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1.АНОТАЦІЯ 
Держава виконує свої функції за допомогою формування і 

використаннябюджетних коштів. Головним призначенням 
національнихказначейств є сприяння оптимальному управлінню державними 
фінансамишляхом забезпечення своєчасного та повного формування дохідної 
частининаціональних бюджетів усіх рівнів та цільового використання 
бюджетнихкоштів при одночасному зменшенні видатків на державне 
фінансування. Прицьому, роль казначейства у виконанні бюджету може бути як 
пасивною (коликазначейство тільки виділяє ресурси бюджетним установам для 
виконання їхпрограм), активною (коли казначейство має право 
встановлюватиобмеження на зобов’язання або оплату урядових видатків), так і 
гіперактивною (коли казначейство на основі попередньо встановлених 
критеріїв може дозволяти проводити певні витратні операції). 

 
SUMMARY 

The state performs its functions with formation and using of budgetary funds. 
The main purpose of the the national treasuries is to promote an optimal management 
of public finances by providing timely and complete formation of a profitable part of 
the national budgets of all levels and target use of budgetary funds with reducing the 
costs of public funding. The role of the Treasury in the budget can be either passive 
(when the Treasury only allocates resources to budget organizations for the 
implementation of their programs) and active (when the Treasury has the right to set 
limits on the obligation or the payment of government spending) and hyperactivity 
disorder (when Treasury on the basis of preestablished criteria may allow to carry out 
certain debit transactions). 
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2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво” 

Напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Нормативна / вибіркова —вибіркова 

Семестр – 7 

Кількість кредитів ECTS – 3,00 

Кількість модулів – 1 

Кількість змістових модулів - 2 

Загальна кількість годин – 90  

Види освітньої діяльності та види занять, обсяг годин: 

лекції – 14 год. 

практичні заняття – 30 год. 

самостійна робота – 46 год. 

Форма підсумкового контрольного заходу – залік у 7 семестрі. 
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3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 
         Мета дисципліни–формування базових знань з теорії та практики 
організації й функціонування казначейства, його взаємодії з фінансовими 
службами держави, значення та роліказначейства у системі державних та 
місцевих фінансів, у здійсненніекономічної політики держави при 
управліннідержавними та місцевими фінансами, вивчення основних напрямів, 
форм і методів регулювання діяльності органів Державної казначейської 
служби України (ДКСУ).  
Завдання вивчення дисципліни - всебічно підготувати здобувачів вищої освіти 
із теоретичнихпитань функціонування казначейської служби (її необхідність, 
завдання йфункції, принципи організації, основні поняття, категорії, терміни) і 
надати їмпевні навички та вміння для подальшого практичного застосування.  
         Об’єктом дослідження дисципліни є процеси діяльності ДКСУ. 
         Предметомдисципліни«Казначейська справа» євивчення 
організаціїроботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на 
рахункивідповідних бюджетів, зберігання грошових коштів, видачі цих коштів 
назаходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, контроль у системі 
казначейства. 
         Після вивчення дисципліни „Казначейська справа” здобувачі вищої освіти 
повинні знати: 
- історію становлення та розвитку Державної казначейської служби України; 
- організаційну структуру Державної казначейської служби України; 
- характеристику правових основ діяльності ДКСУ; 
- бюджетні повноваження казначейства у сучасних умовах; 
- касове виконання Державного бюджету за доходами та видатками; 
- сутність і призначення бюджетної класифікації та її нормативно-правове 
забезпечення; 
- умови обліку та звітності у системі Казначейства; 
- класифікацію платіжної системи виконання бюджету; 
- характеристику завдань, напрямів і методів контролю у системі Казначейства; 
- порядок обслуговування державного боргу. 
         Після вивчення дисципліни "Казначейська справа" здобувач вищої освіти 
повинен уміти: 
-  проводити дослідження фінансового стану та ефективності функціонування 
системи казначейства; 

- аналізувати бюджетні повноваження Казначейства у сучасних умовах; 

- визначати учасників бюджетного процесу; 

- класифікувати доходи та видатки бюджету, а також фінансування бюджету та 
державного боргу; 
-аналізувати механізм взаємовідносин користувачів коштів з 
казначейською системою; 
- характеризувати механізм перерахування бюджетних коштів через органи 
Державної казначейської служби України. 
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4. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРІ ДИСЦИПЛІН 
 

Банківська система Гроші і кредит Бюджетна система 

Фінансова 
інфраструктура 

 

 
КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА 

 
Фінанси 

Фінансова думка 
України 

Регіональна 
економіка 

Економіка 
підприємства 

Міжнародні 
фінансові 
організації 

 
5. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

„КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА” 
для здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету  

(4-го курсу) за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” 
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Тема 1 
Становлення та розвиток казначейської справи  

Тема 2 
Організаційні основи та бюджетні повноваження органів державної 
казначейської служби України (ДКСУ) 
Тема 3 
Казначейство України як орган оперативного управління фінансовими 
ресурсами держави 
Тема 4 
Платіжна система виконання бюджетів 
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Тема 5 
Казначейське обслуговування бюджетів за доходами 
Тема 6 
Казначейське обслуговування бюджетів за видатками 
Тема 7 
Казначейське обслуговування державних цільових фондів 
Тема 8 
Управління державним боргом 
Тема 9 
Контроль в системі Казначейства 
 

 
6.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА» 

          У відповідності до навчального плану напряму підготовки 6.030508 
«Фінанси і кредит» курс дисципліни «КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА» вивчається 
здобувачами вищої освіти протягом 7 семестру (4 курс). Курс складається із 90 
годин / 3,00 кред. занять (2 змістові модулі), у т. ч. теоретичний курс (лекції) – 
14 год. / 0,47 кред., практичні заняття - 30 год. / 1,00 кред., самостійна робота 
- 46 год. / 1,53 кред. У 7 семестрі здобувачі вищої освіти складають залік.  
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6.1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ГОДИН І КРЕДИТІВ 
 

Види занять Загальна кількість 
годин/кредитів 

Аудиторна кількість 
годин 

Лекції 14 / 0,47 14 
Практичні 30 / 1,00 30 
Самостійна робота 46 / 1,53 - 
Разом по курсу 90 / 3,00 44 

 
 З дисципліни "Казначейська справа" систематично проводиться поточний 
контроль знань здобувачів вищої освіти шляхом виконання модульних 
контрольних робіт, перевіряється виконання самостійної роботи.  

 
6.2 СКЛАД, ОБСЯГ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 
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1,33 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27-44 

№1  
Становлення та 
розвиток 
казначейської 
справи  

 
 
8 1 2 5 1 

 
 
1 
 

№2  
Організаційні 
основи та бюджетні 
повноваження 
органів державної 
казначейської 
служби України 

 
 
 

 10 1    4 5 2-3 

 
 
 

       3 

№3  
Казначейство 
України як орган 
оперативного 
управління 
фінансовими 
ресурсами держави 

11 2 4 5 3-5 
 
5 
 

№4  
Платіжна система 
виконання 
бюджетів 

11 2 4 5 5-7 
 
7 
 

Разом 1 змістовий модуль 40 6 14 20 х х 
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1,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33-56 

№5Казначейське 
обслуговування 
бюджетів за 
доходами 

 
 
11 

2 4 5 7-9 

 
 
9 

№6Казначейське 
обслуговування 
бюджетів за 
видатками  

 
 
11 

2 4 5 9-11 

 
 

11 

№7 
Казначейське 
обслуговування 
державних 
цільових фондів  

 
 
10 2 4 4 11-13 

 
 

13 

№8  
Управління 
державним боргом 

 
10 2 4 4 13-15 

 
 15 

№9 
Контроль в системі 
Казначейства 

 
8 

 
- - 8 15 

 
15 

Разом 2змістовий модуль  50 8 16 26 х х 
Всього 3,00 60-100  90 14 30 

 
46 
 

х х 
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6.3 ПЕРЕЛІК ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 
 

Змістовий модуль 1.Основи казначейської справи 
Тема 1. Становлення та розвиток казначейської справи. 
Поняття «казна» і «казначейство». Військова скарбниця Пилипа Орлика. Княжа 
казна князів. Прикази, колегії, казенні палати, міністерство. Етапи створення та 
розвитку казначейства України. 
Тема 2.Організаційні основи та бюджетні повноваження органів державної 
казначейської служби України. 
Організаційна структура державної казначейської системи України.  
Організаційна структура Головного управління Державної казначейської служби 
України на рівні області. Сутність діяльності та функції Казначейства України.  
Тема 3. Казначейство України як орган оперативного управління фінансовими 
ресурсами держави. 
Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства. Схема формування 
інформації про операції з бюджетними коштами. Єдиний казначейський рахунок 
(ЄКР) та його значення для виконання бюджетів. Схема відображення операцій на 
ЄКР в центральному апараті Казначейства та його головних управліннях. Стан та 
перспективи розвитку ЄКР. Розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР шляхом 
придбання облігацій внутрішньої державної позики. Розміщення бюджетних 
коштів на депозитних рахунках. Управління ЄКР. Класифікація рахунків, які 
відкриваються в органах казначейства. Відкриття рахунків в органах казначейства. 
Порядок відкриття та закриття рахунків. Проведення операцій на реєстраційних 
рахунках. Проведення операцій на спеціальних реєстраційних рахунках. Порядок 
кодування та аналітичні параметри рахунків. 
Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів. 
Поняття платіжних систем, їх види. Елементи їх ефективного функціонування. 
Внутрішня платіжна система казначейства, її завдання та принципи. Система 
електронних платежів НБУ, її загальна характеристика, функції і завдання, складові 
компоненти. Електронні платіжні документи в СЕП НБУ. Технологічна структура 
СЕП. Обмін інформацією в онлайновому режимі. Виконання платежів та обмін 
технологічною інформацією у файловому режимі. «Нічні» файли В. Участь 
Казначейства в СЕП НБУ. Технологічна модель функціонування платіжної системи 
казначейства. 
Змістовий модуль 2. Казначейське обслуговування бюджетів, державних цільових 

фондів, боргу 
Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами. 
Суб’єкти управління бюджетною системою. Органи оперативного управління 
бюджетними коштами. Фінансові органи. Органи доходів і зборів. Органи 
державної фінансової інспекції. Місцеві ради як представницькі органи місцевого 
самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування. Місцеві державні 
адміністрації. Установи банків. Порядок обслуговування бюджетів за доходами. 
Відкриття та забезпечення функціонування рахунків для зарахування надходжень 
до бюджетів. Зарахування платежів на бюджетні рахунки за надходженнями. 
Повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів. 
Відшкодування платникам ПДВ. Розподіл доходів бюджету за встановленими 
нормативами відрахувань. Організація роботи з обслуговування бюджетів за 
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доходами. Операції з виконання дохідної частини державного бюджету. Порядок 
зарахування митних платежів. Організація казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів за доходами. 
Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками. 
Порядок обслуговування бюджетів за видатками. Обслуговування державного 
бюджету за видатками. Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних 
коштів. Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань. 
Складання і виконання кошторисів бюджетних установ. Порядок відкриття 
бюджетних асигнувань. Особливості обслуговування місцевих бюджетів за 
видатками. Перерахування міжбюджетних трансфертів. Операції за взаємними 
розрахунками. Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів 
державного бюджету. Бюджетні запозичення. Здійснення депозитних операцій з 
коштами місцевих бюджетів. 
Тема 7. Казначейське обслуговування державних цільових фондів. 
Характеристика державних цільових фондів, їх призначення та джерела 
формування. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. Зарахування коштів єдиного соціального внеску. Здійснення 
видатків фондами соціального страхування. Казначейське обслуговування коштів 
від приватизації державного майна. 
Тема 8. Управління державним боргом. 
Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. Внутрішній і 
зовнішній державний борг. Державна гарантія. Порядок відображення операцій за 
борговими зобов’язаннями держави. Особливості управління державним боргом. 
Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу. 
Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціямита напрями 
їх розвитку. 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

ПЛАН ЛК №1. Тема 1.Становлення та розвиток казначейської справи(Відкрита лекція 
з використанням презентації,1 год.) 
1. Історичні умови започаткування інституту казначейства. 
2. Передумови створення казначейської системи касового виконання бюджету в 
Україні. 
3. Становлення та розвиток казначейської системи України. 
Тема 2. Організаційні основи та бюджетні повноваження органів державної 
казначейської служби України(Традиційна лекція з використанням презентації, 1 
год.). 
1. Організаційна структура казначейської системи України. 
2. Завдання та функції органів казначейства. 
ПЛАН ЛК №2. Тема 3. Казначейство України як орган оперативного 
управління(Традиційна лекція з використанням презентації, 2 год.) 
1. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства. 
2. Єдиний казначейський рахунок, його значення для виконання бюджетів, стан 
та перспективи розвитку.  Управління єдиним казначейським рахунком. 
3. Характеристика рахунків, які відкриваються в органах казначейства. 
Відкриття рахунків в органах казначейства. Порядок відкриття і закриття 
рахунків.  
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4. Проведення операцій на реєстраційних рахунках, спеціальних реєстраційних 
рахунках. 
5. Порядок кодування та аналітичні параметри рахунків. 
ПЛАН ЛК №3. Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів(Традиційна лекція з 
використанням презентації, 2 год.) 
1. Поняття  платіжних систем. 
2. Внутрішня платіжна система казначейства. 
3. Система електронних платежів НБУ 
4. Технологічна модель функціонування платіжної системи казначейства. 
ПЛАН ЛК №4.Тема 5.Казначейське обслуговування бюджетів за 
доходами.(Проблемна лекція з використанням презентації, 2 год.) 
1. Учасники процесу виконання бюджетів за доходами, їх повноваження. 
2. Порядок обслуговування бюджетів за доходами. 
3. Організація роботи з обслуговування бюджетів за доходами. 
4. Операції з виконання дохідної частини державного бюджету. 
5. Порядок зарахування митних платежів. 
6. Організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами. 
ПЛАН ЛК №5.  Тема 6.Казначейське обслуговування бюджетів за 
видатками.(Традиційна лекція з використанням презентації, 2 год.) 
1. Порядок обслуговування бюджетів за видатками. 
2. Обслуговування державного бюджету за видатками. 
3. Особливості обслуговування місцевих бюджетів за видатками. 
4. Перерахування міжбюджетних трансфертів. 
5. Операції за взаємними розрахунками. 
6. Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного 
бюджету. 
7. Бюджетні запозичення. 
8. Здійснення депозитних операцій з коштами місцевих бюджетів. 
9. Облік та складання звітності про виконання бюджетів за видатками. 
ПЛАН ЛК №6. Тема 7.Казначейське обслуговування державних цільових фондів. 
(Традиційна лекція з використанням презентації, 2 год.) 
1.Характеристика державних цільових фондів. 
2.  Адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 
3.  Зарахування коштів єдиного соціального внеску. 
4. Здійснення видатків фондами соціального страхування. 
5.  Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна. 
6.  Казначейське обслуговування Фонду соціального захисту інвалідів. 
ПЛАН ЛК №7. Тема 8. Управління державним боргом. (Традиційна лекція з 
використанням презентації, 2 год.) 
1. Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. 
2. Порядок відображення операцій за борговими зобов’язаннями держави. 
3. Особливості управління державним боргом. 
4. Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного 

боргу. 
5. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими 

інститутами. 
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1.4 ПЕРЕЛІК ТА ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

     За визначеними темами практичних занять (табл. 6.4.1) передбачено 
використання АБС SCROOGE-III в навчально-науковій лабораторії «Навчальний 
банк». 

Таблиця 6.4.1 Види робіт на практичних заняттях  
в навчально-науковій лабораторії «Навчальний банк»  

Дисципліна Курс,  
семестр 

Тема Вид роботи 

6.030508 «Фінанси і кредит» 
Казначейська 

справа 

4 курс, 
7 семестр 

1 Знайомство здобувачів 
вищої освіти з АБС 
SCROOGE-III 

ПЛАН ПЗ №1. Тема 1.Становлення та розвиток казначейської справи (2 год.).  
1)усне опитування ( 0-3 бала); 
2)тести ( 5 балів). 

Питання для опитування: 
1. Дайте визначення казни.  
2. Коли і де зародились традиції казначейства в Україні?  
3. Де і коли вперше дано конституційне визначення державної казни?  
4. Які функції виконувало казначейство на початкових етапах свого зародження?  
5. Назвіть передумови створення Казначейства України.  
6. Охарактеризуйте етапи розвитку Державної казначейської служби України. 
7. Охарактеризуйте рівні нормативного регулювання діяльності органів 
Казначейства України.  
8. Яким органом є Державне казначейство?  

9. Що розробляє Казначейство України в межах своєї компетенції?  

10. Які основні завдання покладено на Казначейство?  
11. У чому полягає функціональна діяльність Казначейства?  

12. У чому полягає організаційна діяльність Казначейства?  

13. У чому полягає правова діяльність Казначейства?  
14. Права та обов’язки Голови Казначейства. 

Тести: тема № 1 МООDLE 
ПЛАН ПЗ №2-3. Тема 2.Організаційні основи та бюджетні повноваження органів 
державної казначейської служби України(4 год.). 
1) усне опитування ( 0-3 бала); 
2) тести ( 5 балів). 
Питання для опитування: 
1. У чому полягає сутність діяльності Казначейства України?  
2. Яку роль виконує Казначейство у бюджетному процесі?  
3. Які завдання стоять перед Державною казначейською службою України?  
4. Які основні функції виконує Казначейство України?  
5. Охарактеризуйте організаційну структуру Казначейства України.  
6. Які функції покладаються на обласні головні управління Казначейства України? 
 7. Що входить до компетенції управлінь (відділень) Казначейства України?  
8. Що таке Центральна розрахункова палата та яке її призначення?  
9. З якою метою створені регіональні розрахункові палати та які їх основні завдання?  



13 
 

10. Що таке бюджетний процес та з яких стадій він складається?  
11. Назвіть принципи бюджетного процесу.  
12. Хто є учасниками бюджетного процесу?  
13. Дайте визначення бюджетного запиту.  
14. Що таке бюджетний розпис і ким він затверджується?  
15. Що таке бюджетне призначення?  
16. Дайте визначення бюджетного асигнування та бюджетного зобов’язання.  
17. З якою метою створюється резервний фонд?  
18. Як здійснюється складання, розгляд та затвердження Державного бюджету 
України?  
19. Що слід розуміти під виконанням бюджету? Хто забезпечує цей процес?   
Тести: тема № 2 МООDLE 
ПЛАН ПЗ №4-5. Тема 3.Казначейство України як орган оперативного 
управління(4 год.) 
1)усне опитування ( 0-3 бала); 
2) тести ( 5 балів). 
Питання для опитування: 
1.Яким чином Казначейство України здійснює управління грошовими потоками 
держави? 
2.Які нові форми мобілізації та перерозподілу фінансових ресурсів в умовах їх 
обмеженості може застосовувати Казначейство? 
3.Які перспективні напрямки розвитку ДКСУ в контексті загальної концепції розвитку 
державних фінансів? 
4.Що таке єдиний казначейський рахунок та яке його призначення? 
5.Які переваги запровадження ЄКР? 
6.Порядок управління ЄКР. 
7.Охарактеризуйте динаміку залишків коштів на ЄКР. 
8.Які перспективні напрямки управління залишками ЄКР показує зарубіжний досвід? 
9.Які рахунки відкриваються в органах казначейства? 
10.Що таке реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки? 
11.Порядок відкриття і закриття бюджетних рахунків. 
12.Порядок відкриття бюджетних рахунків за надходженнями. 
13.Які документи подають розпорядники та одержувачі бюджетних коштів до органу 
казначейства для відкриття їм рахунків? 
14.Який порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів? 
15.Які повноваження мають органи казначейства, забезпечуючи розрахункове 
обслуговування розпорядника коштів? 
16.Який порядок обліку та проведення операцій з власними надходженнями 
бюджетних установ? 
17.Порядок кодування та аналітичні параметри рахунків розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів. 
Тести: тема № 3 МООDLE 
ПЛАН ПЗ №6-7. Тема 4.Платіжна система виконання бюджетів(4 год.) 
1) усне опитування ( 0-3 бала); 
2) тести ( 5 балів); 
3)модульна контрольна робота (0-3 бала). 
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Питання для опитування: 
1. У чому полягає сутність платіжної системи?  
2. Охарактеризуйте елементи платіжної системи.  
3. Як на практиці реалізується принцип єдності каси і єдиного бухгалтерського 
обліку?  
4. Що таке єдиний казначейський рахунок та яке його призначення?  
5. Які переваги запровадження єдиного казначейського рахунку?  
6. Дайте визначення особових, реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків.  
7. Які документи подають розпорядники коштів для відкриття реєстраційних 
рахунків?  
8. Які повноваження мають органи Казначейства, забезпечуючи розрахункове 
обслуговування розпорядника коштів?  
9. Вкажіть порядок відкриття спеціальних реєстраційних рахунків.  
10. Як здійснюють операції на реєстраційних рахунках?  
11. Що слід розуміти під технічним забезпеченням здійснення платежів?  
12. Що таке система захисту інформації?  
13. Охарактеризуйте механізм взаємодії користувачів коштів з казначейською 
системою.  
14. Що таке система електронних платежів та які завдання вона має виконати?  
15. Охарактеризуйте структуру та складові СЕП. 
Тести: тема № 4 МООDLE 
Завдання для модульної контрольної роботи (Модуль1) за 4 варіантами 
ПЛАН ПЗ №8-9.Тема 5.Казначейське обслуговування бюджетів за доходами(4 год.) 
1) усне опитування ( 0-3 бала); 
2) тести ( 5 балів). 
Питання для опитування: 
1. Дайте визначення державних доходів.  

2. Наведіть класифікацію доходів бюджету.  

3. За рахунок яких джерел формуються державний та місцевий бюджети?  

4. Охарактеризуйте сутність касового виконання державного бюджету за доходами.  

5. Які функції Казначейства у процесі виконання бюджету за доходами?  

6. У чому різниця між загальним та спеціальним фондами бюджетів?  

7. Як здійснюються операції за надходженнями до загального фонду державного 
бюджету?  

8. Яким чином оформляються операції за надходженнями до спеціального фонду 
державного бюджету?  

9. Як здійснюються операції за платежами до бюджету, які розподіляються між 
державним і місцевими бюджетами?  

10. Як відкриваються бюджетні рахунки за надходженнями до бюджету?  

11. Яким чином здійснюється облік і складання звітності про надходження коштів до 
Державного бюджету України?  
Тести: тема № 5 МООDLE 
ПЛАН ПЗ №10-11. Тема 6.Казначейське обслуговування бюджетів за 
видатками(4год.) 
1)усне опитування ( 0-3 бала); 
2)тести ( 5 балів). 
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Питання для опитування : 
1. Охарактеризуйте видатки державного бюджету.  

2. За яким принципами здійснюються розмежування видатків між бюджетами?  

3. Яким чином доводяться обсяги асигнувань?  

4. Як здійснюються перерахування бюджетних коштів через органи Державного 
казначейства?  

5. Хто є розпорядником бюджетних коштів?  

6. Що є підставою для здійснення видатків розпорядників коштів?  

7. Поясніть порядок доведення обсягів асигнувань.  

8. Як здійснюється оплата витрат розпорядників коштів?  

9. На підставі яких документів здійснюються видатки розпорядників коштів?  

10. Які реквізити містять платіжні доручення, який порядок їх оформлення та 
зберігання?  

11. В яких випадках може надаватися відмова в оплаті рахунків розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів?  
Тести: тема № 6 МООDLE 
ПЛАН ПЗ №12-13. Тема 7.Казначейське обслуговування державних цільових 
фондів (4 год.) 
1)усне опитування (0-3 бала); 
2)тести (5балів). 
Питання для опитування : 
1. Що таке державні цільові фонди та яке їх призначення?  

2. З яких джерел формуються державні цільові фонди?  

3. Що слід розуміти під цільовими бюджетними фондами?  

4. Який порядок зарахування коштів до державних цільових фондів?  

5. Дайте поняття єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.  

6. Залежно від чого проводяться відрахування єдиного соціального внеску.  

7. Де здійснюється перерозподіл єдиного внеску?  

8. У чому полягає суть казначейського обслуговування коштів від приватизації 
державного майна?  
Тести № 7 МООDLE 
ПЛАН ПЗ №14-15.Тема 8. Управління державним боргом (4 год.) 
1)модульна контрольна робота (Модуль2) за 4 варіантами (0-3 бала); 
2)усне опитування (0-3 бала); 
3)тести (5балів); 
4)перевірка самостійного опрацювання теми №9 (5 балів). 
Завдання для модульної контрольної роботи (Модуль2) за 4 варіантами 
Питання для опитування : 
1.Що таке державний борг країни? 
2.Ознаки класифікації державного боргу. 
3.Причини виникнення державного боргу. 
4.Як запобігти зростанню державного боргу? 
5.Необхідність управління державним боргом. 
6.Завдання та методи управління державним боргом. 
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7.Які органи здійснюють управління державним боргом та яким чином 
розподіляються повноваження між ними щодо управління ним? 
8.Які функції покладаються на ДКСУ в системі управління державним боргом? 
9.Стадії управління державним боргом. На якій з них бере участь Казначейство 
України? 
10.Процедура погашення й обслуговування державного зовнішнього і 
внутрішньо о боргу. 
11.Показники міжнародної платоспроможності держави. 
12.Показники оцінки критичного рівня державного боргу. 
13.Як Ви оцінюєте рівень державного боргу України в бюджетному періоді? 
14.Перспективні напрями співробітництва України з міжнародними 
фінансовими інституціями. 
Тести № 8 МООDLE 

Візуальне супроводження дисципліни 
     Лекційні заняття з дисципліни „Казначейська справа” по всіх темах, що 
вивчаються, супроводжуються презентаціями. 
     Практичні заняття супроводжуються демонстрацією навчальних фільмів (з 
фільмотеки кафедри фінансів, банківської справи та страхування). 

 

1.5 ТЕМИ, ФОРМА КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗАВДАНЬ, ЯКІ 
ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

 
Змістовий модуль 1.  Основи казначейської справи(20 год.). 

Тема 1.Становлення та розвиток казначейської справи(5 год.). 
Передумови створення казначейської системи касового виконання бюджету в 
Україні. Розвиток казначейської системи України. 
Тема 2. Організаційні основи та бюджетні повноваження органів державної 
казначейської служби України(5 год.). 
Організаційна структура казначейської системи України. Завдання органів 
казначейства та їх функції. 
Тема 3. Казначейство України як орган оперативного управління(5 год.). 
Значення єдиного казначейського рахунку для виконання бюджетів. Перспективи 
розвитку єдиного казначейського рахунка. Управління ЄКР. Рахунки, які 
відкриваються в органах казначейства. Відкриття бюджетних рахунків для 
зарахування надходжень, для операцій клієнтів з бюджетними коштами. Відкриття 
небюджетних рахунків. 
Тема 4.Платіжна система виконання бюджетів(5 год.). 
СЕП НБУ. Електронні платіжні документи в СЕП НБУ. Участь Казначейства в СЕП 
НБУ. 
Змістовий модуль 2. Казначейське обслуговування бюджетів, державних цільових 

фондів, боргу (26 год.). 
Тема 5.Казначейське обслуговування бюджетів за доходами(5 год.). 
Відшкодування платникам ПДВ. Облік доходів бюджетів та складання звітності про 
надходження коштів до бюджетів. 
Тема 6.Казначейське обслуговування бюджетів за видатками(5 год.). 
Облік та складання звітності про виконання бюджетів за видатками. 
Тема 7.Казначейське обслуговування державних цільових фондів(4 год.). 
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Казначейське обслуговування Фонду соціального захисту інвалідів. 
Тема 8.Управління державним боргом(4 год.). 
Порядок відображення операцій за борговими зобов’язаннями держави.Напрями 
розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами. 
Тема 9.Контроль в системі Казначейства (8 год.). 
Сутність і призначення державного фінансового контролю. Система державного 
фінансового контролю. Суб’єкти і об’єкти фінансового контролю. Завдання, 
принципи та методи фінансового контролю. Види ревізій за різними 
класифікаційними ознаками. Функції органів, які здійснюють фінансовий контроль. 
Функції Державної фінансової інспекції. Етапи проведення фінансового контролю. 
Відповідальність за бюджетні правопорушення. 

 
ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

1)підготовка і друкування наукової статті (обсягом 0,375 друк. арк.); 
2)підготовка і друкування тез (обсягом 0,125 друк. арк.). 

 
Форма перевірки  

та оцінювання завдань самостійної роботи 

№  

з/п 

Завдання самостійної роботи 
Кількість 

год. заходів 
балів  

за  
1 захід 

 

всього   
 

балів 
 

min max min max 

1 
Обов’язковасамостійна робота: 
-тестування в MOODLE:1 зміст. модуль; 
                                             2 зміст. модуль. 

 
19 
19 

 
4 
4 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
20 
20 

 
20 
20 

-опрацювання окремих тем курсу :  
тема  №9 — 8 год. (2 зміст. модуль).                                                                                   

8 
8 

1 
1 

 

5 
5 

 

5 
5 

 

5 
5 

 

5 
5 

-доповідь (виступ з підготовкою презентації)  
 на наукових гуртках (1 зміст. модуль) 
і конференціях (2 зміст. модуль). 

Х 
Х 

 
1 

1 

 
7 

8 

 
7 

8 

 
7 

8 

 
7 

8 

                                               Всього 
1 зміст. модуль; 
2 зміст. модуль. 

46 
20 
26 

11 
5 
6 

  Х 
Х 
Х 

Х 
Х 
Х 

Х 
27 
33 

Х 
27 
33 

2 
Індивідуальна робота : 
-наукова стаття ( 0,375 друк. арк. - 2зміст. модуль); 
-тези ( 0,125 друк. арк. - 1 зміст. модуль). 

 
Х 

Х 

 
1 

1 

 
0 

0 
 
 

 
8 

5 

 
0 

0 

 
8 

5 

                                               Всього 
1 змістовий модуль; 

2 змістовий модуль. 

Х 
Х 
Х 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

13 
5 

8 

0 
0 

0 

13 
5 

8 
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1.6 ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 

1.6.1 Питання для поточного контролю знань 
 

Змістовий модуль 1. Основи казначейської справи 
1. Дайте визначення казни.  
2. Коли і де зародились традиції казначейства в Україні?  
3. Де і коли вперше дано конституційне визначення державної казни?  
4. Які функції виконувало казначейство на початкових етапах свого зародження?  
5. Назвіть передумови створення Казначейства України.  
6. Охарактеризуйте етапи розвитку Державної казначейської служби України. 
7. Охарактеризуйте рівні нормативного регулювання діяльності органів 
Казначейства України. 

8. Яким органом є Державне казначейство?  

9. Що розробляє Казначейство України в межах своєї компетенції?  
10. Які основні завдання покладено на Казначейство?  

11. У чому полягає функціональна діяльність Казначейства?  

12. У чому полягає організаційна діяльність Казначейства?  
13. У чому полягає правова діяльність Казначейства?  

14. Права та обов’язки Голови Казначейства. 

15. У чому полягає сутність діяльності Казначейства України?  
16. Яку роль виконує Казначейство у бюджетному процесі? 
17. Які завдання стоять перед Державною казначейською службою України?  
18. Які основні функції виконує Казначейство України? 
19. Охарактеризуйте організаційну структуру Казначейства України. 
20. Які функції покладаються на обласні головні управління Казначейства України? 
21. Що входить до компетенції управлінь (відділень) Казначейства України?  
22. Що таке Центральна розрахункова палата та яке її призначення? 
23. З якою метою створені регіональні розрахункові палати та які їх основні 
завдання? 
24. Що таке бюджетний процес та з яких стадій він складається? 
25. Назвіть принципи бюджетного процесу.  
26. Хто є учасниками бюджетного процесу?  
27. Дайте визначення бюджетного запиту.  
28. Що таке бюджетний розпис і ким він затверджується?  
29. Що таке бюджетне призначення?  
30. Дайте визначення бюджетного асигнування та бюджетного зобов’язання.  
31. З якою метою створюється резервний фонд? 
32. Як здійснюється складання, розгляд та затвердження Державного бюджету 
України? 
33. Що слід розуміти під виконанням бюджету? Хто забезпечує цей процес?   
34.Яким чином Казначейство України здійснює управління грошовими потоками 
держави? 
35.Які нові форми мобілізації та перерозподілу фінансових ресурсів в умовах їх 
обмеженості може застосовувати Казначейство? 
36.Які перспективні напрямки розвитку ДКСУ в контексті загальної концепції 
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розвитку державних фінансів? 
37.Що таке єдиний казначейський рахунок та яке його призначення? 
38.Які переваги запровадження ЄКР? 
39.Порядок управління ЄКР. 
40.Охарактеризуйте динаміку залишків коштів на ЄКР. 
41.Які перспективні напрямки управління залишками ЄКР показує зарубіжний досвід? 
42.Які рахунки відкриваються в органах казначейства? 
43.Що таке реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки? 
44.Порядок відкриття і закриття бюджетних рахунків. 
45.Порядок відкриття бюджетних рахунків за надходженнями. 
46.Які документи подають розпорядники та одержувачі бюджетних коштів до органу 
казначейства для відкриття їм рахунків? 
47.Який порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів? 
48.Які повноваження мають органи казначейства, забезпечуючи розрахункове 
обслуговування розпорядника коштів? 
49.Який порядок обліку та проведення операцій з власними надходженнями 
бюджетних установ? 
50.Порядок кодування та аналітичні параметри рахунків розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів. 
51. У чому полягає сутність платіжної системи?  
52. Охарактеризуйте елементи платіжної системи. 
53. Як на практиці реалізується принцип єдності каси і єдиного бухгалтерського 
обліку? 
54. Що таке єдиний казначейський рахунок та яке його призначення?  
55. Які переваги запровадження єдиного казначейського рахунку?  
56. Дайте визначення особових, реєстраційних та спеціальних реєстраційних 
рахунків.  
57. Які документи подають розпорядники коштів для відкриття реєстраційних 
рахунків?  
58. Які повноваження мають органи Казначейства, забезпечуючи розрахункове 
обслуговування розпорядника коштів?  
59. Вкажіть порядок відкриття спеціальних реєстраційних рахунків.  
60. Як здійснюють операції на реєстраційних рахунках?  
61. Що слід розуміти під технічним забезпеченням здійснення платежів?  
62. Що таке система захисту інформації?  
63. Охарактеризуйте механізм взаємодії користувачів коштів з казначейською 
системою. 
64. Що таке система електронних платежів та які завдання вона має виконати? 
65. Охарактеризуйте структуру та складові СЕП. 

 
Змістовий модуль 2. Казначейське обслуговування бюджетів, державних цільових 

фондів, боргу. 
1. Дайте визначення державних доходів.  

2. Наведіть класифікацію доходів бюджету.  

3. За рахунок яких джерел формуються державний та місцевий бюджети?  

4. Охарактеризуйте сутність касового виконання державного бюджету за доходами. 
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5. Які функції Казначейства у процесі виконання бюджету за доходами? 

6. У чому різниця між загальним та спеціальним фондами бюджетів?  

7. Як здійснюються операції за надходженнями до загального фонду державного 
бюджету? 

8. Яким чином оформляються операції за надходженнями до спеціального фонду 
державного бюджету? 

9. Як здійснюються операції за платежами до бюджету, які розподіляються між 
державним і місцевими бюджетами? 

10. Як відкриваються бюджетні рахунки за надходженнями до бюджету? 

11. Яким чином здійснюється облік і складання звітності про надходження коштів до 
Державного бюджету України? 
12.Охарактеризуйте видатки державного бюджету.  

13. За яким принципами здійснюються розмежування видатків між бюджетами? 

14. Яким чином доводяться обсяги асигнувань?  

15. Як здійснюються перерахування бюджетних коштів через органи Державного 
казначейства? 

16. Хто є розпорядником бюджетних коштів?  

17. Що є підставою для здійснення видатків розпорядників коштів?  

18. Поясніть порядок доведення обсягів асигнувань.  

19. Як здійснюється оплата витрат розпорядників коштів?  

20. На підставі яких документів здійснюються видатки розпорядників коштів?  

21. Які реквізити містять платіжні доручення, який порядок їх оформлення та 
зберігання? 

22. В яких випадках може надаватися відмова в оплаті рахунків розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів? 
23.Що таке державні цільові фонди та яке їх призначення?  

 24. З яких джерел формуються державні цільові фонди?  

25. Що слід розуміти під цільовими бюджетними фондами?  

26. Який порядок зарахування коштів до державних цільових фондів? 

27. Дайте поняття єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.  

28. Залежно від чого проводяться відрахування єдиного соціального внеску.  

29. Де здійснюється перерозподіл єдиного внеску?  

30. У чому полягає суть казначейського обслуговування коштів від приватизації 
державного майна? 
31.Що таке державний борг країни? 
32.Ознаки класифікації державного боргу. 
33.Причини виникнення державного боргу. 
34.Як запобігти зростанню державного боргу? 
35.Необхідність управління державним боргом. 
36.Завдання та методи управління державним боргом. 
37.Які органи здійснюють управління державним боргом та яким чином 
розподіляються повноваження між ними щодо управління ним? 
38.Які функції покладаються на ДКСУ в системі управління державним боргом? 
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39.Стадії управління державним боргом. На якій з них бере участь 
Казначейство України? 
40.Процедура погашення й обслуговування державного зовнішнього і 
внутрішнього боргу. 
41.Показники міжнародної платоспроможності держави. 
42.Показники оцінки критичного рівня державного боргу. 
43.Як Ви оцінюєте рівень державного боргу України в бюджетному періоді? 
44.Перспективні напрями співробітництва України з міжнародними 
фінансовими інституціями. 
 

1.6.2 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ( ЗАЛІК) 
 

      1.Назвіть передумови створення Казначейства України 
2.Охарактеризуйте етапи розвитку Державної казначейської служби України. 
3.Охарактеризуйте рівні нормативного регулювання діяльності органів Казначейства 
України. 

4.Що розробляє Казначейство України в межах своєї компетенції? 

5. Які основні завдання покладено на Казначейство?  

6.У чому полягає сутність діяльності Казначейства України? 
7. Яку роль виконує Казначейство у бюджетному процесі? 
8.Які завдання стоять перед Державною казначейською службою України?  
9.Які основні функції виконує Казначейство України? 
10.Охарактеризуйте організаційну структуру Казначейства України. 
11.Які функції покладаються на обласні головні управління Казначейства України? 
12.Що входить до компетенції управлінь (відділень) Казначейства України?  
13.Що таке Центральна розрахункова палата та яке її призначення? 
14. З якою метою створені регіональні розрахункові палати та які їх основні 
завдання? 
15.Що таке бюджетний процес та з яких стадій він складається? 
16.Принципи бюджетного процесу. 
17.З якою метою створюється резервний фонд? 
18.Як здійснюється складання, розгляд та затвердження Державного бюджету 
України? 
19. Що слід розуміти під виконанням бюджету? Хто забезпечує цей процес?   
20. Яким чином Казначейство України здійснює управління грошовими потоками 
держави? 
21. Які нові форми мобілізації та перерозподілу фінансових ресурсів в умовах їх 
обмеженості може застосовувати Казначейство? 
22. Що таке єдиний казначейський рахунок та яке його призначення? 
23. Порядок управління ЄКР. 
24. Охарактеризуйте динаміку залишків коштів на ЄКР. 
25. Що таке реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки? 
26. Порядок відкриття і закриття бюджетних рахунків. 
27. Порядок відкриття бюджетних рахунків за надходженнями. 
28. Які документи подають розпорядники та одержувачі бюджетних коштів до органу 
казначейства для відкриття їм рахунків? 
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29. Який порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів? 
30. Які повноваження мають органи казначейства, забезпечуючи розрахункове 
обслуговування розпорядника коштів? 
31. Порядок кодування та аналітичні параметри рахунків розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів. 

32.Охарактеризуйте елементи платіжної системи. 
33.Як на практиці реалізується принцип єдності каси і єдиного бухгалтерського 
обліку? 
34.Охарактеризуйте механізм взаємодії користувачів коштів з казначейською 
системою. 
35.Що таке система електронних платежів та які завдання вона має виконати? 
36.Охарактеризуйте структуру та складові СЕП. 
37.Наведіть класифікацію доходів бюджету.  

38.За рахунок яких джерел формуються державний та місцевий бюджети?  

39.Охарактеризуйте сутність касового виконання державного бюджету за доходами. 
40.Які функції Казначейства у процесі виконання бюджету за доходами? 
41.Як здійснюються операції за надходженнями до загального фонду державного 
бюджету? 
42.Яким чином оформляються операції за надходженнями до спеціального фонду 
державного бюджету? 
43.Як здійснюються операції за платежами до бюджету, які розподіляються між 
державним і місцевими бюджетами? 
44.Як відкриваються бюджетні рахунки за надходженнями до бюджету? 
45.Яким чином здійснюється облік і складання звітності про надходження коштів до 
Державного бюджету України? 
46.Охарактеризуйте видатки державного бюджету. 
47.За яким принципами здійснюються розмежування видатків між бюджетами? 
48.Як здійснюються перерахування бюджетних коштів через органи Державного 
казначейства? 
49.Поясніть порядок доведення обсягів асигнувань.  

50. На підставі яких документів здійснюються видатки розпорядників коштів?  

51. Які реквізити містять платіжні доручення, який порядок їх оформлення та 
зберігання? 
52.В яких випадках може надаватися відмова в оплаті рахунків розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів? 
53.Що таке державні цільові фонди та яке їх призначення?  

54.З яких джерел формуються державні цільові фонди?  

55.Який порядок зарахування коштів до державних цільових фондів? 
56.Залежно від чого проводяться відрахування єдиного соціального внеску. 

57. У чому полягає суть казначейського обслуговування коштів від приватизації 
державного майна? 

58. Ознаки класифікації державного боргу. 

59. Причини виникнення державного боргу. 

60. Як запобігти зростанню державного боргу? 
61. Завдання та методи управління державним боргом. 
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62. Які органи здійснюють управління державним боргом та яким чином 
розподіляються повноваження між ними щодо управління ним? 
63. Які функції покладаються на ДКСУ в системі управління державним 
боргом? 
64. Стадії управління державним боргом. На якій з них бере участь 
Казначейство України? 
65. Процедура погашення й обслуговування державного зовнішнього і 
внутрішнього боргу. 
66. Показники оцінки критичного рівня державного боргу. 
67. Як Ви оцінюєте рівень державного боргу України в бюджетному періоді? 
68. Показники міжнародної платоспроможності держави. 
69. Перспективні напрями співробітництва України з міжнародними 
фінансовими інституціями. 
70.Сутність і призначення фінансового контролю. 
71.Охарактеризуйте систему державного фінансового контролю. 
72.Суб’єкти і об’єкти фінансового контролю. 
73.Завдання, принципи, методи і етапи фінансового контролю. 
74.Види ревізій за різними класифікаціями. 
75.Функції органів, які здійснюють фінансовий контроль. 

 

1.7 РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА  З ДИСЦИПЛІНИ ТА СХЕМА ПОТОЧНОГО І 
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

За всі види робіт впродовж семестру (тести, опитування, контрольні роботи,тощо) 
здобувач вищої освіти може отримати від 0 до 100 балів. 

 
Рейтингова оцінка знань 

 з дисципліни „Казначейська справа” за змістовими модулями 
 

Змістовий модуль  Мінімум Максимум 
1. Основи казначейської справи 27 44 

2. Казначейське обслуговування 
бюджетів, державних 

цільових фондів, боргу 

33 56 

Разом за змістові модулі (залік) 60 100 
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Схема поточного і підсумкового контролю знань 

№ 
зміст. 
моду-

лю 

К-ть 
годин 

Форма контролю 

К
-т

ь 
за

х
о

д
ів

 

Оцінка Сума 

ЛК ПЗ min max min max 

1 6 14 

Аудиторна робота: 
-контрольна робота; 
-усне опитування. 
Самостійна робота: 
Обов’язкова 
- доповідь на гуртку; 
- тестування в MOODLE. 
Індивідуальна 
- тези. 
Разом за 1 зміст. модуль  

 
1 
3 
 
 
1 
4 
 
1 

10 

 
0 
0 
 
 
7 
5 
 
0 
х 

 
3 
3 
 
 
7 
5 
 
5 
х 

 
0 
0 
 
 
7 

20 
 
0 

27 

 
3 
9 
 
 
7 

20 
 
5 

44 

2 8 16 

Аудиторна робота: 
-контрольна робота; 
- усне опитування. 
Самостійна робота: 
Обов’язкова 
- доповідь на конференції; 
- тестування в MOODLE; 
- опрацювання окремих тем.   
Індивідуальна 
-наукова стаття. 
Разом за 2 зміст. модуль  

 
1 
4 
 
 
1 
4 
1 

 
1 

 
0 
0 
 
 
8 
5 
5 
 

0 

 
3 
3 
 
 
8 
5 
5 

 
8 

 
0 
0 
 
 
8 
20 
5 
 

0 
33 

 
3 
12 
 
 
8 
20 
5 
 

8 
56 

 Всього по дисципліні(залік) 60 100 
Шкала оцінювання ECTS 

Оцінка 
ЕСТS 

Визначення Оцінка в 
балах 

Традиційна 
оцінка 

А  Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

90-100 «5» 

В С Добре – в загальному правильна 
робота з певною кількістю помилок 

75-89 «4» 

D E Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

60-74 «3» 

ЕX Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим, як досягти мінімального 
критерію 

35-59 «2» 

F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 

1-34 «2» 

 

 



25 
 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА 
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

1. Андрєєв П. П. Внутрішній контроль та аудит у секторі державногоуправління 
України та європейський досвід : навч. посіб. / [Андрєєв П.П., Чечуліна О. О., 
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