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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Головною метою вивчення дисципліни "Бюджетний менеджмент" 

є оволодіння студентами основами теорії та практичних механізмів 
організації та управління бюджетним процесом у державі, порядку 
здійснення операцій із бюджетними коштами.  

Завдання даної дисципліни полягають у: вивченні функцій та 
структури органів оперативного управління бюджетом, теоретичних 
основ організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; 
набуття вмінь ведення обліку виконання бюджету у фінансових 
органах, складання бюджетної звітності, контролю за виконанням 

бюджету.  
Предметом дисципліни є бюджетний процес та бюджетні ресурси 

і відносини, пов’язані з їх використанням  

2.2. Після вивчення  даної дисципліни студенти повинні знати: 

� теоретичні питання функціонування бюджетної системи та 
бюджетного менеджменту; 

� специфіку взаємодії учасників бюджетного процесу та 
операцій з бюджетними коштами; 

� технологію обслуговування та управління бюджетними 

потоками; 

� облік, звітність та контроль бюджетних операцій; 

� основні законодавчі та нормативні документи, що 
регулюються відносини у сфері бюджетного менеджменту; 

� передовий вітчизняний і світовий досвід бюджетного 
менеджменту. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

� практично здійснювати основні операції та процедури з 
бюджетними коштами; 

� володіти методами оптимізації та раціоналізації 
використання бюджетних коштів; 

� здійснювати контроль за процесами складання і прийняття 
проекту бюджету та його виконання розпорядниками 

бюджетних коштів; 
� здійснювати оплату рахунків та видачу готівки, складання 

звітності у сфері бюджетної системи. 
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2. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

2.1. ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ 

БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

План практичного заняття 
1. Бюджетний менеджмент як елемент фінансового 

менеджменту. Складові бюджетного менеджменту. 
2. Органи управління бюджетною системою та їх бюджетні 

повноваження. 
3. Організація бюджетного менеджменту в Україні. 
4. Функції бюджетного менеджменту та їх характеристика. 
 

Мета — засвоїти сутність бюджетного менеджменту, визначити 

об'єкт і суб'єкт системи управління бюджетом, а також предмет 
бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни, виділити його 
складові. 

 

Завдання: 
• обґрунтувати необхідність виділення важливого специфічного 

напряму менеджменту — бюджетного менеджменту і дати його 
визначення; 

• розглянути різні сторони прояву фінансової категорії «бюджет», 

що висвітлюються в сучасній економічній літературі; 
• охарактеризувати елементи системи управління бюджетом, а 

саме: органи управління бюджетом та етапи і методи управлінської 
діяльності у бюджетному процесі; 

• ознайомитись із функціями і структурою органів оперативного 
управління бюджетним процесом; 

• розглянути зміст, структурні елементи і стадії бюджетного 
процесу; 

• визначити функції і складові бюджетного менеджменту та 
охарактеризувати їх. 

 

Запитання для самоконтролю 
1. Об'єкти і суб'єкти бюджетного менеджменту. 
2. Методологія бюджетної роботи на етапах бюджетного 

процесу. 
3. Законодавче регламентування бюджетного прогресу в Україні. 
4. Громадський бюджетний контроль і його вплив на 
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формування бюджетної моделі суспільства. 
 

Тестові завдання 

1. Бюджетний менеджмент забезпечує управління: 

а) грошовими ресурсами; 

б) бюджетним відтворювальним процесом; 

в) бюджетними відносинами і державними фінансовими ресурсами; 

г) всі відповіді неправильні. 
2. Бюджетні ресурси акумулюються: 

а) у централізованому грошовому фонді; 
б) на рахунках зведеного бюджету; 
в) на цільових рахунках державного казначейства; 
г) правильні відповіді б) і в). 
3. Об'єктом бюджетного менеджменту є: 
а) державні фінансові органи; 

б) бюджетні потоки; 

в) органи державної влади і державного самоврядування; 
г) бюджетні ризики.  

4. Суб'єктом бюджетного менеджменту є: 
а) державні фінансові органи; 

б) бюджетні потоки; 

в) органи державної влади і державного самоврядування; 
г) бюджетні ризики. 

5. Державний бюджет затверджується: 

а) парламентом; 

б) представницьким органом влади; 

в) Міністерством фінансів; 
г) Рахунковою палатою Верховної Ради. 

6. Позавідомчий контроль за виконанням бюджету здійснює: 
а) контрольно-ревізійна служба Мінфіну; 
б) Рахункова палата Кабінету Міністрів; 
в) органи нефінансового профілю; 

г) розпорядники бюджетних коштів. 
7. Місцеві бюджети затверджуються: 

а) представницькими органами місцевого самоврядування; 
б) місцевими державними адміністраціями; 

в) місцевими радами народних депутатів; 
г) правильні відповіді а) і в). 
8. Виконання видаткової частини бюджетів у галузевому розрізі 
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забезпечують: 

а) місцеві державні адміністрації; 
б) фінансові управління місцевих рад народних депутатів; 
в) Державне казначейство України; 

г) розпорядники бюджетних коштів.  
9. Бюджетний процес охоплює: 
а) планування, виконання бюджетів, звітність про бюджетні 
відносини; 

б) планування, виконання, звітність про виконання бюджетів; 
в) складання, розгляд, затвердження бюджетів, контроль 
г) звітність за їх виконанням; 

д) складання, розгляд, затвердження бюджетів, їх виконання, 
оприлюднення у пресі бюджетної резолюції. 

10. У в'язка дохідної та видаткової частин бюджету здійснюється 

методом: 
а) аналітичним;  

б) балансовим; 

в) фінансового вирівнювання; 
г) визначення джерел фінансування дефіциту бюджету. 
11. План асигнувань бюджетної установи належить до: 
а) стратегічного бюджетного планування; 
б) динамічного бюджетного планування; 
в) оперативно-цільового бюджетного планування; 
г) оперативного бюджетного планування. 
12. Прикладом поточного фінансового плану є: 
а) місцевий бюджет; 
б) державний баланс; 
в) консолідований бюджетний розпис; 
г) правильні відповіді а) і б). 

13. Облік виконання бюджету характеризує: 
а) стан бюджетної дисципліни за наслідками року; 
б) хід виконання бюджету на звітну дату; 
в) стан об'єкта управління бюджетним процесом; 

г) стан об'єкта управління на всіх стадіях бюджетного процесу. 
14. Касове виконання місцевих бюджетів здійснюють: 
а) органи державного казначейства; 
б) місцеві фінансові органи; 

в) фінансові управління місцевих адміністрацій;  

г) правильні відповіді б) і в). 
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15. Пряма форма громадського бюджетного контролю 

забезпечується: 
а) політичним вибором громадян; 

б) публікацією у пресі бюджетної резолюції; 
в) оприлюдненням проектів бюджетів і звітів про їх виконання; 
г) правильні відповіді б) і в). 
 

Типові практичні завдання 

Завдання 1. Необхідно: 

зазначити, до якого бюджету зараховуються названі нижче 
доходи: 

1) кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у комунальній власності області; 

2) надходження від реалізації комунального майна міста; 
3) надходження від податку на прибуток підприємств комунальної 

власності міста з районним поділом; 

4) надходження в розмірі 25 % від загального обсягу податку на 
доходи фізичних осіб, що справляється на території селища; 

5) надходження від відчуження частки державного майна; 
6) надходження від комунального податку, що справляється на 

території міста районного значення; 
7) суми процентів за користування тимчасово вільними 

бюджетними коштами міста державного значення;     
8) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, що є у власності територіальної громади 

міста Києва; 
9) надходження від продажу комунального майна району; 
10) надходження від податку з реклами, що справляється на 

території міста обласного значення; 
11) плата за землю, що справляється на території району міста 

державного значення. 
 

Завдання 2. Необхідно: 

зазначити, як розподіляються між окремими видами місцевих 
бюджетів такі видатки: 

1) утримання апарату обласних і районних рад; 
2) харчування дітей у школах; 
3) утримання судово-медичної експертизи; 

4) виплата заробітної плати працівникам місцевої пожежної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

охорони; 

5) утримання первинної амбулаторно-поліклінічної допомоги; 

6) утримання загальноосвітньої середньої школи сільської 
місцевості; 

7) утримання місцевої бібліотечної справи; 

8) утримання місцевих будинків культури; 

9) утримання шкіл-інтернатів; 
10) утримання органів місцевого самоврядування; 
11) утримання і розвиток місцевої музейної справи. 

 

 

 

2.2. ТЕМА 2.  БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ 

План практичного заняття 
1. Суть і зміст бюджетного планування. 
2. Законодавчі процедури в процесі складання, розгляду, 

затвердження державного бюджету. 
3. Організація бюджетного планування місцевих бюджетів. 
4. Планування показників бюджету на базі використання 

програмно-цільового методу. 
 

Мета — засвоїти організацію бюджетного планування в Україні 
відповідно до чинного законодавства і визначити проблеми, що 
виникають під час організаційно-технічних і методичних заходів з 
визначення доходів і видатків бюджету в процесі складання, розгляду 
і затвердження бюджету. 

 

Завдання: 
• вивчити зміст, принципи, методи та етапи бюджетного 

планування і завдання, що вирішують відповідні органи у процесі 
бюджетного планування; 

• обґрунтувати необхідність існування в державі бюджетного 
регламенту; 

• вивчити порядок, терміни і документацію, що використовується у 
бюджетному плануванні; 

• ознайомитись із кошторисним плануванням і навчитися 
розраховувати показники відповідно до кодів економічної 
класифікації; 
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•  навчитися проводити розрахунки при складанні бюджетних 
запитів і проекту бюджету (доходів і видатків). 

 

Запитання для самоконтролю 
1. Бюджетне прогнозування як науково-аналітична стадія 

бюджетного планування. 
2. Стратегічне бюджетне планування. 
3. Кошторисне планування видатків бюджетних установ. 

 

Тестові завдання 
1. Бюджетний процес - це: 

а) складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження 
бюджету, виконання бюджету, подання і затвердження звітності 
про виконання бюджету; 

б) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами 

законодавчої влади; 

в) регламентований законодавством порядок складання, розгляду, 
затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх виконанням, 

затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до 
бюджетної системи України; 

г) план формування централізованого фонду грошових коштів та його 
використання з метою виконання державою її функцій. 

2. Бюджетне планування - це: 

а) складання, затвердження і виконання бюджету; 
б) визначення завдань і цілей, збір і аналіз інформації, розробка 
рекомендацій для оптимізації рішень; 

в) прогноз економічного і соціального розвитку держави; 

г) процес складання, розгляду та затвердження бюджету. 
3. Бюджетний регламент — це: 

а) документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, 
розгляду і затвердження бюджету, а також: організація його 
виконання; 

б) період складання, розгляду і затвердження бюджету; 
в) організація, правове регламентування і планування бюджетного 
процесу; 

г) інструмент перерозподілу фінансових ресурсів держави. 

4. Бюджетна резолюція приймається: 
а) Рахунковою палатою Верховної Ради до 15 серпня; 
б) Кабінетом Міністрів до 15 червня; 
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в) парламентом до 15 червня; 
г) Верховною Радою до 1 травня. 
5. Розгляд попередніх проектів зведеного і державного 

бюджетів проводиться: 
а) Кабінетом Міністрів до 15 серпня; 
б) Кабінетом Міністрів до 15 вересня; 
в) Міністерством фінансів до 15 серпня; 
г) Верховною Радою до 15 вересня. 
6. Закон про державний бюджет у першому читанні 
розглядається: 
а) Кабінетом Міністрів до 15 жовтня (20 жовтня при повторному 
поданні); 

б) Верховною Радою до 20 жовтня (25 жовтня при повторному 
поданні); 

в) Комітетом Верховної Ради з питань бюджету до З листопада (8 

листопада при повторному поданні); 
г) парламентом до 1 жовтня (6 жовтня при повторному поданні). 
7. Термін прийняття Закону про державний бюджет у другому 

читанні: 
а) до 1 грудня (6 грудня при повторному поданні); 
б) до 3 листопада (8 листопада при повторному поданні); 
в) до 25 листопада; 
г) до 20 листопада. 
8. Доопрацювання проекту державного бюджету на третє 

читання здійснює: 
а) Міністерство фінансів; 
б) Рахункова палата; 
в) Кабінет Міністрів; 
г) парламентський комітет з питань бюджету. 
9. Граничні показники доходів, видатків, дефіциту бюджету 

затверджуються: 
а) при розгляді бюджету у першому читанні; 
б) при затвердженні Закону про державний бюджет; 
в) при прийнятті бюджету у другому читанні; 
г) при прийнятті бюджету у третьому читанні. 
10. Термін розгляду і затвердження Верховною Радою проекту 

бюджету завершується: 
а) 1 грудня; б) 31 грудня; 
в) 25 грудня; г) в останній день роботи сесії Верховної Ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

11. У Державному бюджеті України відображаються: 
а) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України; 

б) доходи місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації; 
в) видатки державного бюджету відповідно до бюджетної 
класифікації; 

г) усі відповіді правильні. 
12. Рішення про місцевий бюджет оприлюднюється: 
а) з моменту його затвердження на сесії місцевої ради; 

б) протягом десяти днів з дня його прийняття на сесії місцевої ради; 

в) протягом тридцяти днів з дня його прийняття на сесії місцевої 
ради; 

г) протягом тижня з дня його прийняття на сесії місцевої ради. 

13. Елементами бюджетної програми є: 
а) мета, завдання, напрями реформування, результативна показники; 

б) мета, завдання, напрями діяльності, підсумкові результати; 

в) мета, завдання, кількісні та якісні результати виконання бюджетної 
програми; 

г) мета, напрями діяльності, показники продукту та ефективності. 
14. До показників продукту бюджетної програми в установах 

освіти відносять: 
а) кількість учнів; 
б) навчальне навантаження; 
в) кількість випускників; 
г) правильні відповіді б) і в). 
15. До показників ефективності бюджетної програми в 

медичних закладах включають: 
а) кількість хворих у стаціонарі; 
б) кількість амбулаторних візитів; 
в) рівень смертності; 
г) вартість одного ліжко-дня. 
 

Типові практичні завдання 

Завдання1. На підставі наведених нижче даних заповнити табл. 
2.1. «Процедура бюджетного планування в Україні» за такими 

варіантами: 

1. Складання   проекту   Закону   «Про   Державний   бюджет 
України». 

2. Складання проекту місцевого бюджету. 
3. Розгляд проекту Закону «Про Державний бюджет України».  
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4. Розгляд проекту місцевого бюджету. 
5. Прийняття Закону «Про Державний бюджет України».  

6. Прийняття рішення про місцевий бюджет. 
 

Таблиця 2.1 

ПРОЦЕДУРА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 
(дати назву варіанта) 

 

Документи та інформація, 
необхідні для складання, 
розгляду і затвердження 

бюджету 

Державні органи, які 
беруть участь у 

бюджетному плануванні 

Регламентовані 
терміни окремих 
етапів бюджетного 

планування 
   

 

 

 

2.3. ТЕМА 3.  ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

План практичного заняття 

Заняття 1. Організація виконання доходів бюджету. 
1. Суть та організація роботи з виконання бюджету. 
2. Бюджетна класифікація доходів. 
3. Виконання дохідної частини державного і місцевих бюджетів. 
4. Касове виконання бюджетних надходжень. 
Заняття 2. Організація виконання видатків бюджету. 

1. Бюджетна класифікація видатків. 
2. Виконання видаткової частини державного і місцевих бюджетів. 
3. Касове виконання видатків бюджету. 
4. Виконання показників міжбюджетних відносин в процесі 

збалансування місцевих бюджетів. 
 

Мета — вивчити організацію виконання дохідної і видаткової 
частини Державного і місцевих бюджетів в Україні; оволодіти 

практичними навичками здійснення й оформлення операцій щодо 
виконання бюджету; визначити вузькі місця щодо проведення 
операцій з виконання бюджету. 

 

Завдання: 

• вивчити сутність поняття «виконання бюджету» та принципи 

організації виконання бюджету; 
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• визначити важливість бюджетного розпису у виконанні бюджету; 
• охарактеризувати розділи і зміст бюджетної класифікації, 

приділивши основну увагу класифікації доходів і видатків; 
• ознайомитися з поняттям «касове виконання бюджету» і 

розглянути його системи; 

• вивчити існуючу систему стягнення доходів до бюджету в 
Україні; 

• навчитись оформляти документи і проводити операції щодо 
зарахування доходів до бюджету; 

• розглянути можливі загальні схеми організації бюджетного 
фінансування і його учасників; 

• вивчити методи і види бюджетного фінансування; 
• навчитись оформляти документи та проводити операції щодо 

оплати рахунків і видачі коштів готівкою; 

• назвати й охарактеризувати форми організації взаємовідносин 

між бюджетами в процесі їх виконання. 
 

Запитання для самоконтролю 
1. Єдиний казначейський рахунок як метод касового виконання 

бюджету. 
2. Суть, функції, організація податкового менеджменту. 
3. Суть і передумови виникнення міжбюджетних відносин. 

4. Організація фінансового вирівнювання та бюджетного 
регулювання в контексті адміністративно-територіальної реформи. 

5. Державний борг і способи коригування позикової політики. 

 

Тестові завдання 

1. Доходи бюджетів класифікуються за підрозділами: 
а) податкові надходження, неподаткові надходження, операційні 
доходи, капітальні трансферти; 

б) податкові надходження, неподаткові видатки, доходи від операцій з 
капіталом, бюджетні трансферти; 

в) податки, доходи від державної власності та інші неподаткові 
доходи, доходи від продажу капіталу, офіційні трансферти; 

г) податкові платежі, неподаткові та адміністративні збори, доходи 

від операцій на ринку дорогоцінних металів, трансфертні платежі. 
2. Функціональна класифікація видатків бюджету характеризує: 
а) поділ видатків за програмно-цільовою ознакою; 

б) поділ видатків за загальнодержавними завданнями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

в) поділ видатків за розпорядниками бюджетних коштів; 
г) поділ видатків за предметно-цільовими ознаками. 

3. Відомча класифікація видатків бюджету характеризує: 
а) поділ видатків за програмно-цільовою ознакою; 

б) поділ видатків за загальнодержавними завданнями; 

в) поділ видатків за розпорядниками бюджетних коштів; 
г) поділ видатків за предметно-цільовими ознаками. 

4. Програмна класифікація видатків бюджету характеризує: 
а) поділ видатків за програмно-цільовою ознакою; 

б) поділ видатків за загальнодержавними завданнями; 

в) поділ видатків за розпорядниками бюджетних коштів; 
г) поділ видатків за предметно-цільовими ознаками. 

5. Економічна класифікація видатків бюджету характеризує: 
а) поділ видатків за програмно-цільовою ознакою; 

б) поділ видатків за загальнодержавними завданнями; 

в) поділ видатків за розпорядниками бюджетних коштів; 
г) поділ видатків за предметно-цільовими ознаками. 

6. Економічна класифікація видатків бюджету передбачає їх 

поділ на: 
а) поточні, інноваційні, кредитні; 
б) поточні, капітальні, нерозподілені, кредитні; 
в) поточні, розвитку, нерозподілені; 
г) поточні, капітальні, державний борг. 
7. До поточних бюджетних видатків належать: 
а) фінансування непередбачуваних обставин і явищ із резервного 
фонду; 

б) виплата солідарних пенсій за віком; 

в) видатки на капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної 
інфраструктури; 

г) видатки на товари і послуги бюджетних установ. 
8. До капітальних бюджетних видатків належать: 
а) фінансування непередбачуваних обставин і явищ із резервного 
фонду; 

б) виплата солідарних пенсій за віком; 

в) видатки на капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної 
інфраструктури; 

г) видатки на товари і послуги бюджетних установ. 
9. До нерозподілених бюджетних видатків належать: 
а) фінансування непередбачуваних обставин і явищ із резервного 
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фонду; 
б) виплата солідарних пенсій за віком; 

в) видатки на капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної 
інфраструктури; 

г) видатки на товари і послуги бюджетних установ. 
10. Суть касового виконання бюджету полягає у: 

а) перевірці касових операцій суб'єктів господарювання; 
б) веденні обліку доходів і видатків бюджетів; 
в) проведенні безготівкових розрахунків між суб'єктами економіки; 

г) списанні бюджетної заборгованості. 
11. Умовою внесення змін до Закону про бюджет є: 
а) перевиконання видатків за три квартали понад 15 %; 

б) недовиконання видатків за три квартали понад 15 %; 

в) перевиконання доходів за три квартали понад 15 %; 

г) недовиконання доходів за три квартали понад 15 %. 

12. Доходи бюджету включають такі складові: 
а) податкові надходження, внутрішні та зовнішні трансферти, 

державні цільові фонди; 

б) податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від 
підприємницької діяльності; державні цільові фонди; 

в) сукупні доходи, офіційні трансферти, державні цільові фонди; 

г) податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від 
операцій з капіталом, офіційні трансферти. 

13. Доходи від операцій з капіталом включають: 
а) надходження від продажу основного капіталу; надходження від 

продажу державних запасів, товарів; надходження від продажу 
землі і нематеріальних активів; податки на фінансові операції та 
операції з капіталом; 

б) надходження від продажу основного капіталу; надходження від 

продажу землі; надходження від продажу майна, що на праві 
спадкоємства перейшло у власність держави; 

в) надходження від продажу основного капіталу; надходження від 

продажу державних запасів, товарів; надходження від продажу 
землі і нематеріальних активів; 

г) надходження від продажу безхазяйного майна; надходження від 
продажу державних запасів, товарів; надходження від продажу 
землі і нематеріальних активів; податки на фінансові операції та 
операції з капіталом. 
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14. Первинними документами, якими оформляють зарахування 

платежів у доходи бюджету, є: 
а) платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення; 
б) чеки, квитанції-повідомлення; 
в) платіжні доручення, чеки, векселі, акредитиви; 

г) платіжні доручення, квитанції-повідомлення. 
15. Податковий менеджмент - це: 

а) система принципів і методів розробки і реалізації управлінських 
рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням 

фінансових ресурсів держави; 

б) сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з 
метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та 
впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери; 

в) сукупність організаційних, правових та інших форм і методів, за 
допомогою яких здійснюється процес розподілу і перерозподілу 
ВВП, створюються фонди грошових коштів і забезпечується їх 
використання; 

г) форма фінансового забезпечення, яке проводиться виключно за 
рахунок коштів державного бюджету. 

 

Типові практичні завдання 

Завдання 1. Організація виконання дохідної частини бюджету. 
Зазначити, які документи складають та подають відповідні 

організації й установи при виконанні дохідної частини Державного і 
місцевих бюджетів України за наведеною нижче формою (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

БЮДЖЕТУ (у розрізі операцій) 
 

Документи, якими 

оформляють операцію 

Органи, установи, 

організації, 
що беруть участь 

у проведенні операції 

Контрольні 
терміни 

   

 

Завдання 2. Організація виконання видаткової частини бюджету. 
Зазначити, які документи складають та подають відповідні 

організації й установи при виконанні видаткової частини державного і 
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місцевих бюджетів в Україні у розрізі зазначених операцій та 
оформити за наведеною нижче формою (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

БЮДЖЕТУ (у розрізі операцій) 
 

Документи, якими 

оформляють операцію 

Органи, установи, 

організації, що беруть 
участь у проведенні 

операції 

Контрольні терміни 

   

 

Ситуаційні завдання 

Завдання 1. Виконання дохідної частини бюджету. 
На рахунки, що відкриті в Управлінні Державного казначейства в 

м. Києві, для зарахування доходів до Державного і місцевих бюджетів 
України надійшли такі види доходів і в таких обсягах: 
Сума, тис. грн. 

• податок на прибуток підприємств – 800,0 

• податок на доходи фізичних осіб – 100,0 

• податок на додану вартість – 500,0 

• акцизний збір із вироблених в Україні товарів – 360,0  

• акцизний збір із ввезених на територію України товарів – 75,0 

• збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного 
значення – 10,0 

• збір за спеціальне використання водних ресурсів 
загальнодержавного значення – 20,0 

• плата за землю – 80,0 

• ввізне мито – 90,0 

• вивізне мито – 45,0  

• податок із власників транспортних засобів – 5,0 

• податок на промисел – 9,0  

• податок з реклами – 2,0  

• комунальний податок – 16,0 

• фіксований сільськогосподарський податок – 15,0 

• єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва – 24,0 

• надходження від перевищення валових доходів над видатками 

Національного банку України – 33,0 
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• надходження від грошово-речових лотерей – 7,0 

• рентна плата – 47,0  

• плата за утримання дітей у школах-інтернатах – 1,0 

• державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів і паспортів громадян України – 3,4 

• надходження від штрафів та фінансових санкцій – 6,3 

• надходження коштів від реалізації конфіскованого майна – 29,3 

Установлено, що сплачено надмірно податку з прибутку 
підприємств на суму 15 тис. грн., а податку з доходів фізичних осіб — 

на суму 7 тис. грн. Відшкодуванню підлягає податок на додану 
вартість на суму 50 тис. грн. 

Необхідно: 
1. Із наведеного вище переліку назвати види доходів, які згідно з 

чинною бюджетною класифікацією відносяться відповідно до 
податкових і неподаткових надходжень. 

2. Назвіть доходи, які у повному обсязі зараховуються до 
Державного бюджету України або до місцевих бюджетів. 

3. Назвіть види доходів, які розподіляються між Державним 

бюджетом України і місцевими бюджетами; між видами місцевих 
бюджетів. Зазначте пропорції розподілу. Як здійснюється цей 

розподіл органами казначейства? 

4. Назвіть види доходів, які розподіляються між загальним і 
спеціальними фондами відповідного бюджету. Зазначте пропорції 
розподілу. Як здійснюється цей розподіл органами казначейства? 

5. На підставі яких документів і як буде здійснюватися повернення 
надмірно внесених платежів та відшкодування податку на додану 
вартість? 

6. Які форми документів і для чого складають в Управлінні 
державного казначейства м. Києва про доходи, що надійшли на 
рахунок відповідного бюджету? 

 

Завдання 2. Виконання видаткової частини бюджету 

 (оплата рахунків). 
14 березня 201_ р. розпорядник коштів третього ступеня (керівник 

Інституту післядипломної освіти) отримав інформацію від 

вищестоящого розпорядника бюджетних коштів (керівник 
університету) про можливе фінансування установи на суму 2000 грн. 

У день надходження коштів відділення державного казначейства у 
районі великого міста готує виписку з рахунка і доводить її до 
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керівника Інституту післядипломної освіти. На цю дату зазначений 

розпорядник коштів повинен розрахуватися з суб'єктами 

господарської діяльності за одержані товари, послуги і роботи 

(підготувати оплату рахунків), а саме: 
 

Призначення платежу Постачальники Сума, грн. 

За послуги зв'язку 
Київська міська дирекція ВАТ 

«Укртелеком» 
60,20 

За дискети, картриджі 
Колективне   підприємство 
«Аліса» 

151,26 

За прання білизни ООО «Десна» 356,04 

За канцтовари 
Колективне   підприємство 
«Аліса» 

127,20 

За заправку автомобілів ТОВ «Олександрія» 51,00 

За автошини ТОВ «Єврошина» 873,96 

За автопослуги Університет 362,21 

 

 

 

2.4. ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ 

План практичного заняття 

1. Форми і системи бюджетного обліку. 
2. Елементи обліку виконання бюджету та їх характеристика. 
3. Організація обліку виконання дохідної частини державного й 

місцевих бюджетів. 
4. Бухгалтерський облік виконання асигнувань і видатків бюджету. 
 

Мета — вивчити організацію обліку виконання Державного і 
місцевих бюджетів; оволодіти практичними навичками складання 
бухгалтерських проведень, якими оформляються операції з виконання 
бюджету і заповнення первинних документів, а також реєстрів 
синтетичного й аналітичного обліку. 

 

Завдання: 

• засвоїти зміст і сутність бюджетного обліку; 
• вивчити методи та способи ведення бюджетного обліку; 
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• ознайомитися з побудовою плану рахунків з обліку виконання 
Державного і місцевих бюджетів; 

• охарактеризувати рахунки з обліку виконання бюджету; 
• навчитися правильно заповнювати первинні документи, реєстри 

синтетичного й аналітичного обліку; 
• вивчити проведення, якими оформляються операції з виконання 

дохідної і видаткової частин бюджету; 
• вивчити облік річного заключення рахунків; 
• вивчити проведення щодо обліку державного боргу та операцій, 

пов'язаних з ним. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 
2. Загальна характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку 

в фінансових органах. 
3. Особливості обліку казначейського виконання доходів і видатків 

місцевих бюджетів. 
 

Тестові завдання 

1. Об'єктом бюджетного обліку виступають: 
а) позабюджетні грошові потоки; 

б) стан і рух державних фінансових ресурсів; 
в) бюджетні грошові потоки доходів і видатків; 
г) сукупність облікових процедур у процесі виконання 
консолідованих місцевих бюджетів. 

2. Бухгалтерський облік виконання бюджету характеризує: 
а) результати виконання бюджетів усіх рівнів; 
б) узагальнені результати виконання всіх рівнів зведеного бюджету; 
в) оперативний масив фінансово-економічної інформації на стадії 
виконання бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 
3. Фінансовий облік виконання бюджету характеризує: 
а) результати виконання бюджетів усіх рівнів; 
б) узагальнені результати виконання всіх рівнів зведеного бюджету; 
в) оперативний масив фінансово-економічної інформації на стадії 
виконання бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 
4. Управлінський облік виконання бюджету характеризує: 
а) результати виконання бюджетів усіх рівнів; 
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б) узагальнені результати виконання всіх рівнів зведеного бюджету; 
в) оперативний масив фінансово-економічної інформації на стадії 
виконання бюджету; 

г) всі відповіді правильні. 
5. Основне завдання обліку виконання бюджету полягає в: 
а) повному і достовірному відображенні процесу виконання 
державного бюджету в облікових реєстрах; 

б) повному і достовірному відображенні процесу виконання місцевих 
бюджетів в облікових реєстрах; 

в) повному, своєчасному, достовірному відображенні процесу 
виконання зведеного бюджету у фінансовій звітності; 

г) правильні відповіді а) і б). 

6. Згруповані за однорідними ознаками первинні документи 

відображаються в: 
а) групових нагромаджу вальних відомостях; 
б) меморіальних ордерах; 
в) відомостях, машинограмах, магнітних дисках; 
г) всі відповіді правильні. 
7. Різновидом облікового реєстру є: 
а) оборотна відомість; 
б) меморіальний ордер; 
в) книга обліку продажу товарів; 
г) правильні відповіді а) і в). 
8. Облікові реєстри за методом групування інформації 
класифікуються: 
а) комбіновані, синтетичні, хронологічні; 
б) комбіновані, синтетичні, аналітичні; 
в) комбіновані, систематичні, хронологічні; 
г) комбіновані, хронологічні, статистичні. 
9. Облікові реєстри за ступенем узагальнення інформації 
класифікуються: 
а) комбіновані, синтетичні, хронологічні; 
б) комбіновані, синтетичні, аналітичні; 
в) комбіновані, систематичні, хронологічні; 
г) комбіновані, хронологічні, статистичні. 
10. У практиці бухгалтерського обліку можуть застосовуватися 

такі його підсистеми: 
а) подвійна; б) спрощена; 
в) однорідна; г) правильні відповіді а) і б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

11. Бухгалтерський облік у фінансових органах ведеться шляхом 

використання таких її форм: 
а) меморіально-ордерна; б) журнал-головна; 
в) журнально-ордерна; г) всі відповіді правильні. 
12. Дані синтетичного обліку доходів бюджету відображаються в: 
а) активі балансу бюджету; 
б) пасиві балансу бюджету; 
в) бюджетному розписі; 
г) реєстрах аналітичного обліку. 
13. Консолідовані ресурси бюджету обліковуються на: 
а) активних рахунках; б) аналітичних рахунках; 
б) пасивних рахунках; г) всі відповіді правильні. 
14. Аналітичний облік видатків асигнувань бюджету ведеться в 

розрізи 
а) головних розпорядників бюджетних коштів; 
б) централізованих джерел фінансування бюджету; 
в) розпорядників бюджетних коштів другого і третього ступеня; 
г) всі відповіді правильні. 
15. Синтетичний облік виконання видатків бюджету здійснюється 

на: 
а) пасивних рахунках; 
б) активних рахунках; 
в) аналітичних рахунках; 
г) контокорентних рахунках п п’ятого класу. 
 

Типові практичні завдання 

Завдання 1. Документооборот з обліку виконання бюджету. 

Зазначити, які первинні документи та облікові регістри 

використовують при обліку виконання державного і місцевих 
бюджетів України у відповідних органах та оформити у вигляді 
таблиці за наведеною нижче формою (табл. 4.1).         

 

  Таблиця 4.1 

ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

Документи, та облікові 
регістри, що 

використовують при обліку 
виконання бюджету 

Органи, установи 

організації, що беруть участь 
у підготовці документів і 

здійсненні обліку 

Контрольні терміни 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

2.5. ТЕМА 5. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

План практичного заняття 
1. Мета, види, терміни подання звітності про виконання бюджетів. 
2. Склад і характеристика звітності розпорядників бюджетних 

коштів. 
3. Періодична та річна звітність органів Державного казначейства. 
4. Порядок складання і подання звітності про виконання 

державного бюджету. 
 

Мета — вивчити організацію складання, подання і затвердження 
звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів; оволодіти 

практичними навичками щодо складу і змісту звітних документів. 
 

Завдання: 
• вивчити види і форми звітності про виконання бюджету 

(бюджетна звітність); 
• розглянути форми звітності розпорядників бюджетних коштів за 

термінами подання та їх зміст; 
• розглянути форми звітності органів казначейства про виконання 

Державного і місцевих бюджетів за термінами подання та їх зміст; 
• вивчити порядок і терміни подання звітності про виконання 

Державного і місцевих бюджетів органам законодавчої і виконавчої 
влади; 

• проаналізувати процедуру розгляду і прийняття рішення щодо 
затвердження річного звіту про виконання відповідного бюджету і 
Закону «Про Державний бюджет України на відповідний рік». 

 

Запитання для самоконтролю 
1. Види та порядок подання звітності розпорядників коштів на 

рівні місцевих бюджетів. 
2. Порядок формування та оприлюднення звітності про виконання 

місцевих бюджетів до їх переведення на казначейську систему 
виконання. 

3. Порядок розгляду і затвердження звіту про виконання 
державного бюджету. 
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Тестові завдання 

1. Бюджетна звітність - це: 

а) звітність головних розпорядників коштів, розпорядників коштів II і 
III ступенів та відповідних фінансових органів за одержання і 
використання коштів з бюджету, а також: коштів, що надійшли до 
бюджету; 

б) звітність суб'єктів господарювання перед органами ДПА; 

в) фінансова звітність юридичних та фізичних осіб за результатами 

їхньої господарської діяльності; 
г) звітність головних розпорядників коштів за одержані і використані 
кошти з бюджету, а також: кошти, що надійшли до бюджету. 

2. За призначенням бюджетна звітність буває: 
а) первинна і вторинна; 
б) централізована і децентралізована; 
в) зовнішня і внутрішня; 
г) обов'язкова і добровільна. 
3. За обсягом показників бюджетна звітність буває: 
а) внутрішня і зовнішня; 
б) первинна і вторинна; 
в) централізована і децентралізована; 
г) первинна і зведена. 
4. За термінами складання і подання бюджетна звітність буває: 
а) періодична і річна; б) місячна і декадна; 
в) квартальна і річна; в) річна. 
5. Звітність про виконання державного бюджету готують: 
а) Державна податкова адміністрація; 
б) органи Державного казначейства; 
в) органи Контрольно-ревізійного управління; 
г) Рахункова палата України. 

6. Місячна звітність про виконання державного бюджету 

подається у такий термін: 
а) не пізніше 15 числа другого за звітним місяця; 
б) до 20 квітня; 
в) не пізніше 15 числа наступного місяця; 
г) не пізніше 25 числа наступного місяця. 
7. Квартальна звітність про виконання державного бюджету 

подається у такий термін: 
а) не пізніше 35 днів після закінчення звітного року; 
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б) не пізніше 25 числа наступного місяця; 
в) не пізніше І травня; 
г) протягом 35 днів після закінчення квартального звітного періоду. 
8. Річний звіт про виконання державного бюджету подається 

Кабінету Міністрів у такий термін: 
а) протягом 35 днів після закінчення квартального звітного періоду; 
б) до 20 квітня; 
в) не пізніше 35 днів після закінчення звітного року; 
г) не пізніше 1 травня. 
9. Річний звіт про виконання державного бюджету подається 

Верховній Раді у такий термін: 
а) до 20 квітня; 
б) не пізніше 15 червня; 
в) не пізніше 35 днів після закінчення звітного року; 
г) всі відповіді неправильні. 
10. Інформація про використання коштів із резервного фонду 

подається Держаним казначейством у такий термін: 
а) не пізніше 15 числа другого за звітним місяця; 
б) до 20 квітня; 
в) не пізніше 15 числа наступного місяця; 
г) не пізніше 25 числа наступного місяця. 
11. Органи місцевого самоврядування подають бюджетну 

звітність у такий термін: 
а) у двохмісячний термін після, закінчення бюджетного року; 
б) у двохмісячний термін після закінчення бюджетного фінансування; 
в) у двохмісячний термін після затвердження бюджетного розпису; 
г) у двохмісячний термін після набрання чинності рішення про 
місцевий бюджет. 

12. "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма 9) 

складається розпорядниками коштів за результатами звітного 

бюджетного періоду: 
а) кварталу; б) року; 
в) місяця; г) правильні відповіді а) і б). 

13. "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма №7-кд) 

складається розпорядниками коштів за результатами звітного 

бюджетного періоду: 
а) кварталу; б) року; 
в) місяця; г) всі відповіді правильні. 
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14. "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету 

України" органи Державного казначейства складають за 

результатами: 
а) квартального податкового періоду; 
б) декадного періоду; 
в) бюджетного року; 
г) правильні відповіді а) і в). 
15. Склад і форми звітності розпорядників бюджетних коштів 

встановлені: 
а) Верховною Радою при затвердженні Бюджетного кодексу; 
б) Інструкцією Державного казначейства України; 

в) наказом Міністерства фінансів при формуванні бюджетних запитів; 
г) постановою Міністерства фінансів за погодження з Рахунковою 

палатою та Державною податковою службою. 

 

Типові практичні завдання 

Завдання 1. Перелічити форми звітності про виконання 
Державного і місцевих бюджетів України і терміни їх підготовки та 
подання відповідними органами, організаціями, установами у розрізі 
таких варіантів:  

1. Місячна звітність розпорядників коштів, які отримують кошти 

державного бюджету. 
2. Квартальна звітність розпорядників коштів, які отримують 

кошти державного бюджету. 
3. Річна звітність розпорядників коштів, які отримують кошти 

державного бюджету. 
4. Місячна звітність розпорядників коштів, які отримують кошти 

місцевих бюджетів. 
5. Квартальна звітність розпорядників коштів, які отримують 

кошти місцевих бюджетів. 
6. Річна звітність розпорядників коштів, які отримують кошти 

місцевих бюджетів. 
7. Місячна звітність органів казначейства про виконання бюджету. 
8. Квартальна звітність органів казначейства про виконання 

бюджету. 
9. Річна звітність органів казначейства про виконання бюджету. 
Результати проведеної роботи оформити за наведеною нижче 

формою (табл. 5.1): 
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Таблиця 5.1 

ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ  

Номер і назва форми 

звітності про виконання 
бюджету 

Органи, установи, 

організації, що готують 
звітність про виконання 
бюджету 

Регламентовані терміни 

підготовки та подання 
звітів про виконання 
бюджету 

   

 

 

 

2.6. ТЕМА 6.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ 

План практичного заняття 

1. Суть, завдання, елементи бюджетного контролю. 

2. Види бюджетного контролю та його класифікація. 
3. Методи бюджетного контролю. Ревізія як основна форма 

бюджетного контролю. 

4. Послідовність контрольно-ревізійної роботи. 

 

Мета — вивчити організацію і здійснення бюджетного контролю в 
Україні; оволодіти практичними навичками щодо проведення ревізій і 
оформлення їх результатів. 

 

Завдання: 
• обґрунтувати необхідність виділення такої складової фінансового 

контролю, як бюджетний контроль; 
• визначити й охарактеризувати види, форми і методи бюджетного 

контролю; 

• засвоїти структуру органів бюджетного контролю в Україні і 
вивчити їх функції; 

• ознайомитись з організацією контрольної роботи в органах, що 
здійснюють бюджетний контроль; 

• виділити й охарактеризувати етапи ревізійного процесу; 
• вивчити порядок і методику проведення ревізії; 
• навчитися проводити ревізію, оформляти результати ревізії та їх 

реалізовувати; 

• проаиалізовувати типові помилки, виявлені під час ревізій 

бюджетних установ. 
 

Запитання для самоконтролю 

1. Аудит як перспективна форма контролю за дотриманням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

бюджетної дисципліни. 

2. Порядок узагальнення та реалізації матеріалів ревізій 

бюджетних установ. 
3. Організація бюджетного контролю у фінансових органах. 
4. Податковий контроль в системі бюджетного контролю. 

 

Тестові завдання 

1.  Об'єкт бюджетного контролю - це: 
а) бюджет держави; 

б) кошториси, баланси доходів і видатків, бюджети; 

в) грошові, розподільчі процеси при формуванні і використанні 
грошових фондів держави, місцевих органів самоврядування; 

г) бюджет держави і бюджети цільових державних фондів. 
2. Залежно від суб'єкта бюджетних відносин контроль поділяють 

на: 

а) державний і відомчий; 

б) зовнішній і внутрішній; 

в) внутрішньогосподарський і незалежний; 

г) правильні відповіді а) і в). 
3. Елементом бюджетного контролю є: 
а) суб’єкт фінансової діяльності; 
б) бюджетний процес; 
в) предмет контролю; 

г) всі відповіді правильні. 
4. Аудиторський контроль в бюджетній сфері здійснює: 
а) Рахункова палата; 
б) Контрольно-ревізійна служба; 
в) головні розпорядники бюджетних коштів; 
г) Державне казначейство. 
5. Внутрішньовідомчий бюджетний контроль проводять: 

а) Рахункова палата; 
б) Контрольно-ревізійна служба; 
в) головні розпорядники бюджетних коштів; 
г) Державне казначейство. 
6. Державний позавідомчий бюджетний контроль здійснює: 
а) Контрольно-ревізійна служба; 
б) Державне казначейство; 
в) Рахункова палата; 
г) всі відповіді правильні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

7. Попередній бюджетний контроль проводиться: 

а) Мінфіном при складанні проекту бюджетного розпису; 
б) комітетом Кабінету Міністрів з питань бюджету при підготовці 
проекту бюджету до розгляду в третьому читанні; 

в) парламентом при затвердженні Закону про державний бюджет, 
г) всі відповіді правильні. 
8. До методів бюджетного контролю відносять: 

а) обстеження, ревізії; 
б) документальну і камеральну перевірки, економічний аналіз, 
ревізію, обстеження; 

в) тематичні обстеження і спостереження; 
г) документальну перевірку, обстеження, ревізію. 

9. Залежно від організації проведення ревізії поділяють на: 
а) додаткові і фактичні; 
б) планові і позапланові; 
в) суцільні і вибіркові; 
г) планові, позапланові, додаткові, повторні. 
10. Залежно від об'єкта перевірки ревізії класифікуються на: 
а) повні, часткові, комплексні; 
б) повні, часткові, технічні, комплексні; 
в) суцільні, вибіркові; 
г) правильні відповіді а) і в). 
11. Залежно від обсягу носіїв інформації, що підлягають перевірці, 
ревізії поділяють на: 
а) повні, часткові, комплексні; 
б) повні, часткові, технічні, комплексні; 
в) суцільні, вибіркові; 
г) правильні відповіді а) і в). 
12. Ревізійний процес складається з таких етапів: 
а) підготовка до проведення ревізії; проведення ревізії; 
б) підготовка до проведення ревізії; проведення ревізії; оформлення 
матеріалів ревізії; реалізація матеріалів ревізії; 

в) проведення ревізії; оформлення матеріалів ревізії; 
г) підготовка до проведення ревізії; проведення ревізії; оформлення 
матеріалів ревізії. 

13. За результатами документальної ревізії складається: 

а) довідка;        . б) заключення; 
в) висновок; г) акт. 

14. За результатами ревізії каси складається: 
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а) загальний акт; б) касовий акт; 
в) доповідна записка; г) проміжний акт. 
15. Результати виконання кошторису відображаються в: 
а) проміжних актах ревізії каси та інвентаризації матеріальних 
цінностей; 

б) загальному акті рахункової перевірки; 

в) фінансовій звітності бюджетної установи; 

г) всі відповіді неправильні. 
 

Типові практичні завдання 

Завдання 1. Необхідно:  

визначити, які документи й інструктивні матеріали були 

використані ревізором. 

Під час ревізії виконання кошторису по обласному училищу 
культури встановлено: за минулий рік і п'ять місяців поточного року 
перевитрачено на виплату заробітної плати чотирьом вахтерам і 
одному вихователю понад установлений штат для гуртожитку з 
числом мешканців до 100 осіб — 4,6 тис. грн. 

Педагогічному персоналу училища за час перебування у 
санаторіях, будинках відпочинку й туристичних поїздках виплачено 
заробітної плати 1500 грн. Директором училища 20 співробітникам 

адміністративно-господарського персоналу був установлений 

п'ятиденний режим роботи з семигодинним робочим днем, у зв'язку з 
чим із вересня минулого року до травня поточного року включно 
виплачено додатково 2,2 тис. грн. Директор училища своїми наказами 

призначила стипендії особам, зарахованим в училище пізніше 
встановленого терміну приймання, на що було витрачено 1,5 тис. грн. 

Автобус «Богдан», що належить училищу, перебував у неробочому 
стані протягом минулого і поточного року, проте водіям, які 
оформлялися за сумісництвом, виплачено заробітної плати 4,3 тис. 
грн. 

 

Завдання 2. Необхідно:  

визначити допущені порушення кошторисної дисципліни. У 

процесі ревізії установ районного відділу освіти було встановлено, що 
на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» були 

віднесені видатки на: придбання в діючих установах інвентарю, 

обладнання і меблів; придбання обладнання для знову побудованої 
школи і дитячого садка; доставку обладнання і навчального 
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інвентарю; придбання м'якого інвентарю та обмундирування, 
малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

 

Завдання 3. Необхідно: 

визначити допущені порушення і скласти акт ревізії. 
Попередня ревізія каси проводились у травні. 7—12 липня в касу 

надійшла плата за харчування співробітників і молочні суміші на 
загальну суму 457 грн., яка була здана у відділення банку 19 липня. 
Залишок коштів згідно з записом на рахунку «Каса», а також 

касовими звітами становив: на 9 липня — 468 грн., на 24 липня — 

1045 грн., на 1 серпня — 473 грн. Ліміт залишку готівки у касі 
визначено на суму 300 грн. Строки виплати заробітної плати 

встановлені лікарні 3 і 17 числа. У травні касир Казнова І. М. була у 
черговій відпустці, її обов'язки виконувала працівник бухгалтерії 
Соколова К. Д., що користується правом підпису касових документів. 
На момент перевірки каси 1 серпня касир пред'явив готівку в касі 83 

грн. 60 коп., поштові марки на суму 1 грн. 80 коп., прибутковий 

касовий ордер № 45 — повернення залишку підзвітних сум — на 16 

грн. і розписку лікаря Долматова Р. Й. на суму 95 грн., у якій 

зазначено, що гроші взято в касира до 4 серпня, і є підпис Долматова 
Р. Й. Залишок готівки на початок дня, що рахується в касовій книзі, 
становив 187 грн.    

 

Завдання 4. Необхідно: 

визначити, на підставі яких документів виявлені перелічені 
порушення. 
При ревізії фінансово-господарської діяльності технікуму 

інформаційних систем і технологій виявлена недостача спирту в 
матеріально відповідальної особи на суму 120 грн., а також списання 
на господарські потреби товарів, куплених у магазинах «Світовид» і 
«ЖУМ», на загальну суму 2,4 тис. грн. Проте ревізором було 

встановлено, що на день продажу в зазначених магазинах цих товарів 
не було. Крім того, виявлено незаконне списання недостачі паперу на 
суму 45 грн. і неповністю оприбутковані надлишки матеріалів, 
призначених для проведення лабораторних робіт, на суму 60 гри.  
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3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 
 

1. Становлення та розвиток податкової служби України. 

2. Необхідність та становлення органів Державного казначейства 
України. 

3. Розвиток Державної контрольно-ревізійної служби України. 

4. Національний банк України: функції, структура, 
взаємовідносини з фінансовими органами. 

5. Фондова біржа: функції, структура, взаємовідносини з 
фінорганами. 

6. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на 
підприємствах і в установах: їх функції, права та обов’язки. 

7. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку 
України. 

8. Визначення джерел і методів формування доходів. 
9. Проблеми регулювання і збалансування місцевих бюджетів в 
Україні. 
10. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні 
11. Особливості взаємовідносин між бюджетами різних рівнів в 
Україні. 
12. Бюджетні трансферти в Україні. 
13. Роль контрольно-ревізійної служби в здійсненні державного 
фінансового контролю. 

14. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної 
контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням правоохоронних 
органів. 
15. Правове регламентування — основа чіткої організації 
бюджетного процесу. 
16. Бюджетна модель суспільства. Вдосконалення бюджетної 
моделі в Україні. 
17. Порядок і терміни подання бюджетної звітності. 
18. Застосування штрафних санкцій за результатами ревізії. 
19. Внутрівідомчий контроль за використанням бюджетних 
асигнувань. 
20. Напрями і принципи фінансування видатків. 
21. Проблеми перерахування частини загальнодержавних податків 
до місцевих бюджетів. 
22. Методика проведення ревізії бюджетної установи. 
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4. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. Суть і складові бюджетного менеджменту 
2. Система управління бюджетом 

3. Структура бюджетного процесу 
4. Функції бюджетного менеджменту 
5. Бюджет як економічна категорія 
6. Бюджетна система і бюджетний устрій 

7. Доходи бюджету 
8. Видатки бюджету 
9. Бюджетний дефіцит 
10. Міністерство фінансів і його функції 
11. Повноваження та організаційна структура Державного 

казначейства 
12. Завдання, функції, організаційна структура контрольно-

ревізійної служби 

13. Призначення та функції Рахункової палати 

14. Організаційні засади бюджетного планування 
15. Порядок складання, розгляду і затвердження державного 

бюджету 
16. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих 

бюджетів 
17. Використання програмно-цільового методу при бюджетному 

плануванні 
18. Організація виконання бюджетів 
19. Податковий менеджмент 
20. Виконання державного та місцевих бюджетів за доходами 

21. Виконання державного та місцевих бюджетів за видатками 

22. Організація міжбюджетних відносин 

23. Державний кредит і методи управління державним боргом 

24. Організація обліку виконання бюджету 
25. Облік виконання доходів бюджету 
26. Облік виконання видатків бюджету 
27. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях 
28. Характеристика звітності про виконання бюджетів  
29. Звітність розпорядників бюджетних коштів 
30. Звітність Державного казначейства 
31. Суть і призначення бюджетного контролю 

32. Методи бюджетного контролю 
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33. Порядок проведення ревізій та реалізація їх результатів 
34. Податковий контроль за виконанням доходів бюджету 
35. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація 

бюджетного процесу 
36. Міжбюджетні відносини 

37. Бюджетно-податкова політика 
38. Бюджетні відносини в розвинених зарубіжних країнах 
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