролю в процесі 
виконання державного та місцевих бюджетів.  
3. Завдання Міністерства фінансів України у сфері бюджетного контролю.  
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4. Зарубіжний досвід організації та проведення бюджетного контролю.  
Задачі до теми  
Задача 1. Скласти «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 
іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д) станом на 01.09.2011 
року по Управлінню Державної казначейської служби України у 
Васильківському районі за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері 
казначейського обслуговування».  
Вихідні дані:  
На початок року на спеціальному реєстраційному рахунку УДКСУ у 
Васильківському районі обліковувався залишок коштів в сумі12500 гривень. 
Протягом січня–серпня на зазначений рахунок надійшли кошти гранту в сумі 
5000 гривень. Станом на 01.09. поточного року УДКСУ у Васильківському 
районі проведено касових видатків на загальну суму 8400 грн., в тому числі за:  
КЕКВ 1131 - 2500 грн.;  
КЕКВ 1132 - 1100 грн.;  
КЕКВ 1135 - 3 300 грн.;  
КЕКВ 1140 - 1 500 грн. 
Задача 2. Скласти звіт бюджетної установи, яка є розпорядником коштів 
державного бюджету, за формою №7д «Звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами» на підставі наступних вихідних даних:  
1) Кредиторська заборгованість бюджетної установи станом на 01.07. поточного 
року становила 5000 грн., у тому числі за:  
КЕКВ 1111 – 3100 грн.;  
КЕКВ 1120 – 1200 грн.;  
КЕКВ 1131 – 530 грн.;  
КЕКВ 1163 – 170 грн.  
2) Із загальної суми кредиторської заборгованості,прострочена кредиторська 
заборгованість становить 600 грн. в тому числі за:  
КЕКВ 1111 – 500 грн.  
КЕКВ 1163 – 100 грн.  
3) Зареєстровані в органі ДКСУ зобов’язання4300 грн., з них кредиторська 
заборгованість за:  
КЕКВ 1111 – 3100 грн.  
КЕКВ 1120 – 1200 грн. 

 
Тема 10. Керування державним боргом 

 
Семінар 10.1  

 
План заняття: 

 
1. Усне опитування  
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1. Економічна сутність, класифікація та причини виникнення державного боргу 
країни.  
2. Загальна характеристика управління державним боргом.  
3. Управління внутрішнім державним боргом.  
4. Управління зовнішнім державним боргом.  
Питання для дискусії  
1. Сутність і класифікація державного боргу.  
2. Завдання та методи управління державним боргом.  
3. Порядок здійснення операцій з погашення та обслуговування державного 
боргу.  
Теми доповідей  
1. Поділ державного боргу згідно бюджетної класифікації.  
2. Завдання, що вирішуються в процесі управління державним боргом.  
3. Функції ДКСУ щодо управління державним боргом.  
4. Основні засоби реалізації державних гарантій і запозичень.  
Задачі до теми  
Задача 1. На аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3161 
«Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих 
бюджетів» поступили надходження в сумі 38600 гривень. Відповідно до 
поданих документів платнику необхідно повернути помилково сплачені платежі 
на суму 5600 гривень.  
Які суми коштів повинні бути зараховані до загального та спеціального фондів 
місцевого бюджету, якщо нормативними документами встановлено проценти 
розмежування відповідно 40% і 60%.  
Задача 2. Доходи загального фонду місцевих бюджетів у кінці операційного 
дня акумулюються на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3142 
«Кошти загального фонду місцевих бюджетів» Плану рахунків бухгалтерського 
обліку виконання державного та місцевих бюджетів.  
Визначити:  
1. Ким проводиться розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів, що 
зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти 
загального фонду місцевого бюджету»?  
2. На підставі чого і на який рахунок перераховуються розподілені кошти 
загального фонду місцевих бюджетів? 

 
 

Тема 11. Казначейство закордонних країн 
 

Семінар 11.1  
 

План заняття: 
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1. Усне опитування  
1. Загальна характеристика зарубіжних казначейських систем  
2. Касове виконання бюджетів у Франції  
3. Державне казначейство США  
4. Державне казначейство Великобританії  
Питання для дискусії  
1. Особливості касового виконання бюджетів у сфері муніципального 
управління.  
2. Казначейське співтовариство PEM PAL.  
3. Концентрація бюджетних коштів на єдиному рахунку як важлива передумова 
ефективного управління грошовими потоками держави.  
Теми доповідей  
1. Особливості касового виконання бюджетів у сфері муніципального 
управління.  
2. Бюджетна система Російської Федерації та принципи її побудови  
 
3. Участь Державної казначейської служби України у спільних заходах з 
міжнародними інституціями.  
Задачі до теми  
Провести порівняльну характеристику організації казначейських служб у різних 
країнах світу з визначенням слабких та сильних сторін.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА 3.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ 
 

Тема 1. Становлення й розвиток державного казначейства України 
 

Семінар 1.1  
 

Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне 
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 
Завдання для самостійної роботи: 

  1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
 2. Самостійно опрацюйте питання: 
1. Дослідити історичні аспекти виникнення казначейства за часів київської русі.  
2. Використовуючи рекомендовану літературу, провести аналіз існуючих 
визначень “казна” та “казначейство”.  
3. Визначити передумови створення казначейства в Україні.  
4. Проаналізувати основні етапи створення державного казначейства України.  
5. Проаналізувати постанову Кабінету Міністрів України “Питання державного 
казначейства України” з метою визначення повноважень зазначеного 
фінансового інституту.  

6. Дослідити переваги та недоліки запровадження казначейської системи 
виконання бюджетів в Україні. 

3.   Розв’яжіть тестові завдання. 
 
Обов'язкові, безвідплатні, безповоротні платежі юридичних і фізичних осіб, 
що надходять до бюджету в раніше обумовлених законом розмірах і 
встановлені терміни, - це: 
A. мито 
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B. податки 
C. збір. 
D. немає вірної відповіді 
Казначейство як спеціальний урядовий фінансовий орган, який відає 
касовим виконанням державного бюджету в царській Росії, було засновано 
в: 
A. 1821 р. 
B. 1922 р. 
C. 1993 р. 
D. 2012 р. 
Державну казначейську службу України створено в: 
A. 1995 р. 
B. 1993 р. 
C. 2001 р. 
D. 2017 р. 
У процесі запровадження казначейської системи банківська система 
здійснює функції: 
A. обліку і розподілу коштів держбюджету 
B. лише функцію акумуляції коштів держбюджету 
C. акумуляції та обліку коштів держбюджету. 
D. розподілу коштів держбюджету 
Перехід на казначейську систему виконання держбюджету України 
відбувся у: 
A. 1997 р. 
B. 1991 р. 
C. 1992 р. 
D. 2001 р. 
Одним із перших у світі конституційне визначення державної казни зробив: 
A. Пилип Орлик 
B. Ярослав Мудрий 
C. Павло Скоропадський. 
D. Віктор Янукович 
Державна казначейська служба України як система органів державної 
виконавчої влади діє: 
A. при Міністерстві фінансів України 
B. при Верховній Раді України 
C. самостійно. 
D. немає вірної відповіді 
Структуру Головного управління Державної казначейської служби 
України затверджує: 
A. Міністерство фінансів України 
B. Кабінет Міністрів України 
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C. Верховна Рада України. 
D. немає вірної відповіді 
Бюджетний процес - це: 
A. законодавчо-регламентований порядок складання, розглядання, 
затвердження і виконання бюджетів та звітів про їх виконання 
B. організаційні принципи побудови бюджету країни, її структура і 
взаємозв'язок 
C. аналіз та визначення основ регулювання економічного й соціального 
розвитку країни. 
D. немає вірної відповіді 
Остання стадія бюджетного процесу, яка становить практичну реалізацію 
бюджету за всіма показникам його видаткової і дохідної частини, - це: 
A. зведення бюджету 
B. бюджетний процес 
C. виконання бюджету. 
D. немає вірної відповіді 

 
 
4.   Підготуйтеся до письмового опитування. 
5.   Підготуйте доповідь та її презентацію.  

 
Список рекомендованої літератури 

 
Основна  

 
1. Юнацький М.О. Казначейська справа [Текст] : конспект лекцій / М.О. 
Юнацький // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2017.- 165 с. 
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI. [Електронний 
ресурс]:сайт Верховної ради України. - Режим доступу - 
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 
3. Галушка Є. О. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка, 
О.В. Охрімовський, И. С. Хижняк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. - 580 с. 
4. Опалко К.С. Казначейська справа: навч. пос. / К.С.Опалко - К.: Аграрна 
освіта - 2014. - 296 с. 
5. Попова Л.М. Казначейська справа: [навч. посіб.] / Л.М. Попова, С.М. 
Попова, В.І. Успаленко. - К.: Центр учбової літератури. - 2011. - 164 с. 
6. Стоян, В. І. Казначейська система [Текст]: підручник /В. І. Стоян, О. С. 
Даневич, М. И. Мац; за заг. ред. А. І. Крисоватого.- 3-тє вид., змін, і доповн.- К.: 
ЦУЛ, 2014.- 868 с. 
7. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/. 

http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
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8. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/. 
 

Додаткова 
 

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
від 16.07.1999 № 996-ХІУ. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - 
Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 
2. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про платіжні 
системи та переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-IV. [Електронний  
ресурс]:сайт Верховної ради України. - Режим доступу - 
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 
3. Закон України „Про Національний банк України" від 20.05.1999 №679- 
XIV. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим доступу - 
http:// zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 
4. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 
05.04.2001 №2346-111. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - 
Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 
5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку 
подання ^ фінансової звітності" від 28.02.2000 р. №419. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/ 
laws/ 

 
 

Тема 2. Державне казначейство України - повноважний учасник 
бюджетного процесу  

 
Семінар 2.1  

 
Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії, оцінювання доповіді 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
2. Самостійно опрацюйте питання: 

1. У бюджетному кодексі України відзначити норми, які визначають 
бюджетні повноваження органів законодавчої та виконавчої влади.  

http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/
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2. На основі нормативних актів, які регламентують фінансові відносини в 
Україні, проаналізувати розподіл завдань та повноважень між окремими 
фінансовими органами при організації бюджетного процесу.  
3. Дати оцінку бюджетному процесу в Україні.  
4. Охарактеризувати роль та повноваження казначейства як учасника 
бюджетного процесу.  
5. Встановити які органи здійснюють контроль за акумулюванням доходів 
бюджетів. 
 3.   Розв’яжіть тестові завдання. 

У виконанні бюджетів беруть участь: 
A. абсолютно всі державні та муніципальні органи представницької та 
виконавчої влади 
B. міністерства, відомства 
C. галузеві органи управління, підприємства, установи 
D. усі відповіді правильні. 
У процесі складання бюджетів використовують такий метод, як: 
A. економічний 
B. балансовий 
C. позабалансовий. 
D. немає вірної відповіді 
Бюджетний устрій заснований на принципі: 
A. миттєвості 
B. організаційності 
C. повноти. 
D. немає вірної відповіді 
У виконанні державного бюджету значну роль відіграє: 
A. Міністерство фінансів України 
B. Кабінет Міністрів України 
C. Державна казначейська служба України. 
D. немає вірної відповіді 
Голову ДКСУ призначає на посаду та звільняє: 
A. Кабінет Міністрів України 
B. прем'єр-міністр за поданням президента 
C. президент за поданням прем'єр-міністра 
D. Міністерство фінансів України. 
Призначає на посаду та звільняє керівників територіальних органів ДКСУ: 
A. президент за поданням прем'єр-міністра 
B. голова ДКСУ 
C. Кабінет Міністрів України 
D. Міністерство фінансів України. 
До доходу загального фонду Державного бюджету України в повному обсязі 
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належать: 
A. податок на додану вартість 
B. акцизний збір із ввезених на територію України товарів, акцизний збір із 
нафтопродуктів, вироблених в Україні, та акцизний збір з інших вироблених в 
Україні товарів 
C. увізне мито 
D. збір до Державного інноваційного фонду України 
Витрати, що виникають у зв'язку з виконанням державою своїх функцій: 
A. капітальні видатки 
B. видатки бюджету 
C. поточні видатки 
D. усі відповіді правильні 
Доходи бюджету - це: 
A. частина централізованих фінансових ресурсів держави 
B. ресурси позабюджетних фондів 
C. кошти, які проходять через державний кредит 
D. усі відповіді правильні 
Особливістю нової бюджетної класифікації є: 
A. розподіл обов'язків 
B. чітке розмежування 
C. усі відповіді правильні 
D. немає вірної відповіді 

  

4.  Обговорення практичних питань. 
 
1. Роль органів Державного казначейства у розподілі та перерозподілі ВВП. 
Досвід України та країн ЄС.  
 
2. Роль ДКСУ у бюджетному процесі.  
3. Досвід країн ЄС у встановленні бюджетних повноважень органів Державного 
казначейства. 
 

Список рекомендованої літератури 
 
Основна  

 
1. Попова Л.М. Казначейська справа: [навч. посіб.] / Л.М. Попова, С.М. 
Попова, В.І. Успаленко. - К.: Центр учбової літератури. - 2011. - 164 с. 
2. Стоян, В. І. Казначейська система [Текст]: підручник /В. І. Стоян, О. С. 
Даневич, М. И. Мац; за заг. ред. А. І. Крисоватого.- 3-тє вид., змін, і доповн.- К.: 
ЦУЛ, 2014.- 868 с. 



   9 

 

3. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/. 
4. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/. 
5. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне 
замовлення та державні закупівлі / [Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук 
П.К. та ш.] ; за ред. В.Т. Александров. - К.: НВП «ABT», 2004. - 593 с. 
6. Юрій С. І. Казначейська система [Текст] : підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, 
М. И. Мац. - Тернопіль, 2002. - 590 с. 
7. Форкун, І.В. Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. 
Форкун, Н. Л. Фролова. - 3-тє вид., випр. та доповн. - Львів : "Новий Світ-2000", 
2013. - 514с. 
 

Додаткова  
 
1. Архів статистичної інформації Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових. Режим доступу: http 
: //www.dfp .gov.ua/1060. html 

2. Кабінет Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua 
3. Міністерство фінансів України — http://www.minfm.gov.ua 
4. Державний комітет статистики України — http://www.ukrstat.gov.ua/ 
5. Антимонопольний комітет України — http://www.amc.gov.ua 
6. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. - Електрон. текст. дані. - К. : Верховна Рада 
України, сор. 1994-2013. - Режим доступу: http://www rada.gov.ua. - 
Назва з екрана. 

7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Держстат 
України. - Електрон. текст. дані. - К. : Держстат України, сор. 1998-
2013. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. - Назва з екрана. 

8. Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. 
С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Національна академія внутрішніх 
справ, Навчально-науковий інститут права та психології, Ф-т 
правового забеспечення підприємницької діяльності та психології 
науки, молоді та спорту України. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2013]. - 
Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з 
процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із 
Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2012. 
- Режим доступу: www.culonline.com. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
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КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ 

 
Тема 3. Бюджетна класифікація 

 
Семінар 3.1  

 
Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
2. Самостійно опрацюйте питання: 
1. Визначити які цілі переслідує бюджетна класифікація.  
2. Розглянути та проаналізувати класифікацію доходів, видатків, фінансування 
бюджету, державного боргу відповідно до бюджетного кодексу України.  
3. Ознайомитися із кодуванням бюджетної класифікації.  
4. На основі даних про доходи та видатки державного бюджету проаналізувати і 
дати оцінку процесу бюджетного планування.  
5. Визначити в яких випадках використовується програмна класифікація.  

6. Дослідити як визначити ефективність бюджетних програм.  
3. Розв’яжіть тестові завдання. 

Здійснення видатків бюджету досягають за допомогою: 
A. кредитування 
B. бюджетних ресурсів 
C. бюджетного фінансування. 
D. немає вірної відповіді 
Бюджетна класифікація України складається з: 
A. класифікації доходів бюджету 
B. класифікації видатків бюджету 
C. класифікації фінансування бюджету 
D. всі відповіді вірні 
Зведений бюджет - це: 
A. підсумкове вирішення поставлених завдань 
B. сукупність усіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України 
C. усі відповіді правильні 
D. немає вірної відповіді 
Доходи бюджету класифікують за: 
A. доходами від власності та підприємницької діяльності 
B. надходженнями від штрафів та фінансових санкцій 
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C. трансфертами. 
D. немає вірної відповіді 
Неподаткові надходження розподіляють на: 
A. доходи від операцій із капіталом 
B. адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного 
продажу 
C. податкові надходження 
D. немає вірної відповіді 
Залежно від повноти зарахування доходів до бюджету, доходи державного 
бюджету можуть бути: 
A. звичайні 
B. доходи від операцій із капіталом 
C. регулювальні 
D. немає вірної відповіді 
За джерелами утворення доходи розподіляють на: 
A. доходи від господарської діяльності 
B. доходи від використання природних ресурсів 
C. доходи від банківської діяльності 
D. усі відповіді неправильні 
Які кошти зараховують на Єдиний казначейський рахунок: 
A. неподаткові надходження 
B. лише податкові надходження 
C. усі державні доходи 
D. немає вірної відповіді 
Органи Державної казначейської служби України мають право від-
кривати рахунки за доходами і видатками держбюджету: 
A. в установах НБУ та уповноважених банках 
B. лише в установах НБУ 
C. у комерційних банках 
D. немає вірної відповіді 
Центральний рівень Державної казначейської служби України зна-
ходиться у: 
A. всіх обласних центрах 
B. місті Києві 
C. містах Києві та Севастополі 
D. немає вірної відповіді 

 
4. Підготуйтеся до письмового опитування. 

5. Вирішення практичних завдань. 
Задача 1. Бюджетній установі відповідно до кошторису на поточний рік по 
загальному фонду передбачені бюджетні асигнування в сумі 10500000 грн.  
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Відповідно до зазначених бюджетних асигнувань бюджетною установою 
протягом січня – червня були проведені касові видатки на загальну суму 
5000000 грн. Інформація про суми бюджетних асигнувань розпорядника 
бюджетних коштів та про суми проведених касових видатків у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків, наведена у табл. 5.  
У липні звітного року бюджетною установою в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за бюджетною програмою були перерозподілені 
бюджетні асигнування у розрізі кодів економічної класифікації видатків 
бюджету. При цьому до кошторису бюджетної установи були внесені наступні 
зміни:  
Таблиця 5 Cуми бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів та 
суми проведених касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків, грн. 
КЕКВ  Затверджено кошторисом 

на рік  
Касові видатки за звітний 
період  

(станом на 01.07. звітного року)  
1111  4 000 000  2 000 000  
1120  1 500 000  700 000  
1131  150 000  80 000  
1132  50 000  40 000  
1133  50 000  30 000  
1134  200 000  100 000  
1135  10 000  4 000  
1140  30 000  10 000  
1161  300 000  130 000  
1162  120 000  65 000  
1163  180 000  87 000  
1343  135 000  80 000  
2110  2 000 000  1 000 000  
2133  1 775 000  674 000  
Разом:  10 500 000  5 000 000  

 
1131 – 70 000;  
1132 + 70 000;  
1135 + 10 000;  
1140 – 10 000;  
1161 + 35 000;  
1162 – 20 000;  
1163 – 15 000;  
1343 + 1 000 000;  
2110 – 1 000 000.  
Завдання:  



   13 

 

1) Визначити на яку суму бюджетна установа до кінця звітного року може брати 
бюджетні зобов’язання та проводити касові видатки в розрізі кодів економічної 
класифікації видатків.  
2) Які документи оформлюють розпорядники бюджетних коштів при внесенні 
змін у кошторис?  
 
3) У яких випадках можуть вноситись зміни до кошторису бюджетної установи?  
 
 

Список рекомендованої літератури 
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Юнацький // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2017.- 165 с. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI. [Електронний 
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7. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/cgi- 
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9. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне 
замовлення та державні закупівлі / [Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук 
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Форкун, Н. Л. Фролова. - 3-тє вид., випр. та доповн. - Львів : "Новий Світ-2000", 
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Додаткова   
 

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
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переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-IV. [Електронний  ресурс]:сайт 
Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-
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3. Закон України „Про Національний банк України" від 20.05.1999 №679- XIV. 
[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http:// 
zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

4. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 
05.04.2001 №2346-111. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - 
Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку подання ^ 
фінансової звітності" від 28.02.2000 р. №419. [Електронний ресурс]: сайт 
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Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів  

 
Семінар 4.1  

 
Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/
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2.   Самостійно опрацюйте питання: 
1. Охарактеризувати види платіжних систем використовуються в Україні?  
2. Визначити як казначейство взаємодіє в СЕП НБУ?  
3. Дослідити як здійснюється готівкове обслуговування клієнтів?  
4. Розглянути особливості організації інформаційно-технічного забезпечення 
казначейської системи виконання бюджетів?  
5. Визначити як здійснюється технічне забезпечення здійснення платежів?  
6. Розкрити сутність механізму взаємостосунків користувачів коштів з 
системою ДКУ?  
7. Охарактеризувати принципи роботи системи “банк-клієнт”.  
8. Дати характеристику автоматизованих систем казначейства та системи 
“казна” 
3.   Розв’яжіть тестові завдання. 
Організаційну структуру ДКСУ розподілено на: 
A. три рівні 
B. п'ять рівнів 
C. по одному рівні в кожній області. 
D. немає вірної відповіді 
Обліково-інформаційну комп'ютерну систему розроблено згідно з: 
A. Законом України "Про бюджетну систему" 
B. вимогами Голови ДКСУ 
C. міжнародним досвідом та стандартом 
D. немає вірної відповіді 
До якого числа розробляють макроекономічні показники для складання 
держбюджету: 
A. 1 липня 
B. 1 січня 
C. 1 червня? 
D. немає вірної відповіді 
За допомогою чого ДКСУ управляє видатковими операціями терито-
ріальних управлінь: 
A. інструкцій НБУ 
B. установлення лімітів технічного рахунку та початкових оборотів 
C. установлення максимуму технічного рахунку та початкових оборотів. 
D. немає вірної відповіді 
Підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не належать до 
операцій із виконання бюджетів, але, відповідно, до вимог законодавства 
обслуговуються органами ДКСУ рахунки відкрито в: 
A. органах ДКСУ 
B. установах НБУ 
C. установах НБУ та уповноважених банках. 
D. немає вірної відповіді 
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Показники ефективності використання бюджетних коштів визначають як: 
A. витрати ресурсів на одиницю показника продукту 
B. обсяги та структура ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної 
програми 
C. сукупність властивостей, які характеризують досягнуті результати 
створеного продукту за рахунок бюджетних коштів. 
D. немає вірної відповіді 
У якому з перелічених випадків органи держказначейства мають право 
відмовити в погашенні бюджетного зобов'язання: 
A. бюджетні зобов'язання не відповідають обсягу доведених бюджетних 
асигнувань 
B. без причин 
C. бюджетна установа не подала бюджетних звітів за попередній період вчасно? 
D. немає вірної відповіді 
Платежі з Єдиного казначейського рахунка здійснюють на користь: 
A. суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботу або надали послуги 
розпорядникам бюджетних коштів 
B. суб'єктів господарської діяльності, які потребують державної підтримки 
C. платежі з Єдиного казначейського рахунка не здійснено. 
D. немає вірної відповіді 
Державна казначейська служба організовує, контролює і забезпечує роботу 
єдиного казначейського рахунку через: 
A. СЕП 
B. інформаційно-обчислювальну систему 
C. інформаційно-розрахункову систему. 
D. немає вірної відповіді 
Видатки бюджету - це: 
A. кошти, що спрямовують на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу 
та повернення надмірно сплачених до бюджету сум 
B. сукупність коштів підприємства, що авансують на створення оборотних 
фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу 
C. доходи бюджетних закладів, які отримують від реалізації продукції, 
виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої діяльності. 
D. немає вірної відповіді 

 
 

3.  Вирішення практичних завдань. 
Задача 1. На підставі даних звіту бюджетної установи про надходження та 
використання коштів загального фонду (табл. 6):  
а) визначити на кінець звітного періоду залишок невикористаних бюджетною 
установою асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків;  
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б) підготувати доповідну записку про виконання кошторису бюджетної 
установи.  
Задача 2. Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету визначити:  
1) які видатки здійснюються за наступними кодами економічної класифікації: 
1111, 1120, 1135, 1163, 1165, 2121, 2133, 1341, 1164, 1140, 2300;  
2) розподілити видатки на поточні і капітальні. 

 
Список рекомендованої літератури 
 
Основна  

 

1. Юнацький М.О. Казначейська справа [Текст] : конспект лекцій / М.О. 
Юнацький // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2017.- 165 с. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI. [Електронний 
ресурс]:сайт Верховної ради України. - Режим доступу - 
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3. Галушка Є. О. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка, 
О.В. Охрімовський, И. С. Хижняк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. - 580 с. 
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ЦУЛ, 2014.- 868 с. 

7. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/. 

8. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI. [Електронний ресурс]: 
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/. 

9. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне 
замовлення та державні закупівлі / [Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук 
П.К. та ш.] ; за ред. В.Т. Александров. - К.: НВП «ABT», 2004. - 593 с. 
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10. Юрій С. І. Казначейська система [Текст] : підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, 
М. И. Мац. - Тернопіль, 2002. - 590 с. 

11. Форкун, І.В. Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. 
Форкун, Н. Л. Фролова. - 3-тє вид., випр. та доповн. - Львів : "Новий Світ-2000", 
2013. - 514с. 

 

Додаткова   
 

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІУ. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради 
України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

2. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про платіжні 
системи та переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-IV. [Електронний  
ресурс]:сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/. 

3. Закон України „Про Національний банк України" від 20.05.1999 №679- 
XIV. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http:// 
zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

4. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 
05.04.2001 №2346-111. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим 
доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку 
подання ^ фінансової звітності" від 28.02.2000 р. №419. [Електронний ресурс]: сайт 
Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/ 

 
 

Тема 5. Казначейське виконання державного бюджету по витратах 
 

Семінар 5.1  
 

Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 
участю в дискусії, тестування, оцінювання доповіді 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
2.   Самостійно опрацюйте питання: 

1. Охарактеризуйте видатки Державного бюджету.  
2. За якими принципами здійснюється розмежування видатків між 

бюджетами?  

http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/
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3. Опишіть рух даних про територіальне розташування мережі установ,  
4. підприємств, організацій в органах Державного казначейства.  
5. Яким чином доводяться обсяги асигнувань?  
6. Як здійснюється перерахування бюджетних коштів через органи 

Державного казначейства?  
7. Хто є розпорядниками бюджетних коштів?  
8. Що є підставою для здійснення видатків розпорядників бюджетних 

коштів?  
9. З чого починається робота з виконання Державного бюджету за 

видатками? 
3. Підготуйтеся до опитування. 

1. Опишіть рух даних про територіальне розташування мережі установ,  
2. підприємств, організацій в органах Державного казначейства.  
3. Яким чином доводяться обсяги асигнувань?  
4. Як здійснюється перерахування бюджетних коштів через органи 

Державного казначейства?  
5. Хто є розпорядниками бюджетних коштів?  
6. Що є підставою для здійснення видатків розпорядників бюджетних 

коштів?  
7. З чого починається робота з виконання Державного бюджету за 

видатками?  
8. Поясніть порядок доведення обсягів асигнувань.  
9. Яким чином здійснюється фінансування розпорядників коштів через 

органи Державного казначейства?  
10. Як здійснюється оплата витрат розпорядників коштів?  
11. Які реквізити містять платіжні доручення, який порядок їх оформлення 

та зберігання? 
4.  Підготуйтесь до тестування. 

1.До видатків, що здійснюються за рахунок Державного бюджету  
України відносяться:  
а) міжнародна діяльність;  
б) проведення виборів та референдумів;  
в) обидві відповіді вірні.  
 2.Функціями ДКСУ по виконанню Державного бюджету за  
видатками є:  
а) відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків 
розпорядникам бюджетних коштів;  
б) оплата витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;  
в) обидві відповіді вірні.  
3.До головних розпорядників бюджетних коштів відносяться:  
а) Верховний Суд України та інші спеціалізовані суди;  



   20 

 

б) фінансове управління;  
в) контрольно-ревізійне управління.  
4. До розпорядників бюджетних коштів другого рівня відносяться:  
а) органи, уповноважені Верховною Радою України;  
б) управління агропромислового комплексу;  
в) промислові підприємства.  
5.До розпорядників бюджетних коштів третього рівня відносяться:  
а) Конституційний Суд України;  
б) управління освіти;  
в) госпрозрахункові підприємства. 

 
Список рекомендованої літератури 
 
Основна  
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коштів державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2011 
р. № 1223 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 
–– Режим доступу: www.minfin  

3. Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів: Наказ Міністерства 
фінансів України від 22.12.2011 №1691 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 
Міністерства фінансів України. –– Режим доступу: www.minfin.gov.ua.  

4. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах 
Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України 
від 02.03.2012 №309 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства 
фінансів України. –– Режим доступу: www.minfin.gov.ua.  

5. Юрій С.І. Казначейська система: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Юрій 
С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. — Т. : Карт-бланш, 2006. — 818 с., с.117-150. 

Додаткова   
 

1. Кабінет Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua 
2. Міністерство фінансів України — http://www.minfm.gov.ua 
3. Державний комітет статистики України — http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4. Антимонопольний комітет України — http://www.amc.gov.ua 
5. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. - Електрон. текст. дані. - К. : 
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Верховна Рада України, сор. 1994-2013. - Режим доступу: http://www 
rada.gov.ua. - Назва з екрана. 

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / 
Держстат України. - Електрон. текст. дані. - К. : Держстат України, 
сор. 1998-2013. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. - Назва з 
екрана. 

 
Тема 6. Касове виконання державного бюджету по доходах 

 
Семінар 6.1 Касове виконання державного бюджету по доходах 

 
Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії, оцінювання доповіді 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2.   Самостійно опрацюйте питання: 
1. Основні положення про організацію роботи по виконанню державного 

бюджету за доходами.  
2. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету.  
3. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету.  
4. Платежі, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами 

державного бюджету.  
5. Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими 

бюджетами, та за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного 
бюджету.  

6. Операції за власними надходженнями бюджетних установ.  
7. Звітність про надходження коштів до державного бюджету.  
8. Взаємодія органів ДКСУ та органів Державної фіскальної служби 

України. 
3.    Підготуйтеся до письмового опитування. 
4.  Підготуйте доповідь та її презентацію. 

 
Список рекомендованої літератури 
 
Основна  

 
1. Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 р. № 2456-VІ (зі змінами та 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 2010. – № 50-51. – ст. 572. – Режим 
доступу: http://www.rada gov.ua.  
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2. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за 
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок 
коштів державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2011 
р. № 1223 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 
–– Режим доступу: www.minfin  

3. Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів: Наказ Міністерства 
фінансів України від 22.12.2011 №1691 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 
Міністерства фінансів України. –– Режим доступу: www.minfin.gov.ua.  

4. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах 
Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України 
від 02.03.2012 №309 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства 
фінансів України. –– Режим доступу: www.minfin.gov.ua.  

5. Юрій С.І. Казначейська система: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Юрій 
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України. - Електрон. текст. дані. - К. : Держстат України, сор. 1998-2013. - 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. - Назва з екрана. 

7.  
 

 
Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та 

позабюджетних фондів 
 

Семінар 7.1 Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та 
позабюджетних фондів 

 
Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії, оцінювання доповіді 
 
Завдання для самостійної роботи: 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
2.   Самостійно опрацюйте питання: 

1. Характеристика місцевих бюджетів.  
2. Міжбюджетне фінансування.  
3. Процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів за 

доходами.  
4. Процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів за 

видатками.  
5. Операції за власними коштами розпорядників коштів місцевих бюджетів. 

3.    Підготуйтеся до письмового опитування. 
4.  Підготуйте доповідь та її презентацію. 
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Тема 8. Інформаційне забезпечення виконання бюджетів 
 

Семінар 8.1 Інформаційне забезпечення виконання бюджетів 
 

Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 
участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
2.   Самостійно опрацюйте питання: 

1. Завдання, функції, методи та форми обліку виконання бюджетів.  
2. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій.  
3. Основні засади складання фінансової та бюджетної звітності.  
4. Характеристика звітності про виконання Державного бюджету України.  
5. Функції обліку виконання бюджету.  
6. Сутність обліку в органах ДКСУ.  
7. Основні напрями облікової політики ДКСУ.  
8. Класифікація бухгалтерських документів з казначейського 

обслуговування бюджетів. 
3.    Підготуйтеся до письмового опитування. 
4.  Підготуйте доповідь та її презентацію. 

 
Список рекомендованої літератури 
 
Основна  
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доступу: http://www.rada gov.ua.  
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Тема 9. Звітність та контроль у системі державного казначейства 

 
Семінар 9.1 Звітність та контроль у системі державного казначейства 

 
Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www/
http://www.ukrstat.gov.ua/


   26 

 

2.   Самостійно опрацюйте питання: 
1. Сутність та значення фінансового контролю.  
2. Види та форми фінансового контролю.  
3. Методи фінансового контролю.  
4. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевих 

бюджетів.  
5. Форми бюджетного контролю.  
6. Завдання Рахункової палати України щодо здійснення контролю в процесі 

виконання державного та місцевих бюджетів.  
7. Завдання Міністерства фінансів України у сфері бюджетного контролю.  

8. Зарубіжний досвід організації та проведення бюджетного контролю.3.   
Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Відповідно до класифікації за видами діяльності прибуток може бути: 
A. від реалізації продукції; 
B. для споживання; 
C. операційний. 
D.  чистий 
2. Під запасом фінансової міцності розуміють: 
A. різницю між сумою виручки і змінних витрат; 
B. різницю між сумою постійних і змінних витрат; 
C. різницю між сумою виручки і порогом рентабельності. 
D.  різницю між сумою виручки і сумою постійних витрат 
3. Показником, що дає можливість найкращим чином порівняти 

ефективність роботи підприємства за різні звітні періоди, є: 
A. чистий прибуток; 
B. рентабельність основної діяльності; 
C. собівартість реалізованої продукції. 
D. збільшення активів 
4. Прибуток за складом може бути: 
A. від реалізації активів; 
B. чистий; 
C. капіталізований нерозподілений; 
D.  розподілений 
5. Маржинальний прибуток визначається як: 
A. як різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та 

собівартістю цієї продукції (змінними витратами); 
B. загальна сума прибутку, отримана підприємством від усіх видів 

діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової); 
C. різниця між доходами і витратами в результаті надзвичайних подій (сти 

хійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо). 
D.  загальна сума прибутку, отримана підприємством від операційноїі 

інвестиційної видів діяльності 
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6. На величину прибутку впливають такі фактори: 
A. зовнішні і внутрішні; 
B. постійні і змінні; 
C. адміністративні. 
D. суб’єктивні 
7. Сила впливу операційного важеля показує: 
A. наскільки зміняться змінні витрати при зміні обсягу виробництва; 
B. наскільки зміниться прибуток при зміні виручки від реалізації; 
C. наскільки зміниться прибуток при зміні постійних витрат. 
D.  наскільки зміниться прибуток при зміні оподаткування 
8. Під час планування прибутку від операційної діяльності точку 

беззбитковості можна визначити як: 
A. величину, яка відповідає такому обсягу продажу, за якого надходження 

від реалізації продукції дорівнюють витратам на виробництво і реалізацію цієї 
продукції; 

B. величину, яка відповідає такому обсягу продажу, за якого надходження 
від реалізації продукції дорівнюють витратам на виробництво; 

C. величину, яка відповідає такому обсягу продажу, за якого надходження 
від реалізації продукції дорівнюють витратам на реалізацію цієї продукції. 

D.  величину, яка відповідає такому обсягу продажу, за якого 
надходження від реалізації продукції дорівнюють активам. 

9. Чи змінюється при збільшенні частки постійних витрат у собівартості 
продукції прибуток по відношенню до змін обсягів продажу? 

A. не змінюється; 
B. змінюється незначно; 
C. інтенсивно змінюється. 
D. прямо пропорційно. 
10. Основними формами виплати дивідендів є: 
A. змішана і негрошова. 
B. змішана, грошова і негрошова; 
C. змішана і грошова. 
D.  негрошова. 
3.  Вирішення практичних завдань. 
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Тема 10. Керування державним боргом 
 

Семінар 10.1 Керування державним боргом 
. 

Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 
участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
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2.   Самостійно опрацюйте питання: 
1.Сутність і класифікація державного боргу. 
2. Завдання та методи управління державним боргом. 
3. Порядок здійснення операцій з погашення та обслуговування державного 

боргу. 
4. Поділ державного боргу згідно бюджетної класифікації. 
5. Завдання, що вирішуються в процесі управління державним боргом. 
6. Функції ДКСУ щодо управління державним боргом. 
7. Основні засоби реалізації державних гарантій і запозичень. 

3.    Підготуйтеся до письмового опитування. 
4.  Підготуйте доповідь та її презентацію. 
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Тема 11. Казначейство закордонних країн 
 

Семінар 11.1 Казначейство закордонних країн 
 

Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 
участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1.   Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 
теоретичних питань теми на семінарському занятті. 
2.   Самостійно опрацюйте питання: 

1. Особливості касового виконання бюджетів у сфері муніципального 
управління.  

2. Казначейське співтовариство PEM PAL.  
3. Концентрація бюджетних коштів на єдиному рахунку як важлива 

передумова ефективного управління грошовими потоками держави.  
4. Особливості касового виконання бюджетів у сфері муніципального 

управління.  
5. Бюджетна система Європейського союзу та принципи її побудови  

6. Участь Державної казначейської служби України у спільних заходах з 
міжнародними інституціями. 

3.    Підготуйтеся до письмового опитування. 
4.  Підготуйте доповідь та її презентацію. 

 
Список рекомендованої літератури 
 
Основна  

 
1. Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 р. № 2456-VІ (зі змінами та 
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