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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Головною метою вивчення дисципліни «Основи казначейської 
справи» є оволодіння студентами основами теорії та практичних 

механізмів казначейської справи, формування відповідного 

економічного мислення, набуття ними практичних знань і навиків 
для ефективної роботи у цій сфері діяльності. Завдання цього курсу 

полягає у вивченні питань, пов’язаних з упровадженням та 
становленням казначейської справи в Україні, а також 

реформуванням бюджетного процесу. 

Після вивчення  даного курсу студенти повинні знати: 

� теоретичні питання функціонування казначейської 
системи; 

� основні процедури казначейського обслуговування 
бюджетів; 

� необхідність, роль і завдання Державного казначейства 
України; 

� специфіку казначейської системи контролю, обліку і 
звітності; 

� зарубіжний досвід функціонування казначейської справи. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

� опанувати основні операції з бюджетними коштами і 
порядок їх здійснення; 

� відображати надходження бюджетних коштів та їх 

використання на рахунках ДКУ; 

� проводити відкриття та ведення рахунків розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів; 

� здійснювати розрахунки та касові операції. 
Вивчення даного курсу базується на набутих знаннях з 

наступних дисциплін: мікроекономіка, макроекономіка, маркетинг, 
фінанси, гроші й кредит, міжнародні економічні відносини, 

менеджмент, фінанси підприємства. Курс є продовженням вивчення 
фінансового ринку, охоплює практику ціноутворення, економічного 

аналізу, техніко-економічного обґрунтування інвестиційних 

проектів, оцінку ефективності проектних рішень, бізнес-
планування. 
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2. Завдання для виконання практичних занять 

 

2.1 Тема 1. Становлення і розвиток державного казначейства 

України 

 

План  

1. Історичні умови започаткування казначейства.  
2. Передумови створення казначейської системи виконання 

бюджетів в Україні 
3. Етапи створення і розвитку Державного казначейства 

України 

4. Функції, структура та повноваження ДКУ. 

5. Нормативно-правова база діяльності ДКУ. 

 

Тестові завдання: 

1. Термін "казначейство" означає: 
а). фінансові ресурси держави; 

б). скарб, цінність; 
в). архів. 

2. Яке джерело доходу скарбниці було основним у Київській 

Русі в період раннього феодалізму? 

а). данина; 
б). військова здобич; 

в). штрафи. 

3. Який характер носила данина? 

а). добровільний; 

б). обов'язковий;  

в). випадковий. 

4. Хто в Київській Русі провів першу податкову реформу? 

а). князь Ігор; 

б). княгиня Ольга; 
в). князь Володимир. 

5. Розпорядником фінансів у Запорізькій Січі був: 

а). кошовий; 

б). старшина; 
в). шафар. 

6. Ким із гетьманів була вперше прийнята "Конституція 

права і вольностей Війська Запорізького"? 
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а). Б. Хмельницьким; 

б). І. Брюховецьким 

в). П. Орликом. 

7. Коли було утворено Державне Казначейство України? 

а). в 1993 р.; 

б). в 1995 р.; 

в). в 1999 р. 

8. Яким правовим документом визначені повноваження 

Державного Казначейства України? 

а). Законом України; 

б). Постановою Кабінету Міністрів України; 

в). Наказом Державного Казначейства України. 

9. Коли Державне Казначейство України стало учасником 

системи електронних платежів Національною банку України? 

а). в 1995 р.; 

б). в 1999 р.; 

в). в 2001 р. 

10. Державне Казначейство України є органом влади: 

а). законодавчої; 
б). виконавчої; 
в). судової. 

 

2.2. Тема 2. Державне казначейство як учасник бюджетного 

процесу 

 

План  

1. Суть бюджетного процесу та його організація 
2. Роль та функції Державного казначейства України в 

бюджетному процесі 
3. Взаємодія Державного казначейства України з іншими 

учасниками бюджетного процесу 

 

Тестові завдання: 

 

1. Повноваження Державного Казначейства України 

встановлені: 
а). Законом України; 

б). Постановою Верховної Ради України; 
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в). Постановою Кабінет Міністрів України; 

г). Наказом Державного Казначейства України. 

2. Голову Державного Казначейства України призначає: 
а). Верховна Рада України; 

б). Президент України; 

в). Кабінет Міністрів України; 

г). Прем'єр-міністр України; 

д). міністр фінансів України. 

3. Державне Казначейство України стало учасником 

системи електронних платежів НБУ: 

а). в 1995 р.; 

б). в 1999 р.; 

в). в 2001 р. 

4. Яку функцію Державне Казначейство не виконує: 
а) складання проекту бюджетів; 
б) операції з коштами державного бюджету; 

в) операції з коштами місцевих бюджетів; 
г) розрахунково-касове обслуговування  місцевих бюджетів;  
д) облік і звітність виконання бюджетів. 

5. Виконання Державного бюджету України за доходами не 
здійснюють: 

а). Міністерство фінансів України; 

б). Державне казначейство України; 

в). Державна податкова служба; 
г). банківські установи. 

6. Які функції не виконує Державне казначейство при 

касовому обслуговуванні бюджетів за доходами? 

а). відкриття бюджетних рахунків; 
б). облік доходів бюджетів; 
в). установлення строків сплати податків; 
г). розподіл платежів між бюджетами. 

7. Який орган здійснює контроль за роботою системи 

електронних платежів? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). Державне казначейство України; 

в). Рахункова палата України; 

г). Національний банк України. 

8. Управління єдиним казначейським рахунком здійснює: 
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а). Міністерство фінансів України; 

б). Рахункова Палата; 
в). Національний банк України; 

г). Державне казначейство України. 

9. В яких органах відкриваються бюджетні рахунки? 

а). в органах Державного казначейства України; 

б). в управліннях Національного банку України; 

в). у банківських установах; 

г). усі відповіді правильні. 
10. Хто встановлює порядок відкриття бюджетних рахунків 

для зарахування надходжень до бюджетів? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). Національний банк України; 

в). Державне Казначейство України; 

г). усі відповіді правильні. 
11. Хто подає до органів ДКУ мережу розпорядників коштів 

нижчого рівня? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). Міністерство статистики України; 

в). головні розпорядники коштів; 
г). фінансові управління. 

12. Державна податкова адміністрація України забезпечує: 
а). виконання бюджетів за доходами та видатками; 

б). виконання бюджетів за доходами; 

в). контроль дотримання податкового законодавства; 
г). контроль виконання кошторисів бюджетних установ. 

13. З якими державними структурами не співпрацюють 

органи ДКУ в процесі обслуговування бюджетів? 

а). органами місцевої влади; 

б). фінансовими органами; 

в). органами ДПА; 

г). органами КРУ; 

д). усі відповіді неправильні. 
14. Державне казначейство України підпорядковане: 

а). Президенту України; 

б). Кабінету міністрів України; 

в). Міністерству фінансів України: 

г). Національному банку України. 
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15. Рахункова палата України підпорядкована: 

а). Верховній Раді України; 

б). Президенту України; 

в). Кабінету міністрів України; 

г). Міністерству фінансів України. 

  

 

2.3. Тема 3. Бюджетна класифікація 

 

План  

1. Сутність та призначення бюджетної класифікації 
2. Класифікація доходів бюджету 

3. Класифікація видатків бюджету 

4. Класифікація фінансування бюджету 

5. Класифікація боргу 

 

Тестові завдання 

 

1. Бюджетна класифікація — це: 
а) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та 
фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, 
функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими 

ознаками відповідно до законодавства України та 
міжнародних стандартів; 
б) елемент контролю за фінансовою діяльністю органів 
державної влади; 

в) система проведення необхідного аналізу в розрізі доходів 
та видатків з метою забезпечення загальнодержавної і 
міжнародної порівнянності бюджетних показників; 
г) єдине систематизоване згрупування бюджетів, що 

становлять бюджетну систему України; 

д) вид контролю за виконанням бюджету, своєчасністю і 
повнотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим 

призначенням. 

2. Бюджетна класифікація складається: 

а) з двох розділів; 
б) з трьох розділів; 
в) з чотирьох розділів; 
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г) з п'яти розділів; 
д) немає правильної відповіді. 

3. Бюджетну класифікацію розробляє: 
а) Кабінет Міністрів України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Державне казначейство України; 

г) Державна податкова адміністрація України; 

д) всі вищезазначені органи влади та управління. 
4. Яким нормативним документом затверджується бюджетна 

класифікація? 

а) законом Верховної Ради України; 

б) постановою Кабінету Міністрів України; 

в) наказом Державного казначейства України; 

г) наказом Міністерства фінансів України; 

д) наказом Державної податкової адміністрації України. 

5. Податкові надходження — це: 

а) всі безповоротні надходження, крім доходів від продажу 

капіталу; 

б) обов'язкові, безповоротні платежі органам державного 

управління 
в)  доходи від операцій з капіталом; 

г) кошти, одержані від інших органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування; 
д) кошти, одержані від інших держав або міжнародних 

організацій безоплатній та безповоротній основі. 
6. Код класифікації доходів має: 
а) три цифри; 

б) п'ять цифр; 

в) вісім цифр; 

г) сім цифр; 

д) чотирнадцять цифр. 

7. Видатки бюджету класифікуються за: 

а) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки 

(функціональна класифікація видатків (КФК); 

б) економічною характеристикою операцій, під час 
проведення яких здійснюються ці видатки (економічна 
класифікація видатків (КЕКВ); 
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в) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів 
(відомча класифікація видатків (КВК); 

г)  за бюджетними програмами (програмна класифікація 
видатків); 
д) всі відповіді правильні. 

8. Скільки функцій держави покладено в основу 

функціональної класифікації? 

а) три; 

б) п'ять; 
в) вісім; 

г) десять; 
д) двадцять п'ять. 

9. Яка категорія видатків не належать до поточних? 

а) заробітна плата; 
б) капітальний ремонт; 
в) стипендії; 
г) оплата послуг зв'язку; 

д) придбання медикаментів. 
 

2.4. Тема  4. Платіжна система виконання бюджетів 

 

План  

1. Поняття платіжних систем 

2. Сутність внутрішньої платіжної системи Державного 

казначейства 
3. Єдиний казначейський рахунок та управління ним 

4. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 

Державного казначейства 
5. Порядок відкриття та закриття рахунків 

 

Тестові завдання: 

 

1. У якому році в Україні введено систему електронних 

платежів (СЕП) Національного банку України? 

а). у 1991 р.; 

б). у 1994 р.; 

в). у 1995 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2. В якій формі здійснюються розрахунки в системі 
електронних платежів? 

а). в електронній формі; 
б). передачі платіжних документів по факсу; 

в). іншій. 

3. Система електронних платежів складається з: 
а). прикладного програмного забезпечення; 
б). телекомунікаційного середовища; 
в). засобів захисту інформації; 
г). усіх вищеназваних складових. 

4. Який орган здійснює контроль за роботою системи 

електронних платежів? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). Національний банк України; 

в). Державне казначейство України. 

5. Ким затверджено "Положення про єдиний казначейський 

рахунок"? 

а). Президентом України; 

б). Головою Верховної Ради України; 

в). Прем'єр - Міністром України; 

г). міністром фінансів України; 

д). головою Державного Казначейства України. 

6.Хто здійснює управління єдиним казначейським рахунком? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). Рахункова Палата України; 

в). Державне казначейство України. 

7. Де відкриваються бюджетні рахунки?  

а). в органах Державного казначейства України;  

б). в управліннях Національного банку України;  

в). у банківських установах;  

г). усі відповіді правильні. 
8. На який термін відкриваються бюджетні рахунки?  

а). на один рік;  

б). на гри роки;  

в). на п'ять років. 
9. Які рахунки відкриваються в органах ДКУ? 

а). реєстраційні; 
б). спеціальні реєстраційні; 
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в). рахунки за надходженнями; 

г). усі вищеназвані рахунки. 

10. Для зарахування надходжень ДКУ відкриває: 
а). реєстраційні рахунки; 

б). рахунки для обліку операцій із фінансування бюджетів; 
в). рахунки за надходженнями. 

 

2.5 Тема  5. Бюджетно-кошторисне фінансування. 

 

План 

1. Поняття бюджетно-кошторисного фінансування та його значення 
2. Кошторис бюджетної установи: порядок складання і 
затвердження 
3. Основні вимоги до виконання кошторису 

4. Фінансування закладів освіти 

 

Тестові завдання: 

 

1 Бюджетно-кошторисне фінансування - це процес: 

а). планового використання коштів; 
б). цільового спрямування коштів; 
в). безповоротного виділення грошових коштів; 
г). усі відповіді правильні. 

2. Бюджетні кошти виділяються за принципами: 

а). підпорядкованості організації; 
б). попереднього нормативного регламентування витрат; 
в). за фактичними витратами; 

г). усі відповіді правильні. 
3. Процес бюджетно-кошторисного фінансування охоплює 

такі стадії виконання бюджету за видатками: 

а). встановлення бюджетних асигнувань розпорядників 
бюджетних коштів; 
б). затвердження кошторисів бюджетним установам; 

в). взяття бюджетних зобов'язань; 
г). здійснення платежів за виконані роботи, надані послуги; 

д). усі відповіді правильні. 
4. Бюджетні зобов'язання реєструються у: 

а). бюджетній установі; 
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б). місцевому фінансовому управлінні; 
в). органах Державного казначейства. 

5. Кошторис розпорядника коштів другого ступеня 

затверджується: 

а). головним розпорядником коштів; 
б). керівником органу Державного казначейства; 
в). начальником фінансового управлінні. 

6. Кошторис бюджетної установи складається із: 
а). трьох складових частин; 

б). двох складових частин; 

в). довільної кількості. 
7. Відповідальність за достовірність розрахунків і 

своєчасність складання проектів кошторисів несуть: 

а). працівники фінансових органів; 
б). розпорядники бюджетних коштів; 
в). працівники органів Державного казначейства; 
г). усі вище перераховані; 

8. Формування доходної частими спеціального фонду 

кошторису здійснюється на підставі: 
а). фактичних показників виконання доходних джерел 

минулого року; 

б). планових показників минулого року; 

в). обсягу наданих послуг; 
г). враховуються усі вищезазначені чинники. 

9. В яких випадках вносяться зміни до кошторису і плану 

асигнувань? 

а). скорочення видатків загального фонду бюджету в цілому 

на рік; 

б). виникнення нагреби перерозподілу асигнувань 
розпорядника; 
в). перерозподіл асигнувань при передачі повноважень; 
г). унесення змін до державного бюджету; 

д). унесення змін до рішень органу місцевого 

самоврядування; 
е). усі відповіді правильні. 

10. Ким затверджується кошторис розпоряднику коштів 

III ступеня? 

а). розпорядником коштів II ступеня; 
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б). керівником фінансового управління; 
в). начальником органу Державного казначейства; 
г). усі відповіді правильні. 

 

Завдання для розрахунків: 

 

Задача 1. Наступного року у міській дитячій лікарні на 
стаціонарі планується використовувати 93 ліжка із середньою 

завантаженістю 320 днів. Кількість ліжкоднів для матерів 4500. 

Норма витрат на харчування за один ліжко-день 18 грн.. Норма 
витрат на медикаменти і перев'язувальні матеріали – 9,76 грн. 

Визначити погребу стаціонару в коштах на харчування та 
медикаменти. 

 

Задача 2. Наступного року у міській дитячій лікарні очікується 
використання 3000 Гкал. теплоенергії, 16 тис. куб. м. води та 120 

тис. кВт/год. електроенергії. 
Розрахувати потребу в коштах лікарні на оплачу комунальних 

послуг та енергоносіїв, якщо вартість 1 Гкал. 174.50 грн., 1 куб. м. 

води - 2.84 гри., І кВт/год. - 0.29 грн., витрати на вивезення сміття - 
4500 гри. 

Задача 3. Розрахувати фонд заробітної плати педагогічного 

персоналу загальноосвітньої школи на наступний рік за 
нижченаведеними даними: 

№ 

п/п 

Показники 1-4 

класи 

5-9 

класи 

10-11 

класи 

Разом 

1. Кількість класів на 01.01.__ 8 12 5 25 

2. Кількість ставок на клас 1,4 2,3 2,62  

3. Середня ставка вчителя, грн. 902,87 904,25 914,44  

4. Кількість ставок на всі класи     

5. ФЗП на місяць (1-7), грн.     

6. ФЗП за сім місяців (1-7), грн.     

7. Кількість класів на 01.09.__ р. 7 12 4 23 

8. Кількість ставок на всі класи     

9. ФЗП на місяць (9-12), грн.     

10. ФЗП за чотири місяці (9-12), 

грн. 

    

11. ФЗП за рік, грн.     
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12. Витрати на перевірку зошитів 

на один клас за тарифікацією, 

грн. 

44,37 39,79 39,87  

13. ФЗП на перевірку зошитів за 1-

7 місяці, грн. 

    

14. ФЗП на перевірку зошитів за 9-

12 місяці, грн. 

    

15. ФЗП на перевірку зошитів, грн.     

16. ФЗП всього, грн..     

 

Задача 4. У дитячій лікарні працює 26 лікарів, середній місячний 

оклад яких складає 951 грн. Лікарі отримують 10 %-ну надбавку за 
дільничну мережу, подвійний оклад за роботу в нічний час та 
святкові дні (кожний лікар відпрацьовує в середньому - 20 днів), а 
також матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу. 

Визначній потребу в коштах на виплату заробітної плази лікарям 

на наступний рік. 

 

Задача 5. Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої 
установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її 
утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду 

державного бюджету 1 500 000 грн. Власні надходження установи 

складають 100 000 грн. 

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені такі 
затрати: 

фонд оплати праці працівників 750 000 грн. 

нарахування на фонд оплати праці 255 000 грн. 

затрати па придбання канцтоварів 25 000 грн. 

оплата за спожиту електроенергію 55 000 грн. 

оплата за спожитий газ 45 000 грн. 

оплата за послуги зв'язку 30 000 грн. 

затрати на поточний ремонт приміщення 60 000 грн. 

придбання основних фондів 180 000 грн. 

затрати на капітальний ремонт опалювальної 
системи 

290 000 грн. 

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи із 
зазначенням кодів економічної класифікації видатків. 
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2.6. Тема 6. Казначейське обслуговування державного 

бюджету за доходами. 

 

План 

1. Загальна характеристика доходів державного бюджету 

2. Виконання державного бюджету за доходами  

3. Операції за надходженнями до загального фонду бюджету 

4. Операції за платежами до спеціального фонду бюджету 

5. Операції за платежами, що підлягають розподілу 

6. Власні надходження бюджетних установ і організацій 

 

Тестові завдання: 

 

1. Яким документом установлено основні засади виконання 

бюджетів за доходами? 

а). Бюджетним Кодексом України; 

б). наказом Міністерства фінансів України; 

в). рішеннями органів місцевого самоврядування. 
2. Доходи бюджетів зараховуються: 

а). на рахунки, відкриті в органах ДКУ; 

б). на рахунки, відкриті в установах банків; 
в). на Єдиний казначейський рахунок. 

3. Хто встановлює порядок касового виконання бюджетів за 

доходами? 

а). Верховна Рада України; 

б). Кабінет Міністрів України; 

в). Міністерство фінансів України; 

г). Державне казначейство України. 

4. Хто встановлює порядок відкриття бюджетних рахунків 

для зарахування надходжень до бюджетів? 

а). Національний банк України; 

б). Державне Казначейство України; 

в). усі відповіді правильні. 
5. Платежі до бюджетів зараховуються на рахунки, які 

відкриті в: 

а). в банківських установах; 

б). в податкових органах; 

в). в органах ДКУ. 
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6. Які функції не виконує Державне казначейство в касовому 

обслуговуванні бюджетів за доходами? 

а). відкриття бюджетних рахунків; 
б). облік доходів бюджетів; 
в). установлення строків сплати податків; 
г). розподіл платежів між бюджетами. 

7. Які документи є підставою для зарахування платежів до 

бюджетів? 

а). розпорядження платника на перерахування коштів; 
б). платіжне доручення; 
в). копії договорів. 

8. Па який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання бюджету зараховуються надходження до загального 

фонду державного бюджету? 

а). 3151; 

б). 3111; 

в). 3131. 

9. На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання бюджету зараховуються надходження до 

спеціального фонду державного бюджету? 

а). 3121; 

б). 3151; 

в). 3152. 

10. На який рахунок Плану рахунків бухгалтерського 

обліку виконання бюджету зараховуються надходження до 

загального фонду місцевих бюджетів? 

а). 6112; 

б). 3141; 

в). 3121. 

 

Завдання для розрахунків: 

 

Задача  1. Склад доходів бюджетів встановлюється у главі 5 

Бюджетного кодексу. Відповідно до статті 9 загальних положень 
Кодексу, складниками доходів є надходження, які класифікуються 
за чотирма ознаками. 

Назвіть ці ознаки і дайте їх характеристику. 
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Задача 2. Платники податків сплачують до бюджету податки й 

збори (обов'язкові платежі) в безготівковій або готівковій формах. 

Назвіть документи, які є підставою для зарахування коштів до 

бюджету; вкажіть порядок їх оформлення та орган, що їх установив. 
 

Задача 3. Згідно з Бюджетним кодексом, плата за землю 

справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий 

рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у 

такому співвідношенні: 
- 25% надходить до обласного бюджету; 

- 15% надходить до районного бюджету; 

- 60% надходить бюджету села, міста районного значення. 
Обчислити, яка сума надійде до бюджету села, якщо платник, що 

проживає в селі, сплатив 75 грн. податку. 

 

Задача 4. Згідно з Бюджетним кодексом, прибутковий податок 

справляється за місцем реєстрації платника податку на балансовий 

рахунок 3321, що підлягає розмежуванню між рівнями бюджетів у 

такому співвідношенні: 
- 25% надходить до обласного бюджету; 

- 15% надходить до районного бюджету; 

- 60% надходить до бюджету села, селища, міста районного 

значення. 
Обчислити, яка сума надійде до бюджету села, якщо платник 

податку сплатив 125 грн. на рахунок, відкритий для районного 

бюджету. 

 

Задача 5. На рахунок 3161 надійшли надходження в сумі 25600 

грн., які підлягають розподілу між загальним і спеціальним 

фондами місцевого бюджету. Відповідно до поданих документів, 
необхідно повернути платнику помилково сплачені платежі на суму 

5600 грн. Які суми коштів повинні надійти до загального й 

спеціального фондів місцевого бюджету, якщо нормативними 

документами встановлено процент розмежування відповідно 40 і 
60? 
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Задача 6. Па рахунок 3421 надійшли кошти, які тимчасово 

віднесені на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу в 
сумі 45000 грн. (єдиний податок із юридичних осіб) 

В який термін ці кошти повинні бути розподілені і в яких сумах, 

якщо чинним законодавством їх перерахування передбачено до: 

- Пенсійного фонду - 40%; 

- на обов'язкове соціальне страхування 5%; 

- до державного бюджету - 20%; 

- до місцевого бюджету - 35%. 

 

 

2.7. Тема 7. Казначейське обслуговування державного 

бюджету за видатками 

 

План 

1. Суть і об'єктивна необхідність державних видатків 
2. Характеристика видатків бюджету  

3. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів 
4. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за 
видатками 

5. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного 

казначейства 
 

Тестові завдання: 

 

1. Яким правовим документом задекларовано казначейську 

форму обслуговування бюджетів? 

а). законом про Державний бюджет України; 

б). Бюджетним Кодексом України; 

в). рішеннями органів місцевого самоврядування; 
г). наказом Голови ДКУ; 

д). усі відповіді правильні. 
2. Яким документом затверджується перелік головних 

розпорядників коштів Державного бюджету? 

а). Бюджетним Кодексом України; 

б). законом України про державний бюджет; 
в). наказом Міністра фінансів України; 

г). наказом Голови Державного казначейства України. 
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3. Яким документом затверджується перелік головних 

розпорядників коштів місцевих бюджетів? 

а). рішеннями органів місцевого самоврядування; 
б). наказами місцевих фінорганів; 
в). наказами відповідних органів ДКУ. 

4. Хто подає до органів ДКУ мережу розпорядників коштів 

нижчого рівня? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). головні розпорядники коштів; 
в). фінансові управління. 

5. Який документ є підставою для взяття бюджетних 

зобов'язані» бюджетною установою? 

а). лімітна довідка; 
б). затверджений кошторис бюджетної установи; 

в). розпорядження фінансового управління. 
6. У якому органі реєструються прийняті установою 

бюджетні зобов'язання? 

а). у фінансовому управлінні; 
б). в органі Державного казначейства; 
а). у вищестоящій організації..  

7. Чи вносяться зміни до затверджених кошторисів протягом 

бюджетного року? 

а). так; 

б). ні. 
8. За якими статтями витрат не можуть бути зменшені 

асигнування бюджетним установам протягом року? 

а). за статтями на видатки розвитку; 

б). за захищеними статтями; 

в). за всіма статтями. 

9. На підставі якого документа вносяться зміни до 

кошторису бюджетної установи? 

а). довідки про внесення змін; 

б). розпорядженням начальника фінансового управління; 
в). наказом вищестоящого розпорядника коштів. 

10. Ким затверджується форма кошторису? 

а). Кабінетом Міністрів України; 

б). Міністерством фінансів України; 

в). вищестоящим розпорядником коштів. 
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11. Що є підставою для виділення коштів бюджетним 

установам? 

а). затверджені кошториси; 

б). затверджені плани використання бюджетних коштів; 
в). усі відповіді правильні. 

 

Завдання для розрахунків: 

 

Задача 1. Розпорядник бюджетних коштів подав до органу 

Державного казначейства для оплати рахунка постачальника 
товарів за основні засоби в розмірі стовідсоткової попередньої 
оплати такі документи: 

- платіжне доручення на суму 85 000 грн.; 

- договір  купівлі-продажу  з умовою стовідсоткової 
попередньої оплати; 

- звіт про проведення тендерної процедури. 

В органі Державного казначейства зареєстровано зобов'язання 
розпорядника й передбачені асигнування коштів на цю мету.  

Чи має право орган Державного казначейства провести оплату 

даного рахунка? Обґрунтуйте відповідь. 
 

Задача 2. Головний розпорядник бюджетних коштів - 

управління охорони здоров'я міської ради - подало до органу 

Державного казначейства платіжні документи на оплату з 
реєстраційного рахунка управління заборгованості за спожиту 

електроенергію міською лікарнею на суму 15 000 грн. 

Чи може бути оплачений цей рахунок? Якщо ні, то чому? Які дії 
в цьому випадку має зробити орган Державного казначейства? 

 

Задача  3. Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої 
установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її 
утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду 

державного бюджету 1 500 000 три. Власні надходження установи 

складають 100 000 грн. 

Проектом кошторису бюджетної установи передбачені такі 
затрати: 

- фонд оплати праці працівників бюджетної установи 750 000 

грн.; 
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- нарахування на фонд оплати праці - 255000грн.; 

- затрати па придбання канцтоварів - 25 000 грн.; 

- оплата за спожиту електроенергію - 55 000 грн.; 

- оплата за спожитий газ -  45 000 грн.; 

- оплата за послуги зв'язку - 30 000 грн.; 

- затрати на поточний ремонт приміщення - 60 000 грн.; 

- придбання основних фондів -  180000 грн.; 

- заграти на капітальний ремонт опалювальної системи - 

290000 грн. 

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи із 
зазначенням кодів економічної класифікації видатків. 

 

Задача 4. Які документи необхідно подати розпоряднику коштів 
державного бюджету до органу Державного казначейства для 
оплати будівельній організації за проведений капітальний ремонт 
приміщення, якщо затрати на його проведення, відповідно до 

кошторису й акту виконаних робіт, складають 160 000 грн.? 

 

Задача 5. За кодом економічної класифікації видатків бюджету 

2110 (придбання основного капіталу) для бюджетної установи, 

відповідно до кошторису, передбачені кошти в сумі 150 000 грн. 

Чи можуть бути використані ці кошти бюджетною установою 

частково на придбання столів вартістю 400 грн. за одиницю на 
загальну суму 50 000 грн. і па модернізацію основного капіталу в 
розмірі 100 000 грн.? 

 

2.8. Тема 8. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів 

 

План 

1. Склад і структура місцевих бюджетів 
2. Складання, розгляд, затвердження і виконання місцевих 

бюджетів 
3. Розбудова казначейської системи обслуговування місцевих 

бюджетів 
4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами 

5. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками 

6. Переваги казначейського обслуговування місцевих бюджетів 
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Тестові завдання: 

 

1. Яким документом затверджується перелік головних 

розпорядників коштів місцевого бюджету? 

а). рішенням органу місцевого самоврядування; 
б). наказом начальника фінансового управління; 
в). наказом начальника органу Державного казначейства. 

2. Які операції не виконують органи Державного 

казначейства в процесі обслуговуванню місцевих бюджетів; 

а). операції з коштами місцевого бюджету; 

б). контролю бюджетних повноважень при зарахуванні 
надходжень, прийнятті зобов'язань і проведенні платежів; 
в). погодження зведених кошторисів розпорядників коштів; 
г). бухгалтерського обліку й складання звітності про 

виконання бюджету. 

3. Де відкриваються рахунки для зарахування надходжень до 

місцевих бюджетів? 

а). у територіальних управліннях Державного казначейства; 
б). фінансових управліннях, як місцевих органах влади; 

в). в банках; 

г). у обласних управліннях НБУ; 

д). усі відповіді правильні. 
4. Яким органом установлений порядок відкриття рахунків 

для зарахування надходжень до місцевих бюджетів? 

а). органом місцевою самоврядування; 
б). Державним казначейством України; 

в). територіальним управлінням Державного казначейства; 
г). Національним банком України. 

5. На який період відкриваються рахунки для зарахування 

надходжень до місцевих бюджетів? 

а). терміном на 5 років; 
б). на бюджетний рік; 

в). на період діяльності платника податку. 

6. Який контроль здійсняють органи Державного 

казначейства на стадії оплати рахунків розпорядників коштів 

місцевих бюджетів? 

а). попередній; 

б). поточний; 
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в). наступний. 

7. Видача готівки розпорядникам коштів місцевих бюджетів 

видасться на підставі; 
а). заявки розпорядника коштів; 
б). розпорядження місцевого фінансового органу; 

в). відповідно до плану асигнувань. 
8. Хто затверджує мережу розпорядників коштів місцевого 

бюджету; 

а). Кабінет Міністрів України; 

б). органи місцевого самоврядування; 
в). територіальне управління Державного казначейства; 
г). територіальне фінансове управління. 

9. Кредити місцевим бюджетам надаються: 

а). на безпроцентній основі; 
б). за ставкою Національного Банку України; 

в). за ставкою визначеною на договірній основі. 
10. Хто приймає рішення  про зупинення асигнувань 

розпоряднику коштів місцевого бюджету? 

а). Міністр фінансів України; 

б). начальник фінансового управління; 
в). розпорядник коштів вищого рівня; 
г). орган місцевого самоврядування; 
д). усі відповіді правильні; 

 

Завдання для розрахунків: 

 

Задача 1. На території міста обласного значення протягом 

бюджетного року, відповідно до планових показників соціального і 
економічного розвитку міста, повинно надійти 26 000тис. грн. 

прибуткового податку з громадян. Визначте, яка сума із цих 

надходжень повинна бути зарахована в бюджет міста? 

 

Задача 2. Назвіть джерела надходжень місцевих бюджетів. 
Проаналізуйте склад і структуру доходів місцевих бюджетів. 

 

Задача 3. Які документи необхідно подати головним 

розпорядникам коштів місцевого бюджету фінансовому управлінню 
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міста для підготовки проекту бюджету на наступний бюджетний 

рік? 

 

Задача 4. Назвіть доходи, закріплені за бюджетами місцевого 

самоврядування, які враховуються при визначенні обсягів 
міжбюджетних трансфертів. 

 

Задача  5. 10 червня 201_ року бюджет міста отримав позику з 
державного бюджету України в сумі 15 000 тис. грн. для виплати 

заробітної плати працівникам освіти. У які терміни і яку суму 

коштів бюджет міста повинен повернути до державного бюджету? 

 

Задача 6. 15 листопада 201_ року бюджет міста отримав позику 

з Державного бюджету України в сумі 2 000 тис. грн. для 
розрахунків із підрядником за виконані роботи з капітального 

ремонту доріг. У які терміни і яку суму коштів бюджет міста 
повинен повернути до Державного бюджету України? 

 

Задача  7. Назвіть види міжбюджетних трансфертів, дайте 
характеристику кожного виду. Які трансферти надаються з 
Державного бюджету України місцевим бюджетам? 

 

2.9. Тема  9. Казначейське обслуговування позабюджетних 

фондів 

 

План. 

1. Характеристика державних цільових фондів 
2. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів 
3. Казначейське обслуговування бюджетного Фонду України 

соціального захисту інвалідів 
 

2.10. Тема 10. Облік операцій із бюджетними коштами в 

державному казначействі України 

 

План. 

1. Організація бухгалтерського обліку 

2. Облікова політика та організація облікової служби Державного 

казначейства України 
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3. Первинні облікові документи 

4. Синтетичний та аналітичний облік операцій 

5. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
6. Надання виписок із рахунків клієнтів 

 

Тестові завдання: 

 

1. Бухгалтерський облік виконання бюджетів - це система 

а). нагляду; 

б). відображення; 
в). групування; 
г). узагальнення; 
д). контролю; 

е). усі відповіді правильні. 
2. Яка функція не властива бухгалтерському обліку 

виконання бюджетів? 

а). відображення; 
б). узагальнення; 
в). нагляду; 

г). контролю; 

д). уточнення нормативних документів; 
е). аналізу. 

3. Метою ведення бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів є: 
а). надання інформації користувачам; 

б). отримання результатів про виконання та рух коштів 
бюджетів; 
в). забезпечення якості управлінських рішень у сфері 
бюджету; 

г). усі відповіді правильні. 
4. Основним завданням бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів є: 
а). статистичне відображення залишків коштів на ЄКР; 

б). відображення активів та пасивів розпорядників коштів; 
в). повне й достовірне відображення процесу виконання 
бюджетів. 

5. Які функції чи завдання не властиві бухгалтерському 

обліку виконання бюджетів? 
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а). послідовність проведення операцій; 

б). повне відображення всіх операцій на рахунках; 

в). здійснення операцій із залишками коштів на бюджетних 

рахунках; 

г). безперервність процедур обліку. 

6. Основними елементами методу бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів є: 
а). документація, інвентаризація, рахунки бухгалтерського 

обліку, подвійний запис, баланс, звіт; 
б). документація, інвентаризація, баланс, грошова оцінка; 
в). усі відповіді правильні. 

7. Який метод ведення бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів застосовується в Україні? 

а). касовий; 

б). нарахування; 
в). спостереження. 

8. Які види бухгалтерського обліку виконання бюджетів 

застосовуються в Україні? 

а). оперативний; 

б). статистичний; 

в). управлінський; 

г). усі вищеназвані. 
9. Взаємні розрахунки з виконання державного й місцевих 

бюджетів обліковуються у: 

а). другому класі Плану рахунків; 
б). четвертому класі Плану рахунків; 
в). шостому класі Плану рахунків. 

10. Що слід розуміти під обліковою політикою 

бухгалтерського обліку виконання бюджетів? 

а). принципи, методи, правила обліку та підготовки і подання 
звітів; 
б). введення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку; 

в). форму бухгалтерського обліку. 

11. У якому класі Плану рахунків обліковуються кошти 

державного та місцевих бюджетів? 

а). другому; 

б). третьому; 

в). сьомому. 
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12. Коли затверджено «Положення про організацію 

бухгалтерського обліку і звітності по виконанні державного та 

місцевого бюджетів в органах Державного казначейства»? 

а). 1995 р.; 

б). 2000 р.; 

в). 2001 р. 

13. Зі скількох класів рахунків складається План рахунків 

виконання державного та місцевих бюджетів? 

а). п'яти; 

б). семи; 

в). дев'яти. 

14. Скільки складових частин містить План рахунків? 

а). дві; 
б). три; 

в). чотири. 

15. У якому класі Плану рахунків обліковуються операції 
єдиного казначейського рахунка? 

а). першому; 

б). третьому; 

в). четвертому. 

 

 

Завдання для розрахунків: 

 

Задача 1. До органу ДКУ надійшли документи від податкової 
інспекції про повернення зайво сплачених платежів до спеціального 

фонд) місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки 

{1151) на загальну суму 150 000 грн. Вхідне сальдо на початок 

операційного дня на рахунку 6122 (доходи спеціального фонд) 

місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки) 

становило 400 000 грн. 

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити? Визначте 
залишок коштів на кінець операційного дня ні рахунку з обліку 

доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються 
на спеціальні видатки. 

 

Задача 2. На рахунок 3141 (надходження до загального фонду 

місцевих бюджетів) надійшло 50 000 грн. податку на прибуток 
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підприємств місцевого підпорядкування. На рахунку 6121 (доходи 

загального фонду місцевих бюджетів) на початок операційного дня 
була сума 520 000 грн. 

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити? 

Визначте залишок коштів на кінець операційного дня на рахунку 

загального фонду місцевих бюджетів з обліку доходів. 
 

Задача 3. До державного бюджету надійшли кошти, сплачені 
суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності 
як податок на прибуток, у сумі 120 000 грн. На балансовому 

рахунку 6111 (доходи загального фонду державного бюджету) на 
початок дня була сума 1 550 000 грн. 

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити? 

Який залишок коштів буде на кінець операційного дня на 
рахунку загального фонду Державного бюджету з обліку доходів? 

 

Задача 4. На реєстраційні рахунки розпорядників за коштами 

спеціального фонду державного бюджету (3522) надійшли кошти в 
сумі 250 000 грн. Вхідне сальдо на початок операційного дня на 
рахунку 6114 (власні кошти розпорядників коштів державного 

бюджет) становило 500 000 гри. 

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити? 

Визначте залишок коштів на кінець операційною дня на рахунку 

з обліку власних коштів розпорядників коштів державного 

бюджету. 

 

Задача 5. Бюджетна установа, яка утримується за рахунок 

загального фонду державного бюджету, виплатила заробітну плату 

працівникам у сумі 50 000 грн. і провела нарахування на фонд 

оплати праці і відрахування податку з доходів фізичних осіб у 

розмірі 24 500 грн., які перераховані за відповідними напрямками. 

Визначте, яка загальна сума повинна бути перерахована з 
рахунка розпорядника коштів, і здійсніть відповідні проведення в 
бухгалтерському обліку. 

 

Задача 6. На спеціальному реєстраційному рахунку обласного 

управління освіти на початок операційного дня залишок коштів 
склав 25 000 грн. Протягом дня на рахунок надійшло 60 000 гри. і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

оплачено за поточний ремонт приміщення, відповідно до акту 

виконаних робіт - 15 000 грн., за спожите тепло-30 000 грн. 

Вкажіть номер балансового рахунка (перші чотири цифри) і 
оформіть виписку з рахунка розпорядника коштів у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків. 

 

2.11. Тема 11. Звітність і контроль в системі державного 

казначейства 

 

План. 

1. Основні засади організації звітності про виконання бюджетів 
2. Звітність бюджетних установ 
3. Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів 
4. Суть, види і форми фінансового контролю 

5. Організація фінансового контролю у системі казначейства 
6. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства 
7. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю 

 

Тестові завдання: 

 

1. Хто встановлює єдині форми та методику звітності про 

виконання бюджетів? 

а). Кабінет Міністрів України; 

б). Міністерство фінансів України; 

в). Державне казначейство України; 

г). головні розпорядники коштів. 
2. Формами бюджетного контролю є: 
а). державний і незалежний; 

б). попередній і наступний; 

в). поточний і завершальний; 

г). всі відповіді правильні. 
3. Відповідальність за достовірність фінансової звітності 

несе: 
а). керівник бюджетної установи; 

б). головний бухгалтер бюджетної установи; 

в). керівник і головний бухгалтер бюджетної установи. 

4. Яка звітність про виконання бюджетів не належить до 

фінансової? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

а). баланс; 
б). звіт про результати виконання бюджету; 

в). звіт про рух грошових коштів; 
г). штатний розпис. 

5. Сукупність заходів, спрямованих на встановлення 

законності, доцільності та ефективності утворення, розподілу і 
використання грошових фондів держави і місцевих органів 

самоврядування це: 

а). фінансовий контроль; 
б). податковий контроль; 
в). бюджетний контроль; 
г). аудит. 

6. Яку звітність складають органи Державного казначейства 

з обліку доходів? 

а). відповідно до кошторису доходів і витрат; 
б). відповідно до бюджетних призначень; 
в). про надходження доходів до бюджету згідно з кодами 

бюджетної класифікації; 
г). усі відповіді правильні. 

7. Який орган візує звіти розпорядників коштів, що 

фінансуються з державного бюджету? 

а). Міністерство фінансів України; 

б). обласні і міські Головні фінансові управління; 
в). Міністерство фінансів АРК; 

г). органи Державного казначейства України. 

8. Звітність розпорядників коштів про одержані і 
використані бюджетні кошти, а також кошти, які надійшли до 

бюджету, належить до: 

а). фінансової; 
б). управлінської; 
в). статистичної; 
г). бюджетної. 

9. Поточний контроль видатків бюджетної установи 

здійснюється на стадії: 
а). оплати рахунків; 
б). після проведення платежів; 
в). після виконання робіт; 
г). постійно. 
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10. Яка форма не входить до квартальної звітності органів 

ДКУ про виконання Державного бюджету: 

а). ф. № 1 "Баланс виконання кошторису"; 

б). ф. № 1 к "Сальдовий баланс рахунків"; 

в). ф. № 2 кдб "Звіт про виконання державного бюджету"; 

г). ф. № 6 "Звіт про рух основних засобів установ, що 

перебувають на місцевих бюджетах". 

11. Яка інформація не подається у ф. № 2 мд "Звіт про 

виконання загального фонду кошторису установи": 

а). затверджено кошторисом на рік; 

б). план асигнувань на звітний період; 

в). ліміти асигнувань звітного періоду; 

г). залишок коштів на початок року і кінець звітного періоду; 

д). надійшло асигнувань за звітний період; 

е). касові видатки за звітний період. 

12. Попередній і поточний контроль за використанням 

бюджетних коштів здійснює: 
а). Міністерство фінансів України; 

б). Рахункова палата України; 

в). Державне казначейство України; 

г). Державна контрольно-ревізійна служба України. 

13. Попередній контроль видатків бюджетної установи 

здійснюється на стадії: 
а). прийняття зобов'язань; 
б). оплати рахунків; 
в). перевірки підтвердних документів; 
г). всі відповіді правильні. 

 

Завдання для розрахунків: 

 

Задача 1. На яких основних принципах бухгалтерського обліку 

та звітності базується підготовка та подання форм звітності про 

виконання державного й місцевого бюджетів? 

 

Задача 2. Напишіть перелік органів та організацій, які є 
користувачами звітності про виконання бюджетів поза Державним 

казначейством. 
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Задача 3. Відповідно до Бюджетного кодексу, на Державне 
казначейство покладені функції контролю за виконанням 

державного та місцевих бюджетів. На яких стадіях бюджетного 

процесу й етапах виконання бюджету органи Казначейства 
здійснюють контрольні функції і в чому вони полягають? 

 

Задача 4. Бюджетним кодексом передбачено, що в разі 
порушення бюджетного законодавства розпоряднику бюджетних 

коштів можуть бути припинені бюджетні асигнування або операції 
з бюджетними коштами. У яких випадках застосовуються ці 
фінансові санкції та який порядок їх застосування? 

 

Задача 5. Бюджетним кодексом України передбачені заходи, які 
вживаються до посадових осіб і організацій у разі виявлення 
бюджетних правопорушень? Яку відповідальність несуть посадові 
особи і які фінансові санкції вживаються до розпорядника коштів за 
допущені бюджетні правопорушення? 

 

Задача 6. Назвіть контролюючі органи та їхні основні функції 
щодо контролю за виконанням бюджетів. Чим відрізняються 
перевірка, ревізія та аудит діяльності бюджетної установи? 

 

Задача 7. Бюджетним кодексом України передбачені заходи, які 
застосовуються до посадових осіб і організацій у разі виявлення 
допущених бюджетних правопорушень. Яку відповідальність 
несуть посадові особи і які фінансові санкції вживаються до 

розпорядника коштів за допущені бюджетні правопорушення? 

 

Задача 8. Бюджетним кодексом передбачено, що в разі 
порушення бюджетного законодавства розпоряднику бюджетних 

коштів можуть бути припинені бюджетні асигнування або 

зупинення операцій із бюджетними коштами. У яких випадках 

застосовуються ці фінансові санкції і який порядок їх застосування? 

 

Задача 9.Опишіть основні методи здійснення контролю 

виконання бюджету контролюючими органами. 
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2.11. Тема 12. Інформаційно-технічне забезпечення 

державного казначейства України 

 

План. 

1. Основи організації інформаційно-технічного забезпечення 
Державного казначейства України 

2. Автоматизація процедур обслуговування бюджетів 
3. Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення 
Казначейства 
4. Захист фінансової інформації в системі казначейства 

 

Тестові завдання: 

 

1. Суть інформаційної системи полягає у: 
а). виділення та узагальненні інформаційних потоків; 
б). зборі, обробці, систематизації та узагальненні 
управлінської інформації;. 
в). забезпеченні інформаційних потреб споживачів; 
г). всі відповіді правильні; 
д). всі відповіді неправильні. 

2. Інформаційна система є складовою: 

а). керуючої системи; 

б). керованої системи;  

в). незалежною. 

3. Автоматизовані інформаційні системи включають: 

а). інформаційні масиви; 

б). економіко-математичні методи і моделі; 
в). технічні, програмні і технологічні засоби; 

г). всі відповіді правильні; 
д). правильної відповіді нема. 

4. Інформаційна система ДКУ створюється для 

автоматизації: 
а). інформаційних потоків; 
б). матеріальних потоків; 
в). обидві відповіді правильні. 

5. Автоматизована інформаційна система включає: 
а). функціональну й забезпечувальну частини; 

б). загальну та спеціальну частини; 
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в). основну та додаткову частини. 

6. АС „Казна" складається з: 
а). АС „Казна -Доходи"; 

б). АС „Казна-ВІД"; 

в). АС „Казна-В"; 

г). всі відповіді правильні; 
д). всі відповіді неправильні. 

7. Яка фаза інформаційної технології не притаманна ДКУ? 

а). фаза обліку; 

б). фаза аналізу; 

в). фаза планування; 
г). фаза регулювання. 

8. Назвіть підсистеми, якими реалізується інформаційна 

технологія ДКУ: 

а). управління; 
б). обміну; 

в). накопичення; 
г). опрацювання; 
д). подання даних; 

е). усі вище перераховані. 
9. Зі скількох підсистем складається АС "Казна"? 

а). двох; 

б). трьох; 

в). чотирьох. 

10. Які трансакції не проводить система АС "Казна-Доходи"? 

а). пооб'єктний облік доходів; 
б). розподіл надходжень; 
в). перерахування надходжень за призначенням; 

г). підготовку звітності про виконання бюджету. 
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3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1. Структура  динаміки внутрішнього боргу України.  

2.  Структура  динаміки зовнішнього боргу України.  

3.  Суть і напрями управління державним боргом.   

4.  Вплив «тіньової економіки» на рівень доходів бюджету. 

5.  Внутрішні і зовнішні чинники рівня доходів Державного 

бюджету України. 

6.  Неподаткові доходи органів місцевого самоврядування. 
7.  Непрямі податки та їх роль у доходах бюджету. 

8.  Організація бюджетного казначейського контролю. 

9.  Звітність органів Державного казначейства України з 
виконання бюджетів. 

10.  Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

11.  Сучасні проблеми та перспективи розвитку Державного 

казначейства  України. 

12.  Взаємодія учасників бюджетного процесу із Державним 

казначейством  України. 

13.  Суть, значення та особливості бюджетно-кошторисного 

фінансування. 
14.  Особливості казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. 
15.  Особливості казначейського обслуговування позабюджетних 

коштів. 
16.  Особливості розвитку державного казначейства  
17.  Характеристика Закону України «Про державний бюджет 

України на 201__ рік». 

18.  Зміст, призначення та складові бюджетної класифікації. 
19.  Історичні аспекти зародження інституту казначейства. 
20.  Державне казначейство США та Великобританії. 
21.  Державне казначейство Франції та Німеччини. 

22.  Державне казначейство Російської Федерації та Австрії. 
23. Зарубіжний досвід організації державного фінансового 

контролю. 
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4. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. Історичні умови започаткування казначейства.  
2. Передумови створення казначейської системи виконання 

бюджетів в Україні 
3. Етапи створення і розвитку Державного казначейства 

України 

4. Функції, структура та повноваження ДКУ. 

5. Нормативно-правова база діяльності ДКУ. 

6. Суть бюджетного процесу та його організація 
7. Роль та функції Державного казначейства України в 

бюджетному процесі 
8. Взаємодія Державного казначейства України з іншими 

учасниками бюджетного процесу 

9. Сутність та призначення бюджетної класифікації 
10. Класифікація доходів бюджету 

11. Класифікація видатків бюджету 

12. Класифікація фінансування бюджету 

13. Класифікація боргу 

14. Поняття платіжних систем 

15. Сутність внутрішньої платіжної системи Державного 

казначейства 
16. Єдиний казначейський рахунок та управління ним 

17. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в 
органах Державного казначейства 

18. Порядок відкриття та закриття рахунків 
19. Поняття бюджетно-кошторисного фінансування та його 

значення 
20. Кошторис бюджетної установи: порядок складання і 

затвердження 
21. Основні вимоги до виконання кошторису 

22. Фінансування закладів освіти 

23. Загальна характеристика доходів державного бюджету 

24. Виконання державного бюджету за доходами  

25. Операції за надходженнями до загального фонду бюджету 

26. Операції за платежами до спеціального фонду бюджету 

27. Операції за платежами, що підлягають розподілу 

28. Власні надходження бюджетних установ і організацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

29. Суть і об'єктивна необхідність державних видатків 
30. Характеристика видатків бюджету  

31. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів 
32. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за 

видатками 

33. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного 

казначейства 
34. Склад і структура місцевих бюджетів 
35. Складання, розгляд, затвердження і виконання місцевих 

бюджетів 
36. Розбудова казначейської системи обслуговування місцевих 

бюджетів 
37. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за 

доходами 

38. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за 
видатками 

39. Переваги казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів 
40. Характеристика державних цільових фондів 
41. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів 
42. Казначейське обслуговування бюджетного Фонду України 

соціального захисту інвалідів 
43. Організація бухгалтерського обліку 

44. Облікова політика та організація облікової служби 

Державного казначейства України 

45. Первинні облікові документи 

46. Синтетичний та аналітичний облік операцій 

47. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
48. Надання виписок із рахунків клієнтів 
49. Основні засади та завдання організації звітності про 

виконання бюджетів 
50. Звітність бюджетних установ 
51. Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів 
52. Суть, види і форми фінансового контролю 

53. Організація фінансового контролю у системі казначейства 
54. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства 
55. Зарубіжний досвід організації державного фінансового 

контролю 
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56. Основи організації інформаційно-технічного забезпечення 
Державного казначейства України 

57. Автоматизація процедур обслуговування бюджетів 
58. Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення 

Казначейства 
59. Захист фінансової інформації в системі казначейства 
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