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ПЕРЕДМОВА 

 

 

          Однією із важливіших передумов демократизації держави є ефективне 

бюджетне управління. Через регулювання бюджетної сфери держава 

активно здійснює економічну, соціальну політику та регламентує процеси 

вирівнювання економічного та соціального розвитку територій, груп 

населення, галузей. 

          Держава за допомогою правових норм ретельно регулює відносини, 

що виникають при формуванні і виконанні всіх видів бюджетів, контролі за 

використанням бюджетних коштів. Одержання доходів, їх розподіл між 

ланками бюджетної системи і фінансування визначених потреб відбувається 

у зв’язку із передбаченими Конституцією України функціями органів 

держави і місцевого самоврядування у суспільстві.  

          Вміле державне управління бюджетними ресурсами забезпечує 

розвиток усіх сфер суспільного життя країни, прогрес економіки і науки, 

оборону й правопорядок, рівень життя населення, соціальне забезпечення 

тощо. Потреби підприємств, організацій та установ бюджетної сфери 

задовольняються з допомогою бюджетних асигнувань, без яких їхнє 

функціонування неможливе. 

          Бюджетний менеджмент забезпечує раціональне й ефективне 

використання бюджетних коштів відповідними розпорядниками та 

користувачами цих коштів, дозволяє сконцентрувати їх на пріоритетних 

напрямах та реалізувати плани соціального й економічного розвитку країни. 

          Зазначені обставини обумовлюють важливість вивчення питань, 

пов’язаних із сутністю управління бюджетом, особливостями бюджетного 

планування, виконанням бюджету, обліку, контролю і звітності про 

виконання бюджету, досвіду зарубіжних країн. 

          Бюджетний менеджмент – це сукупність заходів, форм, методів і 

принципів управління бюджетними ресурсами та відносинами, що 

виникають у процесі руху бюджетних коштів. Об’єктом бюджетного 

менеджменту виступає бюджет і бюджетний процес. Суб’єктами – органи 

управління бюджетом. Держава використовує бюджет як інструмент 

реалізації соціально-економічної політики, адже він відображає складну 

систему перерозподільних відносин у суспільстві. 

          Поряд з теоретичними знаннями, самостійна робота повинна 

активізувати засвоєння знань лекційного матеріалу та забезпечити їх 

розвиток за рахунок різних джерел відповідної дисципліни.  

          Для студентів денної форми та заочної форми навчання вона 

складається з питань, що передбачені для самостійного опрацювання за 

кожною темою робочої навчальної програми. А також опрацьовуються 

законодавчі акти з питань, що включені до навчальної програми. Самостійна 

робота студентів повинна активізувати засвоєння знань лекційного 

матеріалу та забезпечити їх розвиток за рахунок опрацювання різних джерел 

та нормативно-правової бази предмету. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

          Мета: надання знань з організації та управління бюджетом та  

бюджетним процесом у державі. 

         Завдання можна сформулювати так: 

    -   ознайомлення із поняттям і складовими бюджетного менеджменту; 

    -  визначення сутності бюджету як об’єкта управління у бюджетному  

менеджменті;  

    -   вивчення функцій і структури органів управління бюджетом держави, 

їх ролі у формуванні та реалізації бюджетної політики; 

    -    засвоєння теоретичних основ організації бюджетного процесу; 

    -    формування знань про особливості бюджетного планування; 

    - ознайомлення з процедурою виконання бюджету за доходами і 

видатками, касовим обслуговуванням бюджетного процесу; 

    - оволодіння навичками з обліку виконання бюджету та складання 

бюджетної звітності;  

    -    висвітлення методів контрольної роботи фінансових органів у 

бюджетній сфері;  

    -   дослідження світового досвіду бюджетного менеджменту. 

          Предметом вивчення є бюджет і бюджетний процес та управління 

ними. 

          В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

        знати: бюджетне планування, організацію обліку, виконання, звітності 

та бюджетного контролю, досвід зарубіжних країн, теоретичну та 

методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для 

оволодіння практикою управління бюджетними коштами,; 

вміти: застосовувати теоретичні знання на практиці для проведення 

бюджетного планування, виконання бюджетів, обліку та звітності виконання 

бюджетів, здійснення контролю за виконанням бюджетів, використовувати 

досягнення світового досвіду у бюджетному менеджменті. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бюджетного менеджменту та 

його структура. 
 

ТЕМА 1: Сутність та складові бюджетного менеджменту. 

 

          Предмет та завдання курсу “Бюджетний менеджмент” та його роль у 

бюджетному процесі. Визначення бюджетного менеджменту. Об’єкти і 

суб’єкти бюджетного менеджменту. Предмет бюджетного менеджменту як 

навчальної дисципліни. Складові елементи організації бюджетного процесу. 

Органи управління бюджетом. Етапи і методи управлінської діяльності в 

бюджетному процесі. Складові бюджетного менеджменту: бюджетне 

планування, організація виконання бюджету, облік і звітність із виконання 

бюджету, контроль за виконанням бюджету. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Поясніть необхідність бюджетного менеджменту. 

2. У чому полягає зміст об’єкта, суб’єктів та предмету бюджетного 

менеджменту? 

3. Які завдання вирішує бюджетний менеджмент? 

4. Охарактеризуйте бюджетний менеджмент як підсистему 

фінансового менеджменту. 

5. Розкрийте складові системи управління бюджетом. 

6. Назвіть і охарактеризуйте органи фінансового управління у 

бюджетній сфері. 

7. Перелічіть етапи бюджетного управління. 

8. Наведіть та проаналізуйте методи бюджетного планування. 

9. Розкрийте та охарактеризуйте складові бюджетного 

менеджменту. 

10.  Назвіть законодавчі акти, що регламентують організацію та 

функціонування бюджетного менеджменту. 

 

ТЕМА 2: Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління. 

 

          Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Характерні 

ознаки бюджетних відносин: всеохоплюючий і перерозподільний характер, 

законодавче регулювання, фінансовий характер концентрації державних 

коштів. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і 

видатків. Методи, джерела і принципи формування доходів. Класифікація 

видатків та форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит. Його 

причини, наслідки та межі. Джерела покриття бюджетного дефіциту. 
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Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Організація і 

управління бюджетними потоками. 
 

Контрольні запитання 
 

1. У чому полягає економічний зміст бюджету як об’єкта 

фінансового управління? 

2. Проаналізуйте роль бюджету у фінансовій системі держави. 

3. Охарактеризуйте головні ознаки бюджету. 

4. Які найважливіші функції виконує бюджет у державі? 

Охарактеризуйте їхню економічну сутність. 

5. Наведіть складові бюджету держави. 

6. Розкрийте структуру бюджетної системи України. 

7. Розгляньте головне призначення державного і місцевих 

бюджетів та обґрунтуйте необхідність формування міжбюджетних відносин 

у державі. 

8. Охарактеризуйте структурні елементи бюджетної класифікації. 

9. Як поділяють доходи бюджету відповідно до Бюджетного 

кодексу України? 

10. За якими ознаками розмежовують видатки та кредитування у 

бюджетній класифікації? 
 

ТЕМА 3: Органи оперативного управління бюджетом. 

 

          Міністерство фінансів України – центральний орган державної 

виконавчої влади у сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, 

якими керується Міністерство фінансів України у своїй діяльності. Основні 

завдання Міністерства фінансів України, його функції та права. Вертикальна 

структура органів Міністерства фінансів. Структура центрального апарату 

міністерства. Головні фінансові управління обласних державних 

адміністрацій. Основні завдання, функції та права фінансових органів 

обласного рівня. Структура фінансового управління. Міські та районні 

фінансові управління в Україні: головні завдання, функції, права, структура. 

Законодавчі документи, якими керуються фінансові управління обласних 

державних адміністрацій, міські та районні фінансові управління. Державна 

казначейська служба, його призначення та функції. Структура Головного 

управління Державної казначейської служби України. Державна податкова 

служба  України, її роль, завдання та функції. Органи зовнішнього 

фінансового контролю. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Перелічіть органи оперативного управління бюджетним 

процесом. 
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2. Розкрийте законодавчі підстави діяльності органів оперативного 

управління бюджетом. 

3. Назвіть завдання і функції Міністерства фінансів України. 

4. Кому і яким чином підпорядковані Державна казначейська 

служба України, Державна фінансова інспекція України та Державна 

податкова служба України? 

5. Які функції і завдання органів Державної казначейської служби 

України? 

6. Назвіть функції та повноваження Державної фінансової 

інспекції. 

7. Які види контролю забезпечує Державна фінансова інспекція? 

8. Розкрийте організаційно-правові аспекти діяльності Державної 

податкової служби України. 

9. Охарактеризуйте завдання і функції податкових органів у 

бюджетному процесі. 

10. Які функції та повноваження має Рахункова палата України? 
 

ТЕМА 4: Бюджетне планування. 

 

          Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне планування як 

складова фінансового планування, його зміст, принципи і завдання. Методи 

бюджетного планування. Організація бюджетного планування. 

Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету. Порядок 

складання проекту, розгляд, затвердження Державного бюджету України. 

Порядок складання проекту місцевих бюджетів, їх розгляд та затвердження в 

органах виконавчої і законодавчої влади. Затвердження бюджетного 

регламенту. Відповідальність органів законодавчої і виконавчої влади за 

порушення бюджетного регламенту на всіх рівнях бюджетної системи. 

Завдання і методологія планування доходів бюджету. Планування видатків 

на економічну діяльність держави. Бюджетне фінансування інвестиційних 

проектів. Планування державних дотацій та субсидій. Кошторисне 

планування. Основи кошторисного планування. Оперативні та мережеві 

показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи 

кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. 

Планування видатків за окремими статтями кошторису. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Розкрийте сутність і особливості бюджетного регламенту. 

2. Які завдання вирішує бюджетне планування?  

3. Охарактеризуйте принципи бюджетного планування. 

4. Розкрийте порядок бюджетного планування на державному 

рівні. 

5. Як складають, розглядають проекти і затверджують місцеві 

бюджети 
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6. Дайте характеристику програмно-цільовому методу бюджетного 

планування. 

7. Розкрийте специфіку програмно-цільового планування бюджету 

8. Як планують доходи бюджету? 

9. Яким чином відбувається планування бюджетних видатків на 

економічну діяльність? 

10. У чому полягає кошторисне планування? 

 

Змістовий модуль 2.Облік, звітність та контроль виконання 

бюджету. 

    ТЕМА 5: Виконання бюджету. 

 

          Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують 

виконання бюджету, розподіл функцій між ними. Платіжна система 

виконання бюджету. Розпис доходів і видатків як основа виконання 

бюджету, порядок та терміни його складання, внесення змін та доповнень. 

Бюджетна класифікація доходів та видатків, її роль і бюджетному процесі та 

виконання бюджету. Поняття бюджетного фінансування та його організація. 

Основні принципи фінансування витрат бюджету. Розпорядники бюджетних 

коштів, їх права та обов’язки. Методи і види фінансування із Державного 

бюджету. Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом 

оплати рахунків і видачі готівкою. Документооборот у процесі фінансування 

із Державного бюджету. Організація фінансування із місцевого бюджету. 

Документооборот у процесі фінансування з місцевого бюджету. Касове 

виконання бюджету. Система касового виконання бюджету: банківська, 

казначейська, змішана. Органи, які беруть участь у касовому виконанні 

бюджету, розподіл функцій між ними. Регулювання міжбюджетних потоків. 

Бюджетні трансферти. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх 

виникнення та порядок проведення. Документооборот. Взаємозалік коштів 

за фінансуванням у рахунок погашення недоїмки з належних бюджету 

платежів. Вилучення на користь Державного бюджету. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте основні етапи процесу виконання доходної та 

видаткової частин бюджету. 

2. Поясніть взаємодію органів, що забезпечують виконання 

дохідної частини бюджету. 

3. З якою метою складають бюджетний розпис? Розкрийте його 

структурні елементи. 

4. Охарактеризуйте платіжну систему виконання Державного та 

місцевих бюджетів за доходами. 

5. Проаналізуйте взаємовідносини головних учасників виконання 

бюджету за доходами. 
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6. Дайте визначення бюджетного фінансування та назвіть 

принципи фінансування бюджетних витрат. 

7. Розкрийте структуру розпорядників бюджетних коштів та 

охарактеризуйте їхні повноваження. 

8. Поясніть порядок касового виконання Державного бюджету за 

доходами. 

9. Обґрунтуйте роль Державної казначейської служби України у 

касовому виконання Державного бюджету за видатками. 

10.  Як відбувається касове обслуговування місцевих бюджетів в 

Україні? 

 

ТЕМА 6: Облік виконання бюджету. 

 

          Завдання бухгалтерського обліку бюджету у фінансових органах. 

Функції бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку 

виконання бюджетів і кошторисів видатків установ, їхні особливості у 

фінансових органах різних ланок. Організація синтетичного та аналітичного 

обліку виконання бюджету. Бухгалтерські документи, порядок їх складання, 

перевірки й обробки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку 

виконання бюджету. Баланс виконання бюджету, його будова. План 

рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання Державного та 

місцевих бюджетів України. Облік грошових коштів і доходів бюджету. 

Облік видатків бюджету. Облік взаємних розрахунків у період виконання 

бюджетів із переданих та одержаних коштів. Облік бюджетних позичок. 

Визначення результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу 

з виконання бюджету. Особливості обліку виконання сільських  і селищних 

бюджетів. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте зміст, завдання і функції бюджетного обліку. 

2. Які нормативні документи забезпечують проведення 

бюджетного обліку? 

3. Як організовано бухгалтерський облік виконання бюджету? 

4. Які види обліку застосовують у бюджетній сфері? 

5. Охарактеризуйте План рахунків з обліку виконання бюджетів. 

6. Перелічіть рахунки з обліку доходів бюджету. 

7. Назвіть рахунки з обліку видатків бюджету. 

8. Як здійснюється бухгалтерський облік у бюджетних установах? 

9. Як проводяться операції з управління єдиним казначейським 

рахунком та їхній облік? 

10.  Назвіть та охарактеризуйте рахунки для визначення результатів 

виконання бюджету. 
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ТЕМА 7: Звітність про виконання бюджету. 

 

          Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність 

бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх 

складання, подання та затвердження. Звітність розпорядників коштів про 

використання бюджетних коштів, одержаних із Державного та місцевих 

бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність 

органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету. 

Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність 

фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. Склад звітних 

документів, терміни і порядок їх подання. Порядок розгляду звіту про 

виконання бюджету держави. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Поясніть суть та принципи складання звітності бюджетних 

установ. 

2. У чому необхідність та значення бюджетної звітності? 

3. Яким вимогам повинна відповідати бюджетна звітність? 

4. Як організована система складання і подання бюджетної 

звітності? 

5. Дайте класифікацію бюджетної звітності. 

6. Які органи готують звітність про виконання місцевих бюджетів? 

7. Яку звітність готують органи Державної казначейської служби  

України? 

8. Назвіть квартальні та річні форми  звітності про виконання 

Державного бюджету. 

9. Які квартальні та річні форми включені у звітність про 

виконання місцевих бюджетів? 

10. Кому і з якою метою подається звітність про виконання 

бюджету? 

 

ТЕМА 8: Контроль виконання бюджету. 

 

          Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні 

бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю. Органи 

бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її 

функції, права і завдання. Структура Рахункової палати. Державна 

податкова служба, її функції, права та структура. Державна фінансова 

інспекція в Україні, її завдання. Податковий контроль та його організація в 

Україні. Податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Митний 

контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження.     Контроль 

митних органі за сплатою мита і митних платежів. Особливості контролю за 

переміщенням через митний кордон підакцизних товарів. Контрольно – 

ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. Організація і планування 



 12 

ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо 

складання і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів 

ревізій. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Розкрийте сутність та роль фінансового контролю у бюджетній 

сфері.  

2. Які головні завдання вирішує бюджетний контроль? 

3. Охарактеризуйте принципи бюджетного контролю. 

4. Які суб’єкти мають повноваження на здійснення бюджетного 

контролю? 

5. Наведіть класифікацію бюджетного контролю за певними 

критеріями. 

6. Розкрийте контролюючі функції Верховної Ради України у 

бюджетному процесі. 

7. Яку участь беруть місцеві органи влади у бюджетному контролі? 

8. Охарактеризуйте контрольні повноваження Державної 

казначейської служби України. 

9. Які функції покладені на Державну фінансову інспекцію 

України? 

10. Які повноваження має Рахункова палата у бюджетному 

контролі? 

  

ТЕМА 9: Світовий досвід бюджетного менеджменту. 

 

          Управління бюджетним процесом у розвинутих країнах. 

Демократичний вибір бюджетних пріоритетів. Політичний механізм 

бюджетних рішень. Органи оперативного управління бюджетом та 

бюджетного контролю. Бюджетне планування. Економіко-аналітичні засади 

бюджетування. Методи  програмного аналізу і раціоналізація розробки 

бюджетів. Програмно - цільові бюджети. Виконання бюджету і бюджетний 

контроль. Методи контролю. Ревізійні органи законодавчої влади. Контроль 

за видатками. Забезпечення виконання намірів парламенту. Ефективність 

використання коштів. Регулювання міжбюджетних відносин. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Як відбувалася еволюція бюджетного менеджменту? 

2. Розкрийте сутність бюджетування як процесу управління у 

бюджетній сфері. 

3. Чим традиційний бюджет відрізняється від спланованого за 

програмно – цільовим методом? 

4. Охарактеризуйте традиційне управління бюджетом та 

формування бюджету від виконання (бюджету на підставі результатів). 
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5. Перелічіть та проаналізуйте етапи бюджетного планування у 

системі програмно-цільового бюджетування. 

6. У чому суть методу формування бюджету на збалансованій 

основі? 

7. Сформулюйте головну ідею зменшеного бюджетування. 

8. Окресліть сутність інкрементального та декрементального 

бюджетування. 

9. Що означає складання бюджету на нульовій основі? 

10.  Охарактеризуйте аналітичні методи бюджетного управління 

“витрати – вигоди”, “вартісного ефекту” та “ефективності витрат”. 

 
 

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бюджетного менеджменту та 

його структура. 

 

ТЕМА 1: Сутність та складові бюджетного менеджменту. 

 

1. Еволюція державних фінансів. 

2. Необхідність управління фінансами. 

3. Сутність бюджетного менеджменту, його роль і значення. 

4. Об’єкти і суб’єкти бюджетного менеджменту. 

5. Система управління Державним бюджетом та її елементи. 

6. Зміст, структурні елементи і стадії бюджетного процесу. 

7. Складові бюджетного менеджменту. 

8. Законодавчі акти, що забезпечують організацію та функціонування 

бюджетної системи України. 
 

ТЕМА 2: Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління. 

 

1. Сутність і роль бюджету. 

2. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. 

3. Методи, джерела і принципи формування доходів. 

4. Класифікація видатків та її характеристика. 

5. Форми бюджетного фінансування.  

6. Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі.  

7. Джерела покриття бюджетного дефіциту.  

8. Організація і управління бюджетними потоками. 

 

 

ТЕМА 3: Органи оперативного управління бюджетом. 

 

1. Міністерство фінансів України – центральний орган державної 

виконавчої влади у сфері фінансової діяльності. 
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2. Основні завдання Міністерства фінансів України, його функції та 

права.  

3. Законодавчо-нормативні акти ,що регламентують діяльність 

Міністерства фінансів України. 

4. Державна казначейська служба, її призначення та функції. 

5. Структура Головного управління Державної казначейської служби 

України. 

6. Законодавчо-нормативні акти, що регламентують діяльність 

Державної казначейської служби. 

7. Державна податкова служба  України, її роль, завдання та функції.  

8. Законодавчо-нормативні акти, що регламентують діяльність 

Державної податкової служби. 

9. Органи зовнішнього фінансового контролю. 

 

ТЕМА 4: Бюджетне планування. 

1. Організація, завдання і методи бюджетного планування. 

2. Зміст бюджетного процесу та його організація. 

3. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і 

місцевих бюджетів. 

4. Планування доходів бюджету. 

5. Планування видатків бюджету. 

6. Організація планування в бюджетних організаціях. 

7. Основи кошторисного планування. 

8. Планування видатків за окремими статями кошторису. 

 

Змістовий модуль 2.Облік, звітність та контроль виконання 

бюджетів. 

ТЕМА 5: Виконання бюджету. 

1. Платіжна система виконання бюджету. 

2. Бюджетний розпис. 

3. Бюджетна класифікація. 

4. Організація і порядок виконання дохідної частини бюджету. 

5. Виконання бюджетів за видатками. 

6. Організація, форми і методи фінансування видатків. 

7. Касове виконання бюджету. 

8. Міжбюджетні відносини. 

  

ТЕМА 6: Облік виконання бюджету. 

1. Організація обліку виконання бюджету. 

2. Первинні облікові та розрахункові документи. 

3. Синтетичний та аналітичний облік операцій із бюджетними коштами. 

4. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком. 

5. Особливості обліку операцій місцевих бюджетів. 
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6. Облік операцій з річного заключення рахунків. 

7. Основи обліку в бюджетних установах. 

8. Облік операцій з річного заключення рахунків. 

 

ТЕМА 7: Звітність про виконання бюджету. 

     1.  Суть та принципи складання звітності бюджетних установ. 

     2.  Організація, види та форми бюджетної звітності.  

 3.  Періодичність бюджетної звітності.  

 4.  Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання 

та затвердження.  

 5. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, 

одержаних із Державного та місцевих бюджетів. 

 6.  Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного 

бюджету. 

 7.  Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. 

     8.   Порядок розгляду звіту про виконання бюджету держави. 

 

ТЕМА 8: Контроль за виконанням бюджету. 

1. Основи організації контролю виконання бюджету. 

2. Сутність, призначення бюджетного контролю. 

3. Види та методи контролю виконання бюджету. 

4. Органи бюджетного контролю. 

5. Податковий контроль. 

6. Митний контроль. 

7. Контрольно-ревізійна робота . 

8. Проведення аудиторських процедур у бюджетних установах. 

 

ТЕМА 9: Світовий досвід бюджетного менеджменту. 

 

1. Управління бюджетним процесом у розвинутих країнах.  

2. Органи оперативного управління бюджетом та бюджетного контролю.  

3. Бюджетне планування.  

4. Економіко-аналітичні засади бюджетування. 

5. Методи  програмного аналізу і раціоналізація розробки бюджетів. 

6. Виконання бюджету і бюджетний контроль. 

7. Контроль за видатками та методи контролю. 

8. Регулювання міжбюджетних відносин. 

Тестові завдання 

ТЕМА 1: Сутність та складові бюджетного менеджменту. 

1. Бюджетний менеджмент – це … 

1) управління фінансовими ресурсами держави; 
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2) управління фінансовими відносинами, що виникають у процесі руху    

бюджетних коштів; 

3) система принципів, методів, форм управління бюджетними ресурсами; 

4) усе перелічене. 

2. Об’єктом управління у бюджетному менеджменті виступає … 

1) бюджет;  

2) власний капітал підприємства; 

3) фінансові ресурси домогосподарств; 

4) кошти не бюджетних установ. 

3. Суб’єктами бюджетного менеджменту є … 

1) кошти державних підприємств; 

2) кошти фізичних осіб; 

3) органи управління бюджетом; 

4) фінанси бюджетних установ. 

4. Керуючою системою бюджетного менеджменту виступають … 

1) органи державної влади; 

2) фінансові ресурси; 

3) фінансові відносини;  

4) бюджетні потоки. 

5. Керованою системою у бюджетному менеджменті є … 

1) фінансові ресурси держави; 

2) рух бюджетних коштів; 

3) фінансові відносини, що складаються у процесі руху бюджетних коштів;  

4) усе перелічене. 

6. Систему управління бюджетом складають … 

1) етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі; 

2) місцеві органи влади; 

3) органи управління у сфері бюджетних відносин; 

4) органи управління та етапи і методи управлінської діяльності в 

бюджетному процесі. 

7. Органи управління в бюджетному процесі можна поділити на … 

1) органи законодавчої і виконавчої влади; 

2) органи оперативного управління бюджетним процесом; 

3) органи не фінансового профілю; 

4) усі перелічені. 

8. Міністерство фінансів України в управлінні бюджетним процесом 

відносять до … 

1) органів законодавчої влади;   

2) органів оперативного управління бюджетним процесом; 

3) органів не фінансового профілю; 

4) усіх перелічених груп.  

9. До органів не фінансового профілю в бюджетному менеджменті 

належать … 

1) Міністерство внутрішніх справ України; 

2) нотаріальні контори; 
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3) галузеві міністерства і відомства; 

4) усі перелічені.  

10. Бюджетний процес об’єднує … 

1) складання, розгляд, затвердження бюджету; 

2) виконання бюджету; 

3) підготовку та розгляд звіту про виконання бюджету; 

4) усі перелічені етапи. 

11. Бюджетний період в Україні триває … 

1) 2 роки; 

2) з 1 січня до 31 грудня; 

3) з 1 вересня до 31 серпня; 

4) 2,5 роки.  

12. Бюджетний цикл в Україні триває … 

1) 1 рік; 

2) з 1 січня до 31 грудня; 

3) з 1 вересня до 31 серпня; 

4) приблизно 2 роки.  

13. Рівень бюджетного планування залежить від … 

1) чіткості сформульованих цілей і завдань; 

2) достовірності інформації, яку використовують при розрахунках 

бюджету; 

3) методів формування бюджету; 

4) усього переліченого. 

14. До головних методів планування показників бюджету належать … 

1) метод прямого рахунку; нормативний метод; 

2) аналітичний метод; метод коефіцієнтів; 

3) балансовий метод; 

4) усі перелічені методи фінансового планування. 

15. Метод прямого рахунку бюджетного планування передбачає … 

1) обчислення показників бюджету, виходячи з реальних потреб, у розрізі 

окремих статей; 

2) використання норм та нормативів до бюджетних показників; 

3) моделювання бюджетних показників; 

4) розрахунок на основі показників минулих періодів і завдань майбутніх 

періодів. 

16. Нормативний метод бюджетного планування ґрунтується на … 

1) обчисленні показників бюджету, виходячи з реальних потреб, у розрізі 

статей; 

2) використанні норм та нормативів до бюджетних показників; 

3) моделюванні бюджетних показників; 

4) розрахунку на основі показників минулих періодів і завдань майбутніх 

періодів. 

17. Аналітичний метод бюджетного планування заснований на … 

1) збалансуванні доходів і видатків бюджету; 
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2) обчисленні показників бюджету, виходячи з реальних потреб, у розрізі 

статей; 

3) використанні норм та нормативів до бюджетних показників; 

4) моделюванні бюджетних показників. 

18. Метод коефіцієнтів у бюджетному плануванні передбачає … 

1) розрахунок на основі показників минулих періодів і майбутніх завдань; 

2) збалансування доходів і видатків бюджету; 

3) обчислення показників бюджету, виходячи з реальних потреб, у розрізі 

статей; 

4) використання норм та нормативів до бюджетних показників. 

19. Балансовий метод бюджетного планування ґрунтується на … 

1) розрахунку на основі показників минулих періодів і майбутніх завдань; 

2) збалансуванні доходів і видатків бюджету; 

3) обчисленні показників бюджету, виходячи з реальних потреб, у розрізі 

статей; 

4) використанні норм та нормативів до бюджетних показників. 

20. Складовими бюджетного менеджменту є … 

1) бюджетне планування; 

2) організація виконання бюджету; 

3) облік і контроль за виконанням бюджету; 

  4) усе перелічене. 

 

ТЕМА 2: Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління. 

 

1. Бюджет у системі фінансового управління можна розглядати як … 

1) економічну категорію, яка розкриває відносини між суб’єктами 

фінансової системи; 

2) фінансовий план – розпис доходів і видатків держави; 

3) централізований фонд фінансових ресурсів; 

4) усе перелічене. 

2. Призначення бюджету полягає у … 

1) фінансуванні особистих видатків населення; 

2) забезпеченні фінансовими ресурсами потреб соціально-економічного 

розвитку держави; 

3) акумулюванні прибутків суб’єктів господарювання; 

4) усьому переліченому. 

3. До головних ознак бюджету можна віднести … 

1) унікальність; централізованість;  

2) історичність; плановість, термін дії; 

3) подільність, комерційний характер; 

4) усі перелічені. 

4. Історичність як характеристика бюджету означає, що … 

1) бюджет приймають у вигляді нормативного документа; 

2) фінансовий план держави складають на певний термін дії; 
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3) бюджет має специфічні риси зародження і функціонування у різних 

країнах; 

4) бюджет формують на підставі аналізу виконання бюджетних показників 

за попередній період. 

5. Юридичний характер бюджету передбачає … 

1) прийняття бюджету у вигляді нормативного документа;  

2) складання бюджету на певний бюджетний період; 

3) специфічні особливості прийняття бюджету у різних країнах; 

4) формування бюджету на підставі аналізу фінансових показників у 

попередніх періодах. 

6. Головними функціями бюджету є … 

1) розподільна і контрольна; 

2) обміну та обігу; 

3) компенсаційна, соціальна;  

4) усі перелічені. 

7. За допомогою розподільної функції бюджету відбувається наступне 

… 

1) держава зосереджує у своїх руках бюджетні кошти; 

2) розподіл національного багатства між галузями, територіями; 

3) бюджетні кошти акумулюють з метою їхнього ефективного 

використання; 

4) усе перелічене. 

8. Сутність контрольної функції бюджету полягає у тому, що … 

1) держава зосереджує у своїх руках бюджетні кошти; 

2) бюджетні кошти розподіляють між галузями, територіями; 

3) держава контролює та вирівнює бюджетний розподіл; 

4) в усьому переліченому. 

9. Бюджетна система України – це сукупність … 

1) державного бюджету та бюджету АРК; 

2) державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування; 

3) державного та місцевих бюджетів; 

4) державного бюджету та бюджетів міст. 

10. У структурі бюджетної системи України відповідно до 

національного законодавства виділяють … 

1) державний бюджет і місцеві бюджети; 

2) зведені бюджети і міські бюджети; 

3) державний бюджет, регіональні бюджети, міські бюджети; 

4) зведені бюджети і бюджети місцевого самоврядування. 

11. До місцевих бюджетів в Україні належать … 

1) бюджети міст Києва та Севастополя; 

2) зведений бюджет АРК; 

3) зведені бюджети областей; 

4) усі перелічені бюджети. 

12. Регулювання бюджетних відносин в Україні забезпечують … 

1) Конституція України; 
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2) Бюджетний кодекс України; 

3) щорічні закони про Державний бюджет України; 

4) усі перелічені нормативно-правові документи. 

13. Роль державного бюджету у фінансовій системі полягає у … 

1) створенні сприятливих умов для економічного розвитку держави; 

2) забезпеченні надання загальнодержавних суспільних послуг; 

3) забезпеченні господарських перетворень та належного соціального 

клімату; 

4) всьому переліченому. 

14. Місцеві органи за допомогою місцевих бюджетів мають змогу 

здійснювати …  

1) управління майном комунальної власності; 

2) програми соціально-економічного розвитку територій; 

3) регулювання місцевих доходів; 

4) усе перелічене. 

15. Метою міжбюджетного регулювання є … 

1) забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, 

закріплених за бюджетами, та їхнього фінансування; 

2) акумуляція максимальної величини бюджетних доходів; 

3) мінімізація бюджетних витрат; 

4) наповнення державного бюджету за допомогою місцевих бюджетів. 

16. Бюджетна класифікація об’єднує такі складові … 

1) класифікація доходів бюджету; 

2) класифікація видатків та кредитування бюджету; 

3) класифікація боргу та фінансування бюджету; 

4) усі перелічені складові. 

17. Згідно Бюджетного кодексу України доходи бюджету класифікують 

на … 

1) податкові і неподаткові надходження; 

2) доходи від операцій з капіталом; 

3) трансферти; 

4) усі перелічені групи. 

18. Видатки та кредитування у бюджетній класифікації поділяють за 

… 

1) економічною характеристикою операцій; 

2) прибутковістю інвестування; 

3) типом боргового зобов’язання; 

4) періодичністю. 

19. Кредитування за типом позичальника у бюджетній класифікації 

поділяють на … 

1) поточне і капітальне; 

2) надання і повернення коштів; 

3) довгострокове і короткострокове; 

4) податкові і неподаткові витрати. 

20. Класифікацію боргу і фінансування бюджету проводять за … 
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1) економічною характеристикою операцій; 

2) типом кредитора і боргового зобов’язання; 

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів; 

  4) бюджетними програмами. 
 

ТЕМА 3: Органи оперативного управління бюджетом. 

 

1. До органів оперативного управління бюджетним процесом в Україні 

належать … 

1) Міністерство фінансів України;  

2) Державна фінансова інспекція; 

3) Рахункова палата України; 

4) усі перелічені державні органи. 

2. Проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової, митної 

політики, спрямованої на реалізацію завдань соціально-економічного 

розвитку України, забезпечує … 

1) Державна казначейська служба; 

2) Рахункова палата України; 

3) Державна податкова адміністрація; 

4) Міністерство фінансів України. 

3. Головними завданнями Міністерства фінансів України у 

бюджетному процесі є … 

1) проведення єдиної фінансової політики у державі; 

2) аналіз сучасної економічної та фінансової ситуації в країні; 

3) розроблення проекту бюджету держави; 

4) усі перелічені завдання. 

4. Законодавчою базою діяльності Міністерства фінансів України є … 

1) Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436- IV; 

2) Указ Президента України “Про Положення про Міністерство фінансів 

України” від 26.08.1999 № 1081; 

2) Указ Президента України “Про Положення про Міністерство фінансів 

України” від 08.04.2011 № 446; 

4) Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435- IV. 

5. Міністр фінансів України має повноваження … 

1) спрямовувати та координувати діяльність Державної казначейської 

служби України, Державної митної служби України, Державної податкової 

служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, 

Державної фінансової інспекції України; 

2) подавати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, 

розробником яких є Мінфін України та підпорядковані йому фінансові 

служби; 

3) затверджувати розпис Державного бюджету України у місячний термін з 

дня прийняття  закону про Державний бюджет України та вносити зміни до 

розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою 

забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з 
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дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного 

бюджету; 

4) виконувати усе перелічене. 

6. Проведення державного фінансового контролю за витрачанням 

коштів бюджетних установ і підприємств та організацій, що отримують 

бюджетні кошти, забезпечує … 

1) Державна казначейська служба України; 

2) Державна податкова адміністрація; 

3) Державна фінансова інспекція; 

4) бюджетні установи. 

7. Державна фінансова інспекція утворена … 

1) 08.04.2011, на підставі Положення про Міністерство фінансів України; 

2) 02.12.2010, на підставі Податкового кодексу України; 

3) 23.04.2011, на підставі Положення про Державну фінансову інспекцію 

України; 

4) 08.07.2010, на підставі Бюджетного кодексу України. 

8. Головним завданням Державної фінансової інспекції України є … 

1) касове виконання бюджету; 

2) проведення єдиної фінансової політики у державі; 

3) проведення контролю за витрачанням бюджетних коштів; 

4) забезпечення реалізації податкової політики держави. 

9. Державна фінансова інспекція реалізує свої повноваження через … 

1) територіальні органи в Автономній республіці Крим, областях; 

2) територіальні органи у містах Києві та Севастополі; 

3) головних інспекторів у районах та містах; 

4) усі перелічені територіальні органи. 

10. Касове обслуговування бюджетного процесу в Україні покладено 

на … 

1) Рахункову палату України; 

2) Державну казначейську службу України; 

3) Державну податкову адміністрацію; 

4) Державну фінансову інспекцію України. 

11. Головними завданнями Державної казначейської служби України в 

оперативному управлінні бюджетним процесом є … 

1) організація виконання бюджету і контроль за цим; 

2) управління наявними коштами бюджету; 

3) ведення обліку касового виконання бюджету, складання фінансової 

звітності; 

4) усі перелічені завдання. 

12. Законодавчою базою діяльності Державної казначейської служби 

України є … 

1) Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV; 

2) Указ Президента України “Про Положення про Міністерство фінансів 

України” від 26.08.1999 № 1081; 
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2) Указ Президента України “Про Положення про Державну казначейську 

службу України” від 23.04.2011 № 460/2011; 

4) Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV. 

13. Казначейство України виконує свої повноваження через … 

1) головні управління в Автономній республіці Крим, областях; 

2) головні управління у містах Києві та Севастополі; 

3) управління у районах, містах, районах у містах; 

4) усі перелічені територіальні органи. 

14. Реалізацію податкової політики в Україні безпосередньо забезпечує 

… 

1) Державна казначейська служба України; 

2) Державна фінансова інспекція; 

3) Державна податкова служба України; 

4) Рахункова палата. 

15. Головними завданнями податкових органів у бюджетному процесі є 

… 

1) контроль за дотриманням податкового законодавства; 

2) формування державного реєстру платників податків; 

3) прийняття нормативно-правових документів з питань оподаткування; 

4) усі перелічені завдання. 

16. До нормативно-правових документів, що забезпечують діяльність 

Державної податкової служби України, належить … 

1) Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 

04.12.1990 № 509=ХІІ; 

2) Указ Президента України “Про Положення про Державну податкову 

службу України” від 12.05.2011 № 584/2011; 

3) Податковий кодекс України від 02.12.2011 № 2755-VI; 

4) усі перелічені документи. 

17. У структурі податкових органів України виділяють … 

1) державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, 

областях; 

2) державні податкові адміністрації в містах Києві та Севастополі; 

3) державні податкові інспекції у містах, районах у містах; 

4) усі перелічені територіальні органи. 

18. Рахункова палата України в оперативному управлінні бюджетним 

процесом виконує функції … 

1) контролю за своєчасним виконанням видаткової частини бюджету; 

2) контролю за утворенням і погашенням державного боргу; 

3) контролю за фінансуванням загальнодержавних програм розвитку 

країни; 

4) усі перелічені. 

19. Рахункова палата України є постійно діючим органом контролю, 

який підпорядкований і підзвітний … 

1) Президенту України; 

2) Верховній Раді України; 
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3) Кабінету Міністрів України; 

4) Міністерству фінансів України. 

20. Діяльність Рахункової палати України у бюджетній сфері 

регламентує … 

1) Податковий кодекс України від 02.12.2011 № 2755-VI; 

2) Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV; 

3) Закон України “Про Рахункову палату України” від 11.07.1996 

№ 315/96-ВР; 

   4) усі перелічені нормативно-правові документи. 

 

ТЕМА 4: Бюджетне планування. 

 

1. Бюджетний регламент – це … 

1) документ, в якому визначають порядок формування і виконання 

бюджету; 

2) порядок роботи Бюджетного комітету Верховної Ради України; 

3) порядок роботи Бюджетного департаменту Міністерства фінансів 

України; 

4) усе перелічене. 

2. У бюджетному регламенті визначають … 

1) повноваження органів державної влади; 

2) перелік документів, які використовують у бюджетному процесі; 

3) відповідальність учасників бюджетного процесу; 

4) усе перелічене. 

3. Призначення бюджетного планування полягає у … 

1) забезпеченні збалансування фінансових ресурсів держави; 

2) визначенні реальних джерел доходів бюджету; 

3) фінансуванні пріоритетів видаткової політики держави; 

4) усьому переліченому. 

4. Перший етап бюджетного планування (лютий – червень) передбачає 

… 

1) формування напрямів бюджетної політики на наступний рік; 

2) визначення попередніх показників бюджету; 

3) розроблення “сценаріїв” бюджетної політики; 

4) усе перелічене. 

5. Формування бюджетної політики може відбуватися за … сценарієм 

розвитку економіки держави. 

1) консервативним; 

2) цільовим; 

3) оптимістичним; 

4) за усіма переліченими. 

6. Другий етап бюджетного планування (червень – серпень) передбачає 

… 

1) розроблення попередніх показників витрат бюджету; 
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2) оформлення бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних 

коштів; 

3) збалансування потреб розпорядників бюджетних коштів з 

можливостями їхнього фінансування з бюджету; 

4) усе перелічене. 

7. Третій етап бюджетного планування (серпень – вересень) включає 

… 

1) формування напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний рік; 

2) розроблення попередніх показників витрат бюджету; 

3) остаточне узгодження та збалансування бюджетних показників; 

4) усе перелічене. 

8. Кабінет Міністрів України подає проект Закону про Державний 

бюджет України до Верховної Ради України не пізніше … 

1) 15 червня року, що передує плановому; 

2) 15 липня року, що передує плановому; 

3) 15 серпня року, що передує плановому; 

4) 15 вересня року, що передує плановому.  

9. До проекту Закону України про Державний бюджет додають … 

1) перелік пільг з податків і зборів (обов’язкових платежів) із розрахунком 

втрат доходів бюджету від їхнього надання;  

2) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами; 

3) зведення та структуру державних боргових і гарантійних зобов’язань на 

поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких 

зобов’язань; 

4) усі перелічені матеріали. 

10. Бюджетне планування на місцевому рівні включає … 

1) доведення Міністерством фінансів України до місцевих фінансових 

органів особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів; 

2) розроблення інструкцій місцевих фінансових органів з підготовки 

бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів; 

3) формування пропозицій виконавчих органів на місцевому рівні щодо 

показників проектів відповідних місцевих бюджетів; 

4) усе перелічене.  

11. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Державного 

бюджету України Міністерство фінансів України доводить місцевим 

органам влади … 

1) прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів; 

2) методику визначення міжбюджетних показників; 

3) пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет; 

4) усе перелічене.  

12. Проекти рішень про відповідні місцеві бюджети готують … 

1) Рада Міністрів Автономної республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад; 

2) Міністерство фінансів України; 

3) розпорядники бюджетних коштів; 
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4) Державна казначейська служба України. 

13. Бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні, міські, 

селищні, сільські бюджети на наступний рік затверджують … 

1) постановою Верховної Ради України; 

2) постановою Верховної Ради Автономної республіки Крим; 

3) постановою Верховної Ради Автономної республіки Крим, рішеннями 

відповідної обласної, районної, міської, селищної і сільської  ради; 

4) постановою Кабінету Міністрів України.  

14. Програмно-цільовий метод бюджетного планування передбачає … 

1) визначення можливостей фінансування з бюджету; 

2) ефективне використання бюджетних ресурсів; 

3) стратегічне планування та середньострокове прогнозування бюджету; 

4) усе перелічене.  

15. Стратегічний план при програмно-цільовому формуванні бюджету 

містить інформацію про … 

1) головні функції та завдання міністерства; 

2) перелік програм і джерела їхнього фінансування; 

3) визначені видатки на реалізацію запланованих заходів; 

4) усе перелічене. 

16. Середньострокові плани при програмно-цільовому формуванні 

бюджетів відображають … 

1) поточний стан видатків; 

2) додаткові видатки для забезпечення однакового рівня та якості послуг у 

майбутньому; 

3) додаткові витрати або економію коштів від зміни рівня чи якості послуг; 

4) усе перелічене. 

17. Головними положеннями планування доходів бюджету є … 

1) планування обов’язкових платежів до бюджету регламентує чинне 

законодавство України; 

2) прогноз надходження доходів до бюджету ґрунтується на 

макроекономічних показниках розвитку країни; 

3) елементами обчислення податкових платежів виступають база і ставка 

оподаткування; 

4) усе перелічене. 

18. Фінансове забезпечення розвитку економіки країни при плануванні 

видатків бюджету на економічну діяльність проводять у формі … 

1) капітальних вкладень; 

2) постачання продукції для державних потреб; 

3) фінансування національних і міжнародних науково-технічних програм; 

4) в усіх перелічених формах. 

19. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи є головним 

плановим фінансовим документом, який … 

1) підтверджує повноваження щодо отримання доходів бюджетною 

установою; 
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2) регламентує повноваження на здійснення видатків розпорядника 

бюджетних коштів – керівника бюджетної установи; 

3) визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною 

установою своїх функцій; 

4) передбачає усе перелічене. 

20. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ бувають … 

1) індивідуальними; 

2) загальними; 

3) зведеними; 

  4) усіх перелічених видів. 

 

ТЕМА 5: Виконання бюджету. 

1. Виконати бюджет означає … 

1) забезпечити надходження запланованих доходів до усіх ланок 

бюджетної системи; 

2) своєчасно та повністю профінансувати визначені у бюджеті заходи; 

3) дотримуватися бюджетної дисципліни; 

4) усе перелічене. 

2. Організація виконання бюджету базується на принципах … 

1) забезпечення своєчасного та повного надходження бюджетних доходів; 

2) дотримання режиму економії при використанні бюджетних ресурсів; 

3) забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів; 

4) на усіх перелічених принципах. 

3. Розпис Державного бюджету України формують … 

1) у місячний термін після прийняття бюджету; 

2) на рік з розподілом по місяцях; 

3) на підставі збалансування доходів і видатків; 

4) з урахуванням усіх перелічених положень. 

4. Розпис Державного бюджету України включає … 

1) розпис доходів державного бюджету; розпис фінансування державного 

бюджету; 

2) розпис асигнувань державного бюджету; розпис повернення кредитів до 

державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету; 

3) річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з 

розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду 

державного бюджету; 

4) усе перелічене. 

 

5. Розпис доходів Державного бюджету України складає … 

1) Департамент доходів Міністерства фінансів України за участю інших 

структурних підрозділів та головних розпорядників; 

2) Департамент цінних паперів та фінансових ринків і Департамент 

зовнішнього боргу Міністерства фінансів України; 
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3) Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України; 

4) Державна казначейська служба України. 

6. Розпис фінансування Державного бюджету України формує … 

1) Департамент доходів Міністерства фінансів України; 

2) Департамент державного боргу за участю Департаменту фінансів 

підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та 

підприємництва та за погодженням з Департаментом державного бюджету;  

3) Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України; 

4) Державна казначейська служба України. 

7. Розпис асигнувань та остаточне формування бюджетного розпису 

забезпечує … 

1) Департамент доходів Міністерства фінансів України; 

2) Департамент цінних паперів та фінансових ринків і Департамент 

державного боргу Міністерства фінансів України; 

3) Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України; 

4) Державна казначейська служба України. 

8. У процесі виконання Державного бюджету за доходами державні 

органи забезпечують … 

1) Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз 

доходів бюджету; 

2) Казначейство України веде бухгалтерський облік сіх бюджетних 

надходжень та повертає кошти, помилково або надміру сплачені, за 

поданням відповідних органів; 

3) органи, що контролюють справляння бюджетних доходів, забезпечують 

своєчасне та повне надходження обов’язкових платежів до бюджету; 

4) виконання усього переліченого.  

9. Доходи до бюджету зараховують на … 

1) рахунки податкових органів; 

2) рахунки митних органів; 

3) депозитні рахунки у банківських установах; 

4) єдиний казначейський рахунок. 

10. У процесі виконання Державного бюджету за доходами Державна 

казначейська служба України забезпечує … 

1) відкриття рахунків для зарахування платежів до бюджетів; 

2) ведення бухгалтерського обліку доходів бюджету; 

3) розподіл платежів до бюджетів відповідно до затверджених нормативів 

відрахувань; 

4) усе перелічене. 

11. Бюджетне фінансування ґрунтується на принципах … 

1) плановості, цільового спрямування коштів; 

2) безповоротності, безоплатності; 

3) контрольованості витрачання коштів; 

4) на усіх перелічених. 

12. Розпорядників бюджетних коштів поділяють на … 

1) головних розпорядників;  
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2) розпорядників другого ступеня; 

3) розпорядників третього ступеня; 

4) усіх перелічених. 

13. Головні розпорядники бюджетних коштів наділені 

повноваженнями … 

1) спрямовувати бюджетні кошти на утримання управлінського апарату; 

2) розподіляти бюджетні кошти розпорядникам нижчого рівня; 

3) контролювати використання бюджетних коштів розпорядниками 

нижчого рівня; 

4) усіма переліченими повноваженнями. 

14. Розпорядники бюджетних коштів другого ступеня мають право … 

1) спрямовувати бюджетні кошти на утримання власного управлінського 

апарату; 

2) розподіляти бюджетні кошти на користь розпорядників третього 

ступеня; 

3) контролювати використання бюджетних коштів розпорядниками 

нижчого рівня; 

4) забезпечувати усе перелічене. 

15. Повноваженнями розпорядників бюджетних коштів третього 

ступеня є … 

1) безпосередньо використовувати бюджетні кошти на визначені цілі; 

2) розподіляти бюджетні кошти на користь розпорядників вищого рівня; 

3) контролювати використання бюджетних коштів розпорядниками вищого 

рівня; 

4) усе перелічене. 

16. Формами бюджетного фінансування можуть бути … 

1) кошторисне фінансування; 

2) надання субвенцій; 

3) державне дотування; 

4) усе перелічене. 

17. Виконання Державного бюджету України за видатками передбачає 

… 

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів 

на підставі та в межах затвердженого розпису бюджету; 

2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (за умови 

використання програмно-цільового методу формування бюджету), а також 

порядків використання бюджетних коштів; 

3) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за ними; 

4) усе перелічене. 

18. Для виконання бюджету за видатками розпорядникам бюджетних 

коштів відкривають … 

1) реєстраційні і спеціальні реєстраційні рахунки в органах Казначейства 

України; 

2) реєстраційні і не реєстраційні рахунки в установах банківської системи 

та органах Казначейства; 
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3) реєстраційні і спеціальні реєстраційні рахунки в банківських установах; 

4) реєстраційні і не реєстраційні рахунки в органах Казначейства України. 

19. Оплату витрат розпорядників бюджетних коштів органи 

Казначейства України проводять на підставі … 

1) платіжних доручень; 

2) рахунків-фактур; 

3) трудових угод; 

4) зовнішньоторговельних угод. 

20. У процесі обслуговування місцевих бюджетів органи Казначейства 

України забезпечують … 

1) розподіл платежів між різними рівнями місцевих бюджетів; 

2) здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами; 

3) кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових 

розривів; 

  4) усе перелічене. 

 

ТЕМА 6: Облік виконання бюджету. 

1. Метою обліку виконання бюджету є … 

1) накопичення інформації про доходи, видатки, кредитування бюджетів та 

підведення підсумків виконання бюджетів; 

2) визначення повноважень розпорядників бюджетних коштів; 

3) контроль за формуванням спеціального фонду бюджету; 

4) усе перелічене. 

2. Головними завданнями бюджетного обліку виступають … 

1) надання інформації про стан зобов’язань, активів; 

2) відображення операцій виконання бюджету; 

3) відображення руху використання фінансових ресурсів бюджету; 

4) усі перелічені. 

3.  До функцій бюджетного обліку належать … 

1) відображення; 

2) групування й узагальнення; 

3) контроль; 

4) усі перелічені. 

4. Відображення як функція бюджетного обліку передбачає … 

1) надання інформації про усі операції надходження та витрачання 

бюджетних коштів; 

2) систематизацію усіх доходів і видатків за структурою бюджетної 

класифікації; 

3) винесення висновків та коректування процесу виконання бюджету, 

результатом чого є баланс доходів і видатків; 

4) перевірку цільового використання бюджетних коштів відповідно до 

бюджетного розпису.   

5. Групування як функція обліку виконання бюджету означає … 
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1) надання інформації про усі операції надходження та витрачання 

бюджетних коштів; 

2) систематизацію усіх доходів і видатків за структурою бюджетної 

класифікації; 

3) винесення висновків та коректування процесу виконання бюджету, 

результатом чого є баланс доходів і видатків; 

4) перевірку цільового використання бюджетних коштів відповідно до 

бюджетного розпису. 

6. Узагальнення як функція бюджетного обліку передбачає … 

1) надання інформації про усі операції надходження та витрачання 

бюджетних коштів; 

2) систематизацію усіх доходів і видатків за структурою бюджетної 

класифікації; 

3) винесення висновків та коректування процесу виконання бюджету, 

результатом чого є баланс доходів і видатків; 

4) перевірку цільового використання коштів відповідно до бюджетного 

розпису. 

7. Контроль як функція обліку виконання бюджету означає … 

1) надання інформації про усі операції надходження та витрачання 

бюджетних коштів; 

2) систематизацію усіх доходів і видатків за структурою бюджетної 

класифікації; 

3) винесення висновків та коректування процесу виконання бюджету, 

результатом чого є баланс доходів і видатків; 

4) перевірку цільового використання бюджетних коштів відповідно до 

бюджетного розпису. 

8. Облік виконання бюджету в органах Казначейства України ведуть 

за розділами … 

1) обліку ресурсів бюджету; 

2) обліку доходів і облік видатків; 

3) обліку розрахунків за борговими зобов’язаннями та облік коштів у 

розрахунках; 

4) за усіма переліченими.  

9. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету містить 

… 

1) Активи; Зобов’язання; 

2) Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів; 

3) Доходи бюджету; Видатки бюджету; 

4) усі перелічені розділи. 

10. У розділі “Активи” Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів відображають інформацію про … 

1) кошти бюджетів у банківських установах; 

2) розміщені депозити; цінні папери; 

3) надані бюджетні кредити; 

4) усе перелічене. 
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11. До “Зобов’язань” Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів включають … 

1) цінні папери, випущені в обіг; 

2) отримані кредити; 

3) отримані депозити; 

4) усі перелічені статті. 

12. До “Коштів бюджетів та розпорядників бюджетних коштів” Плану 

рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів належать … 

1) кошти, які підлягають розподілу; 

2) кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету; 

3) рахунки розпорядників бюджетних коштів у Державній казначейській 

службі України; 

4) усі перелічені статті. 

13. У розділі “Розрахунки” Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів відображають інформацію про … 

1) взаємні розрахунки щодо виконання Державного бюджету України; 

2) розрахунки щодо виконання місцевих бюджетів; 

3) розрахунки за векселями; 

4) усе перелічене. 

14. Розділ “Доходи бюджету” Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів містить … 

1) доходи, які підлягають розподілу між бюджетами; 

2) кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів; 

3) контррахунок за операціями за доходами бюджетів; 

4) усі перелічені статті. 

15. У розділі “Видатки бюджету” Плану рахунків бухгалтерського 

обліку виконання бюджетів наводять … 

1) видатки Державного бюджету; 

2) видатки місцевого бюджету; 

3) контррахунок за операціями за видатками бюджету 

4) усі перелічені статті. 

16. У розділі “Управлінський облік” Плану рахунків бухгалтерського 

обліку виконання бюджетів відображають інформацію про … 

1) кошти, отримані від органів казначейства; 

2) кошти, передані іншим бюджетам; 

3) контррахунок за операціями управлінського обліку; 

4) усі перелічені статті. 

17. У розділі “Позабалансовий облік” Плану рахунків бухгалтерського 

обліку виконання бюджетів наводять … 

1) тимчасові планові показники; 

2) кошторисні призначення; асигнування; 

3) зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій; 

4) усі перелічені статті. 
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18. Рахунки, які відкривають в органах Казначейства, відповідно до 

порядку їхнього функціонування та призначення коштів, поділяють на 

… 

1) бюджетні і не бюджетні; 

2) бюджетні і спеціальні; 

3) загальні і не бюджетні; 

4) загальні і спеціальні. 

19. Бюджетні рахунки відкривають в органах Казначейства України з 

метою … 

1) зарахування надходжень до бюджету; 

2) проведення операцій клієнтів з бюджетними коштами; 

3) обліку операцій із фінансування бюджетів; 

4) відображення усього переліченого 

20. Не бюджетні рахунки відкривають в органах Казначейства 

України для … 

1) проведення операцій клієнтів з бюджетними коштами; 

2) обліку операцій із фінансування бюджетів; 

3) обліку операцій, що не належать до операцій з виконання бюджетів; 

  4) відображення усього переліченого. 

 

ТЕМА 7: Звітність про виконання бюджету. 

1. Виділяють … звітність про виконання бюджету.  

1) фінансову; 

2) статистичну; 

3) управлінську; 

4) усіх перелічених видів. 

2. Головними формами фінансової звітності у бюджетному 

менеджменті є … 

1) звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету; 

2) звіт про результати виконання бюджету; 

3) звіт про рух грошових коштів; 

4) усі перелічені форми. 

3. До форм статистичної звітності у бюджетному менеджменті 

належать … 

1) сальдовий баланс рахунків; 

2) довідка про депозитні операції бюджетних установ; 

3) звіт про заборгованість; 

4) усі перелічені форми звітності. 

4. Управлінська звітність у бюджетному менеджменті відображає … 

1) інформацію про позабюджетні надходження бюджетних установ; 

2) фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний 

період; 

3) статистичні дані про виконання  бюджету з метою економічного аналізу 

та бюджетного прогнозування; 
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4) стан і результати діяльності органів казначейства, які використовують 

для планування, контролю й прийняття управлінських рішень. 

5. Розпорядники бюджетних коштів складають … про використання 

бюджетних коштів. 

1) місячну звітність; 

2) квартальну звітність; 

3) річну звітність; 

4) усі перелічені види звітності. 

6. Міністерства, головні розпорядники коштів Державного бюджету 

України зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність 

подають … 

1) Казначейству України та Рахунковій палаті; 

2) Державній фінансовій інспекції України; 

3) Державній податковій службі України; 

4) Державній митній службі України. 

7. Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів фінансову 

звітність подають … 

1) органам Державної казначейської служби та місцевим фінансовим 

органам; 

2) Рахунковій палаті України; 

3) Державній фінансовій інспекції; 

4) усім переліченим органам. 

8. Розпорядники бюджетних коштів у складі бюджетної звітності 

подають … 

1) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду; Звіт 

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги; 

2) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень; Звіт про надходження і використання 

інших надходжень спеціального фонду; 

3) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів; Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами; 

4) усі перелічені форми звітності. 

9. Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів 

подають місячну звітність не пізніше … 

1) 5 числа місяця, наступного за звітним; 

2) 10 числа місяця, наступного за звітним; 

3) 15 числа місяця, наступного за звітним; 

4) 20 числа місяця, наступного за звітним. 

10. Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих 

бюджетів подають квартальну звітність не пізніше …  

1) 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

2) 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

3) 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

4) 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 
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11. Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих 

бюджетів подають річну звітність не пізніше … 

1) 1 січня року, наступного за звітним; 

2) 22 січня року, наступного за звітним; 

3) 22 лютого року, наступного за звітним; 

4) 1 березня року, наступного за звітним. 

12. Місячну звітність про виконання Державного бюджету України 

подає … 

1) Верховна Рада України Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті 

України та Міністерству фінансів України; 

2) Кабінет Міністрів України Рахунковій палаті України, Президенту 

України та Міністерству фінансів України; 

3) Державна казначейська служба України Верховній Раді України, 

Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті України 

та Міністерству фінансів України; 

4) Рахункова палата України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України та Міністерству фінансів України. 

13. Державна казначейська служба України подає місячну звітність 

про виконання Державного бюджету України не пізніше … 

1) 5 числа місяця, наступного за звітним; 

2) 25 числа місяця, наступного за звітним; 

3) 10 числа місяця, наступного за звітним; 

4) 15 числа місяця, наступного за звітним  

14. Квартальну звітність про виконання Державного бюджету України 

подає … 

1) Державна казначейська служба України; 

2) Рахункова палата України; 

3) Кабінет Міністрів України; 

4) Верховна Рада України. 

15. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України 

подають не пізніше … 

1) 10 днів після закінчення звітного кварталу; 

2) 20 днів після закінчення звітного кварталу; 

3) 25 днів після закінчення звітного кварталу; 

4) 35 днів після закінчення звітного кварталу. 

16. Квартальна звітність про виконання Державного бюджету України 

включає … 

1) Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 

2) Звіт про стан державного боргу; 

3) Звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань; 

4) усе перелічене. 

17. Річну звітність про виконання Державного бюджету України подає 

… 

1) Верховна Рада України Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті 

України, Президенту України та Міністерству фінансів України; 



 36 

2) Кабінет Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України 

та Рахунковій палаті України; 

3) Президент України Державній казначейській службі України, Верховній 

Раді України та Рахунковій палаті України; 

4) Рахункова палата України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України та Міністерству фінансів України. 

18. Річний звіт про виконання Державного бюджету України включає 

… 

1) Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; Звіт 

про виконання Державного бюджету України; 

2) Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; 

3) Звіт про бюджетну заборгованість; інформацію про виконання місцевих 

бюджетів; 

4) усе перелічене. 

19. Річну звітність про виконання Державного бюджету України 

подають не пізніше … 

1) 1 березня року, наступного за звітним; 

2) 1 квітня року, наступного за звітним; 

3) 1 травня року, наступного за звітним; 

4) 1 червня року, наступного за звітним. 

20. Квартальні та річні звіти про виконання місцевих бюджетів 

подають … 

1) до відповідної місцевої ради у двомісячний термін після завершення 

відповідного бюджетного періоду; 

2) відповідні місцеві ради до Казначейства та інших контролюючих органів 

у тримісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду; 

3) до відповідної місцевої ради у місячний термін після завершення 

звітного бюджетного періоду; 

4) відповідні місцеві ради до органів Казначейства у місячний термін після 

завершення звітного бюджетного періоду. 

 

ТЕМА 8: Контроль за виконанням бюджету. 

1. Основними завданнями фінансового контролю у бюджетному 

процесі є … 

1) дотримання процедури бюджетного планування та виконання бюджету; 

2) контроль за правильністю формування доходів бюджету; 

3) перевірка ефективності і цільового використання бюджетних коштів; 

4) усе перелічене 

2. Залежно від суб’єктів, які ініціюють і здійснюють фінансовий 

контроль, розрізняють … 

1) попередній, поточний і наступний бюджетний контроль; 

2) державний, муніципальний, відомчий, внутрішній і громадський 

бюджетний контроль; 

3) експертизу, перевірку, ревізію; 
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4) усі перелічені види бюджетного контролю. 

3.  Особливість державного бюджетного контролю полягає у тому, що 

… 

1) він є позавідомчим, його проводять стосовно будь-якого суб’єкта; 

2) державний бюджетний контроль проводять Верховна Рада АР Крим, 

обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад; 

3) його проводять керівники підприємств, їхні головні бухгалтери в момент 

проведення й оформлення господарських операцій; 

4) державний бюджетний контроль здійснюють громадяни країни та 

об’єднання громадян. 

4.  Особливість муніципального бюджетного контролю полягає у тому, 

що … 

1) він є позавідомчим, проводиться стосовно будь-якого суб’єкта; 

2) муніципальний бюджетний контроль проводять Верховна Рада АР Крим, 

обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад; 

3) його проводять керівники підприємств, їхні головні бухгалтери в момент 

проведення й оформлення господарських операцій; 

4) муніципальний бюджетний контроль здійснюють громадяни країни та 

об’єднання громадян. 

5. Відомчий бюджетний контроль поширюється на … 

1) будь-які об’єкти фінансового контролю;  

2) підпорядковані підприємства, установи, організації; 

3) місцеві бюджети; 

4) господарські операції в момент їхнього вчинення та оформлення. 

6. Внутрішній бюджетний контроль проводять … 

1) Верховна Рада АР Крим, обласні та районні державні адміністрації, 

виконавчі органи міських рад; 

2) керівники підприємств, їхні головні бухгалтери в момент проведення й 

оформлення господарських операцій; 

3) громадяни країни та об’єднання громадян; 

4) тимчасові контрольні комісії.  

7. Залежно від часу проведення контрольних дій розрізняють … 

1) попередній, поточний і наступний бюджетний контроль; 

2) державний, муніципальний, відомчий, внутрішній і громадський 

бюджетний контроль; 

3) експертизу, перевірку, ревізію; 

4) усі перелічені види бюджетного контролю. 

8. До форм бюджетного контролю належать … 

1) експертиза; перевірка; ревізія; 

2) аудиторський контроль; 

3) моніторинг; 

4) усі перелічені форми контролю. 

9. Експертиза у бюджетному контролі – це … 

1) дослідження з метою надання оцінки відповідному бюджетному явищу 

чи процесу; 
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2) докладне вивчення окремих питань формування бюджету, реалізації 

бюджетних програм, ефективності управління бюджетними коштами; 

3) всебічна перевірка діяльності учасників бюджетного процесу з метою 

встановлення законності проведених фінансових операцій; 

4) усе перелічене. 

10. Перевірку проводять з метою … 

1) дослідження для надання оцінки відповідному бюджетному явищу чи 

процесу; 

2) докладного вивчення окремих питань формування бюджету, реалізації 

бюджетних програм, ефективності управління бюджетними коштами; 

3) всебічного контролю діяльності учасників бюджетного процесу з метою 

встановлення законності проведених фінансових операцій; 

4) досягнення усього переліченого. 

11. Ревізія у бюджетному менеджменті – це: 

1) дослідження з метою надання оцінки відповідному бюджетному явищу 

чи процесу; 

2) докладне вивчення окремих питань формування бюджету, реалізації 

бюджетних програм, ефективності управління бюджетними коштами; 

3) всебічна перевірка діяльності учасників бюджетного процесу з метою 

встановлення законності проведених фінансових операцій; 

4) усе перелічене.  

12. Особливостями аудиторського контролю у бюджетному 

менеджменті є … 

1) цей вид контролю визначає слабкі місця в організації управління 

бюджетними коштами; 

2) аудитори надають пропозиції щодо підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів; 

3) завдяки бюджетному аудиту виникає можливість уникнути фактів 

фінансових порушень; 

4) усе перелічене. 

13. Моніторинг як форма бюджетного контролю передбачає … 

1) постійне спостереження органів бюджетного контролю за дотриманням 

норм бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу; 

2) докладне вивчення окремих питань формування бюджету, реалізації 

бюджетних програм, ефективності управління бюджетними коштами; 

3) всебічну перевірку діяльності учасників бюджетного процесу з метою 

встановлення законності проведених фінансових операцій; 

4) усе перелічене. 

14. Органами державного бюджетного контролю в Україні є … 

1) Верховна Рада України; Рахункова Палата України; 

2) Міністерство фінансів України; Державна казначейська служба України; 

3) Державна фінансова інспекція України; 

4) усі перелічені органи державної влади. 

15. До повноважень Верховної Ради України з бюджетного контролю 

належить … 
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1) заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, Рахункової палати 

України про виконання бюджету;  

2) заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про 

використання коштів з Державного бюджету України; 

3) контроль за використанням коштів резервного фонду Державного 

бюджету України; 

4) усе перелічене. 

16. Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету 

України та їхнім використання від імені Верховної Ради України 

здійснює …  

1) Державна фінансова інспекція України; 

2) Рахункова палата України; 

3) Державна казначейська служба України. 

4) Міністерство фінансів України. 

17. Державна казначейська служба України у сфері бюджетного 

контролю має повноваження … 

1) організовувати і реалізовувати ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності про виконання бюджетів; 

2) контролювати утворення і погашення державного боргу; 

3) перевіряти використання коштів Державного бюджету України 

відповідно до законодавства; 

4) визначати ефективність використання та управління коштами бюджету. 

18. Державна фінансова інспекція України проводить контроль за … 

1) цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів; 

2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, отриманих 

під гарантію Кабінету Міністрів України; 

3) порядком ведення бухгалтерського обліку і достовірністю звітності про 

виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та кошторисів 

бюджетних установ; 

4) усім переліченим.   

19. Розпорядники бюджетних коштів в особі їхніх керівників у сфері 

бюджетного контролю … 

1) організовують внутрішній контроль; 

2) проводять внутрішній аудит; 

3) несуть відповідальність за стан внутрішнього та аудиту у своїх закладах 

та у підвідомчих бюджетних установах; 

4) забезпечують усе перелічене. 

20. Головними завданнями податкового контролю у бюджетному 

менеджменті виступають … 

1) виявлення та облік платників податків; 

2) перевірка правильності обчислення сум податкових платежів до 

бюджету; 

3) контроль за своєчасністю надходження нарахованих сум податків до 

бюджетів різних рівнів; 

  4) усе перелічене. 
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ТЕМА 9: Світовий досвід бюджетного менеджменту. 

 

1. Регулярне бюджетне рахівництво і звітність започатковані … 

1) в Англії – з 1689 р.; 

2) у Франції – з 1800 р.; 

3) у Німеччині – з 1814 р.; 

4) всі відповіді правильні. 

2. Бюджетний менеджмент у розвинених західних країнах – це … 

1) сукупність форм і методів бюджетної роботи; 

2) демократична процедура, що забезпечує максимальне врахування 

інтересів суспільства; 

3) засіб досягнення цілей суспільства; 

4) всі відповіді правильні 

3. Ефективність використання бюджетних коштів досягають нині 

шляхом запровадження … 

1) обмежень державних видатків та жорсткої економії бюджетних 

коштів; 

2) дефіцитного фінансування; 

3) децентралізації витрачання коштів; 

4) методів програмно-цільового бюджетування. 

4. Нові підходи в бюджетному менеджменті наприкінці ХХ ст. 

зумовлені … 

1) розвитком науки про державне управління; 

2) запровадженням нових інформаційних технологій; 

3) поліпшенням аналітичного забезпечення бюджетного процесу; 

4) усім переліченим. 

5. Управління бюджетним процесом на підставі бюджетування 

передбачає … 

1) організацію бюджетного процесу на основі інформаційних технологій; 

2) управління бюджетним процесом з урахуванням чинників, що 

визначають державні потреби та відповідні витрати коштів; 

3) контроль за дотриманням збалансованості бюджетів; 

4) усе перелічене. 

6. Принцип поєднання економічного раціоналізму з демократизмом у 

прийнятті рішень західні країни зуміли запровадити … 

1) у середині ХХ ст.; 

2) наприкінці ХХ ст.; 

3) на початку ХХІ ст.; 

4) запроваджують сьогодні. 

7. Серед здобутків бюджетного менеджменту наприкінці ХХ ст. у 

зарубіжних країнах є … 

1) оформлення бюджетного менеджменту як науки; 

2) можливість реалізації процедур бюджетного менеджменту в комплексі 

на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
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3) введення жорсткого контролю бюджетних видатків; 

4) усе перелічене. 

8. Завершальним етапом еволюції бюджетних технологій у західних 

країнах є … 

1) бюджет на нульовій основі; 

2) бюджет від результатів (від виконання); 

3) бюджет на підставі цільових програм; 

4) всі відповіді правильні. 

9. Бюджет, який формують за функціями, видами діяльності і за 

досягнутими результатами, – це: 

1) традиційний бюджет; 

2) бюджет від виконання; 

3) бюджет на нульовій основі; 

4) програмний бюджет. 

10. Планування, програмування та оцінка виконання – три етапи 

програмного бюджетування. Назвіть етап, якого не вистачає … 

1) аналіз альтернатив; 

2) бюджетування; 

3) контроль реалізації цілей; 

4) формування бюджету. 

11. Наукову підтримку – розрахунки та аналітичні документи, які 

забезпечують якість бюджетної програми у програмно-цільовому 

бюджетуванні, – відображають у … 

1) меморандумі; 

2) спеціальних дослідженнях; 

3) багаторічних програмах; 

4) фінансових планах. 

12. Стратегічний контроль за складанням бюджетів, об’єктивний 

розподіл бюджетних призначень, самостійність установ у визначенні 

пріоритетів властиві … 

1) традиційному бюджету; 

2) бюджету на нульовій основі; 

3) бюджету на збалансованій основі; 

4) всі відповіді правильні. 

13. Фінансування бюджетних програм збільшують на величину вищу, 

ніж темпи інфляції, за … 

1) декрементального бюджетування; 

2) зменшеного бюджетування; 

3) інкрементального бюджетування; 

4) збільшеного бюджетування. 

14. Якщо фінансування бюджетних програм здійснюють меншими 

темпами, ніж темпи інфляції, це … 

5) декрементальне бюджетування; 

6) зменшене бюджетування; 

7) інкрементальне бюджетування; 
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8) збільшене бюджетування. 

15. Функціональне бюджетування передбачає … 

1) координацію функцій державних органів з метою економного 

витрачання бюджетних асигнувань; 

2) розмежування функцій державних органів з метою економнішого 

витрачання бюджетних коштів; 

3) фінансування бюджетних програм вищими темпами, ніж темпи 

інфляції; 

4) скорочення бюджетних асигнувань у зв’язку зі збільшенням рівня 

інфляції. 

16. Якщо бюджетні рішення приймають, виходячи більше з 

поставлених цілей і кінцевих результатів, під які підбирають 

оптимальний варіант фінансування, - це … 

1) система “планування – програмування – бюджетування”; 

2) система “раціоналізація бюджетного вибору”; 

3) функціональне бюджетування; 

4) метод послідовно-постатейних бюджетів. 

17. Оптимальний розподіл коштів між окремими програмами 

одночасного фінансування та кількісну оцінку впливу видатків на 

кінцеві результати реалізації програм забезпечує … 

1) метод програмного бюджетування; 

2) система політичного й витратного менеджменту; 

3) метод послідовно-постатейних бюджетів; 

4) система “раціоналізація бюджетного вибору”. 

18. Програмно-цільовий менеджмент об’єднує такі етапи бюджетного 

управління … 

1) формування ієрархічного реєстру цілей та способів їхнього 

досягнення; 

2) розроблення програм та інтеграція їхньої предметно-матеріальної 

форми з фінансовою вартістю; 

3) документування та тиражування фінансової інформації; 

4) усі перелічені етапи. 

19. Порівняння вигоди від бюджетних витрат на поточні потреби з 

вигодами, віддаленими у часі, очікуваними у майбутньому, передбачає 

аналітичний бюджетний метод … 

1) нульового бюджетування; 

2) “витрати – вигоди”; 

3) “вартісного ефекту”; 

4) “ефективності витрат”. 

20. Головною ідеєю аналітичного методу ефективності витрат у 

бюджетуванні є … 

1) критерієм прийняття фінансового рішення обирають індекс, 

обумовлений формулюванням цілей і пріоритетів діяльності суб’єкта 

фінансової системи; 
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2) роздільна калькуляція витрат і вигод та визначення привабливості 

проекту на підставі їхнього співвідношення; 

3) мінімальність витрат при досягненні визначеного результату, або 

максимальність результату за умови обмежених витрат; 

4) використання різних раціональних технологій прийняття фінансових 

рішень, обов’язково узгоджених адміністративно. 

 

ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТІВ 

 

1. Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. 

2. Основні джерела і методи формування доходів бюджету 

3. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження 

4. Основні напрями і принципи фінансування видатків бюджету 

5. Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних і соціальних 

процесів у державі 

6. Основні положення Бюджетного кодексу України 

7. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи 

8. Роль державних органів влади України в управлінні фінансами 

9. Національний банк України: функції, структура та роль у бюджетному  

процесі  

10.  Бюджетна резолюція та її зміст 

11.  Бюджетна класифікація 

12.  Розпорядники бюджетних коштів та їхні повноваження 

13.  Управління державним боргом України та його обслуговування 

14.  Бюджет розвитку Державного бюджету України 

15.  Методи оптимізації державного дефіциту в Україні 

16.  Особливості фінансування державного управління в Україні 

17.  Видатки бюджету на соціальний захист населення 

18.  Фінансове забезпечення та фінансування розвитку освіти і науки в 

Україні 

19.  Планування видатків бюджету на охорону здоров’я 

20.  Необхідність і склад видатків на розвиток економіки 

21.  Видатки бюджету на міжнародну діяльність 

22.  Основні напрями бюджетної політики України на сучасному етапі 

23.  Регулювання міжбюджетних відносин в Україні 

24. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі. 

25. Сутність і роль бюджету як об’єкта управління. 

26. Бюджет як економічна категорія. 

27. Бюджет як фінансовий план. 

28. Склад і структура доходів і видатків бюджету. 

29. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та джерела покриття. 

30. Бюджет як централізований фонд грошових коштів. 

31. Бюджетний устрій та бюджетна система. 

32. Місцеві бюджети: види та роль в економічній системі держави. 
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33. Склад та структура доходів та видатків місцевих бюджетів. 

34. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи. 

35. Роль бюджету у фінансовому регулюванні. 

36. Міністерство фінансів України – центральний орган державної 

виконавчої влади у сфері фінансової діяльності. 

37. Фінансові управління державних адміністрацій: завдання та функції. 

38. Державна фінансова інспекція у бюджетному процесі. 

39. Роль Державної податкової служби України у бюджетному 

менеджменті. 

40. Державна казначейська служба, її призначення та функції. 

41. Зміст, принципи і завдання бюджетного планування. 

42.  Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету. 

43.  Основні напрями бюджетної політики на відповідний бюджетний 

період. 

44. Порядок складання проекту Державного бюджету України. 

45. Порядок затвердження Державного бюджету України. 

46. Порядок складання та затвердження звіту про виконання Державного 

бюджету України. 

47. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. 

48. Порядок затвердження місцевих бюджетів. 

49. Порядок складання та затвердження звітів про виконання місцевих 

бюджетів. 

50. Бюджетне планування в Україні на сучасному етапі. 

51. Методи бюджетного планування. 

52. Порядок планування доходів бюджету. 

53. Механізм планування податкових платежів як найважливішого 

джерела бюджетних надходжень. 

54. Планування державних дотацій та субсидій. 

55. Кошторисне планування та його специфіка. 

56. Форми фінансового забезпечення  розвитку економіки. 

57. Бюджетні призначення та бюджетні асигнування. 

58. Бюджетне нормування видатків. 

59. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. 

60. Державна податкова служба її функції, права та структура. 

61. Система справляння доходів бюджету. 

62. Співпраця органів Державної податкової служби та Державної 

казначейської служби у бюджетному управлінні. 

63. Поняття бюджетного фінансування та його організація. 

64. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права, обов’язки та відносини з 

Державною казначейською службою України. 

65. Механізм взаємодії органів, що забезпечують виконання дохідної 

частини бюджету. 

66. Характеристика схеми класифікації доходів бюджету. 

67. Характеристика функціональної класифікації видатків бюджету. 

68. Характеристика економічної класифікації видатків бюджету. 
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69. Характеристика відомчої класифікації видатків бюджету. 

70. Характеристика програмної класифікації видатків бюджету. 

71. Порядок виконання місцевих бюджетів за доходами  

72.  Порядок виконання місцевих бюджетів за видатками 

73. Система касового виконання бюджету. 

74. Касове виконання дохідної частини бюджету. 

75. Джерела формування та напрями використання грошових коштів 

бюджету. 

76. Касове виконання видаткової частини бюджету. 

77. Субвенції, дотації та порядок їхнього виділення й перерахування. 

78. Бюджетні позики, порядок їхньої видачі та погашення. 

79. Взаємовідносини суб’єктів фінансової системи у процесі виконання 

бюджету за видатками. 

80. Завдання бухгалтерського обліку бюджету у фінансових органах. 

81. Організація синтетичного обліку виконання бюджету. 

82. Організація аналітичного обліку виконання бюджету. 

83. Облікові реєстри та їхня класифікація. 

84. Операції за спеціальними реєстраційними рахунками розпорядників 

бюджетних коштів. 

85. Операції з управління єдиним казначейським рахунком та їхній облік. 

86. Види операцій з боргових зобов’язань Державного бюджету в обліку 

його виконання. 

87. Рахунки бухгалтерського обліку для визначення результатів виконання 

бюджету. 

88. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 

89. Організація, види та форми бюджетної звітності. 

90. Склад бюджетної звітності, порядок її складання, подання та 

затвердження. 

91. Звітність органів Державної казначейської служби про виконання 

бюджетів. 

92. Звітність бюджетних установ про виконання місцевих бюджетів. 

93. Квартальні і річні форми звітності про виконання Державного 

бюджету України. 

94. Квартальні і річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів. 

95. Порядок подання звітності про виконання бюджету вищим 

виконавчим органам. 

96. Фінансовий контроль: сутність, призначення та роль у виконанні 

бюджету. 

97. Види, форми та методи бюджетного контролю. 

98. Рахункова палата України, її функції та завдання у бюджетному 

контролі. 

99. Державна податкова служба та її контрольні функції й завдання. 

100. Державна фінансова інспекція як орган бюджетного контролю. 

101. Контрольно-ревізійна робота з бюджету її завдання та напрями. 

102. Оформлення і реалізація результатів ревізій. 
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103. Організація податкового контролю у бюджетному менеджменті 

104. Організація митного контролю у бюджетному менеджменті 

105. Програмно-цільовий метод бюджетного планування та його різновиди. 

106. Складові бюджетних програм. 

107. Показники результативності виконання бюджетних програм. 

108. Основні переваги програмно-цільового методу бюджетування. 

109. Еволюція бюджету та бюджетного менеджменту у світовій практиці. 

110. Формування бюджетів за методом “затрати - вигоди”. 

 

Рекомендації до написання рефератів 

          Реферат є доповіддю на визначену тему, що включає огляд 

відповідних наукових та нормативних джерел чи виклад суті статті або 

іншого документу з основними фактичними даними й висновками. Реферат 

– це самостійна творча робота, виконана й оформлена згідно з вимогами до 

наукових праць. 

          Тему реферату обирає студент згідно запропонованого переліку. 

Студент може запропонувати сам іншу тему, не включену до 

рекомендованого переліку, погодивши її з викладачем. 

          Дуже важливою частиною наукової роботи є зміст, який повинен 

розкривати обрану тему. Перший елемент плану – вступ, далі – основна 

частина з деталізацією пунктів розгляду обраної проблеми дослідження, 

висновки, опрацьована література.  

          У вступі необхідно обґрунтувати актуальність проблеми і визначити 

головну мету та завдання дослідження.  

          В основній частини послідовно викладають питання плану, кожному з 

яких передує заголовок. Бажано, щоб матеріал був рівномірно розподілений 

за питаннями, а виклад кожного питання завершувався коротким висновком. 

Зміст кожного з розділів потрібно формулювати згідно назві.  

          У висновках необхідно зробити підсумок роботи, який би розкривав 

тему чи проблему.  

          Обсяг реферату орієнтовно 15-20 сторінок.  

          Посилання на використану літературу і нормативні акти повинні бути 

сформовані відповідно до вимог (або у тексті у дужках, або внизу кожної 

сторінки). 

          Реферат завершують списком опрацьованої літератури та нормативно-

правових актів. 

          Текст виконаної наукової роботи підлягає ретельній перевірці. 

Помилки й описки як у тексті, так і в цитатах на науково-довідкових 

матеріалах не припустимі. 

          Сторінки у роботі необхідно пронумерувати. Реферат повинен бути 

підписаний автором і мати дату завершення роботи над ним. 
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Завдання на самостійне вивчення 

 

1. Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. 

2. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі. 

3. Сутність і роль бюджету, як об’єкту управління. 

4. Структура Бюджетного кодексу за розділами. 

5. Права і обов’язки  місцевих органів влади та управління щодо  

        формування і використання бюджетів.     

6. Склад і структура доходів і видатків Державного бюджету України. 

7. Характеристика органів оперативного управління бюджетом. 

8. Взаємодія органів оперативного управління в процесі виконання            

бюджетів. 

9. Завдання, функції та повноваження органів оперативного управління 

бюджетом. 

10.  Характеристика методів бюджетного планування 

11. Чинники, що впливають на бюджетне планування. 

12.   Призначення бюджетного планування та керівництво ним. 

13. Основні етапи процесу виконання бюджету та його суть. 

14.  Етапи розвитку казначейської системи України. 

15.  3.Характеристика платіжної системи виконання бюджету 

16. Нормативні документи що забезпечують здійснення бюджетного обліку. 

17.  Види обліку у бюджетній сфері. 

18.  Характеристика плану рахунків обліку виконання бюджету. 

19.  Облік операцій з річного заключення рахунків в обліку виконання 

бюджетів. 

20. Суть та принципи складання звітності бюджетних установ. 

21. Класифікація бюджетної звітності. 

22.  Порядок подання звітності про виконання бюджету вищим виконавчим 

органам. 

23. Характеристика бюджетного контролю та його завдання. 

24. Повноваження суб’єктів бюджетного контролю. 

25.  Взаємодія контролюючих органів в процесі здійснення бюджетного 

контролю. 

26. Бюджетний федералізм. 

27. Фінансово-управлінські технології формування бюджету. 

28. Організація бюджетного контролю в демократичному суспільстві. 

 
 

Самостійна робота студента 

 

Самостійна робота студентів призначена забезпечити глибше й 

повніше засвоєння теоретичного матеріалу та ширше ознайомлення з 

документами нормативно-правового і методичного характеру з питань 

функціонування системи місцевих фінансів. 
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1) Для денної форми навчання. Самостійна робота студентів денної 

форми навчання складається з таких видів робіт:  

- підготовка до аудиторних занять; 

- складання конспектів окремих тем і питань; 

- виконання практичних завдань протягом семестру;  

- самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни;  

- підготовка до всіх видів контролю, в тому числі до комплексних 

контрольних робіт; 

- виконання індивідуальних завдань.  

2) Для заочної форми навчання. Студенти заочної форми навчання 

виконують самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни. 

 

Перелік запитань для підсумкового контролю 

1. Сутність бюджетного менеджменту 

2.  Система управління бюджетом 

3. Етапи та методи управління бюджетом 

4.  Бюджет як об’єкт бюджетного менеджменту 

5.  Складові бюджетного менеджменту 

6.  Функції бюджетного менеджменту 

7.  Бюджетний процес та його основні етапи 

8.  Органи оперативного управління у бюджетному процесі 

9.  Роль державних органів влади України в бюджетному менеджменті   

10.  Роль місцевих органів влади у бюджетному менеджменті 

11.  Основні завдання Міністерства фінансів України 

12.  Бюджетні повноваження Верховної Ради України 

13.  Державна фінансова інспекція України 

14.  Функції Державної казначейської служби України 

15.  Завдання органів Державної податкової служби України 

16.  Рахункова палата України як учасник бюджетного процессу 

17.  Національний банк України: функції та роль у бюджетному процесі 

18.  Роль місцевих фінансових органів у бюджетному процесі 

19.  Бюджетний регламент  

20.  Сутність бюджетного планування та його основні завдання 

21.  Методи планування показників бюджету 

22.  Етапи формування бюджету 

23.  “Сценарії” бюджетної політики 

24.  Бюджетна резолюція та її зміст 

25.  Основні напрями бюджетної політики України на сучасному етапі 

26.  Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі  

27.  Стратегічне планування бюджету 

28.  Середньострокове прогнозування бюджетних показників 

29.  Показники реалізації бюджетних програм 

30.  Бюджетне планування на державному рівні 

31.  Бюджетне планування на місцевому рівні 

32.  Планування доходів бюджету 
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33.  Розрахунки податкових надходжень до бюджету 

34.  Планування видатків на економічну діяльність 

35.  Форми державного фінансування економіки  

36.  Напрями державного фінансування розвитку економіки 

37.  Кошторисне планування 

38.  Види кошторисів  

39.  Структура кошторису доходів і видатків бюджетної установи 

40.  Поняття та принципи виконання бюджету  

41.  Документообіг у процесі виконання бюджету 

42.  Розпис доходів та видатків  

43.  Структура розпису доходів і видатків бюджету 

44.  Формування розпису доходів та видатків бюджету 

45.  Бюджетна класифікація 

46.  Класифікація доходів бюджету 

47.  Класифікація видатків бюджету 

48.  Система стягнень доходів до бюджету 

49.  Органи, що забезпечують виконання бюджету за доходами  

50.  Роль податкового менеджменту у формуванні доходів бюджету 

51.  Організація бюджетного фінансування 

52.  Принципи бюджетного фінансування 

53.  Розпорядники бюджетних коштів 

54.  Методи бюджетного фінансування 

55.  Форми бюджетного фінансування 

56.  Касове виконання Державного бюджету за доходами 

57.  Функції Державної казначейської служби України у процесі 

виконання бюджету за доходами 

58.  Касове виконання видаткової частини Державного бюджету 

59.  Роль Державної казначейської служби України у процесі виконання 

бюджету за видатками 

60.  Казначейське обслуговування місцевих бюджетів 

61.  Функції органів Казначейства України у процесі виконання місцевих 

бюджетів 

62.  Роль фінансового контролю у бюджетному процесі 

63.  Види бюджетного контролю 

64.  Форми бюджетного контролю 

65.  Методи бюджетного контролю 

66.  Ревізія як форма бюджетного контролю 

67.  Органи бюджетного контролю 

68.  Контрольні функції Рахункової палати України 

69.  Повноваження Верховної Ради України з бюджетного контролю 

70.  Контрольні функції Державної казначейської служби України 

71.  Державна фінансова інспекція України як орган бюджетного 

контролю  

72.  Роль місцевих фінансових органів в організації бюджетного контролю  

73.  Організація податкового контролю 
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74.  Методи податкового контролю 

75.  Особливості митного контролю 

76.  Аудиторський контроль 

77.  Моніторинг як форма бюджетного контролю 

78.  Методи документального контролю бюджетного процессу 

79.  Методи фактичного контролю у бюджетному процесі 

80.  Аудит ефективності використання бюджетних коштів  

81.  Організація фінансового контролю у системі казначейства 

82.  Сутність і завдання обліку виконання бюджету 

83.  Функції бюджетного обліку 

84.  Загальні правила ведення обліку виконання бюджету 

85.  План рахунків обліку виконання бюджету  

86.  Звітність про виконання бюджету та її види 

87.  Звітність розпорядників бюджетних коштів  

88.  Звітність органів Державної казначейської служби України про 

виконання бюджету 

89.  Місячна звітність про виконання Державного бюджету 

90.  Квартальна звітність про виконання Державного бюджету 

91.  Річний звіт про виконання Державного бюджету 

92.  Звітність про виконання місцевих бюджетів 

93. Органи бюджетного управління в зарубіжних країнах 

94. Еволюція бюджетного менеджменту у провідних країнах світу 

95. Сучасні методи регулювання і збалансування бюджетів 

96. Бюджетний федералізм при побудові бюджетних систем зарубіжних 

країн 

97. Програмно-цільове бюджетування та його різновиди у міжнародній 

практиці бюджетного менеджменту 

98. Система програмно-цільового бюджетування та її структура 

99. Формування бюджетів за аналітичним методом “витрати - вигоди” 

100. Формування бюджетів за аналітичними методами “вартісного ефекту” 

та “ефективності витрат”.  

 

Методи контролю 
 

          Оцінку знань, умінь та практичних навичок студента з навчальної 

дисципліни “Бюджетний менеджмент” здійснюють за 100-бальною шкалою.  

Оцінювання знань студентів відбувається на основі результатів 

- поточного контролю знань; 

- підсумкового контролю знань (іспиту). 

         Поточний контроль знань студентів проводять за двома складовими: 

- контроль систематичності та активності роботи студента протягом 

семестру; 

- контроль за виконанням модульних завдань. 

         При контролі систематичності та активності роботи студента оцінці 

підлягають: 
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- відвідування семінарських занять; 

- активність на семінарських заняттях; 

- рівень засвоєння знань програмного матеріалу 

            

Національна  

шкала 

Рейтингова 

шкала 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТС 

 

Пояснення 

5 (відмінно) 90 - 100 А Відмінно 

4 (добре) 81 - 89 В Дуже добре 

4 (добре) 71 - 80 С Добре 

3 (задовільно) 61 - 70 D Достатньо 

3 (задовільно) 51 - 60 E Задовільно 

2 

(незадовільно) 

1-50 FX Незадовільно (з 

можливістю повторного 

складання) 

         Іспит з дисципліни проводять у письмовій формі. Він передбачає 

теоретичні й тестові завдання. Максимальна кількість балів, яку студент 

може отримати на іспиті – 50.   

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

          Відмінна оцінка виставляється в разі повної, аргументованої відповіді 

на всі поставлені в білеті та додаткові  питання. Неповна відповідь на одне з 

поставлених у білеті питань знижує загальну оцінку на один бал. Неповна 

відповідь на два і більше питання знижує загальну оцінку іще на один бал.               

Оцінка “задовільно” виставляється  також у разі незнання студентом 

відповіді на одне питання. При незнанні студентом відповіді на два і більше 

питань ставиться оцінка “незадовільно”. У разі виникнення сумнівів щодо 

рівня підготовки студента, ставляться додаткові запитання, відповіді на які 

можуть вплинути на загальну оцінку. 

          Правильні та достатньо повні відповіді на додаткові питання можуть 

підвищити оцінку на один бал, але не вище оцінки “добре”, якщо на питання 

білету та додаткові питання не було дано повних відповідей.  

          Незнання відповідей на додаткові питання аналогічним чином знижує 

загальну оцінку на один бал, але не нижче оцінки “задовільно”, якщо на 

основні питання були отримані відповіді.  

          У випадку розходжень між оцінками у відповідях на питання білета та 

підсумковою оцінкою за результатами навчання упродовж семестру 

ставляться додаткові запитання з різних тем курсу.  

         Відповідь вважається повною, якщо студент у лаконічній формі 

розкрив основні положення. Що стосуються конкретного питання, навів 
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аргументовані докази та приклади, які ці положення підтверджують. 

Особливо важливим є вміння студента  робити аргументовані висновки. 

 

Словник фінансових термінів 

          Адміністрування бюджету – багатофункціональна управлінська 

діяльність фінансових установ з організації формування й використання 

бюджетних коштів. 

          Адміністративний контроль – сукупність процедур щодо 

дотримання встановленого порядку, норм і правил виконання операцій, що 

дозволяє покращити організацію та управління у казначейській службі. 

          Активи – будь-яка одиниця, що має економічну вартість і є 

власністю організації. Одиниця може бути фізичною (матеріальною) або не 

матеріальною, у формі права чи власності, виражена через затрати або іншу 

вартість. 

          Акт перевірки – документ, в якому відображаються результати 

перевірки; містить докладно викладені порушення податкового та 

бюджетного законодавства з посиланням на законодавчі акти, статті та 

пункти, які порушено. 

          Акт ревізії – двосторонній документ, в якому відображаються 

результати ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, 

організацій, а також робота фінансових органів щодо складання і виконання 

бюджету.  

          Аналіз затрат і вигод – вид аналізу, який визначає в грошовій формі 

вартість і вигоди, які не обов’язково мають ринкову вартість. Аналіз витрат і 

вигод передбачає застосування трьох логічних кроків: 1) визначення завдань 

та альтернативних шляхів для виконання цих завдань; 2) аналіз додаткових 

змін у випадку застосування кожного альтернативного варіанту порівняно з 

випадком його не застосування; 3) порівняння витрат та вигод різних 

альтернативних шляхів. 

          Аналіз програм – аналіз діяльності органів влади для визначення її 

наслідків, ефективності та результативності. 

          Аналітичні рахунки – забезпечують здійснення аналітичного обліку 

операцій, відкриваються та ведуться згідно Плану рахунків виконання 

державного та місцевих бюджетів. 

           Анулювання – скасування  бюджетного фінансування впродовж 

поточного року. Анулювання є законодавчим актом, який може бути 

ухвалений з ініціативи виконавчої чи законодавчої гілки влади. 

          Аудит – перевірка правильності фінансової звітності та аналізу 

фінансового стану. За формою проведення поділяється на зовнішній та 

внутрішній. Здійснюється незалежними аудиторами (фізичними або 

юридичними особами) або посадовою особою за рішенням відповідної ради 

з метою перевірки достовірності річного фінансового звіту, поданого 

виконавчим органом на затвердження. 
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          Аудит адміністративної діяльності – форма бюджетного контролю 

за допомогою якого вивчаються процедури прийняття та виконання 

управлінських рішень суб’єктами бюджетного процесу з метою досягнення 

певних цілей. 

          Аудит ефективності використання бюджетних ресурсів – 

контроль якості управлінських рішень з точки зору економічності та 

ефективності використання бюджетних коштів при виконанні бюджетних 

програм. 

          Аудиторський звіт – документ , який складається керівником групи 

державних аудиторів у встановленому порядку  за результатами проведення 

фінансового-господарського аудиту за бюджетний період. 

          Баланс фінансових ресурсів території – система показників,  яка 

відображає джерела утворення, обсяги, а також напрями використання 

фінансових ресурсів у межах відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці за певний проміжок часу, як правило за рік. 

          Банківська система касового виконання бюджету – відкриття 

рахунків бюджету в установах банківської системи, для зарахування коштів 

на рахунки бюджету та перерахування з них. 

          Бухгалтерський облік виконання бюджету – повне, своєчасне і 

вірогідне відображення у первинних документах і облікових регістрах 

операцій з виконання державного і місцевих бюджетів. 

          Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів 

для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 

          Бюджет на нульовій основі – процедура розроблення бюджетів на 

основі оцінювання проектів і діяльності за методом витрати – вигоди. У 

багаторічних бюджетах розрахунки кожного року проводяться “з нуля”, а 

передбачені програми мають бути заново обґрунтовані, що забезпечує 

ефективніше використання коштів. Цей метод уперше був запроваджений у 

США в 1969 році. 

          Бюджетна децентралізація – процес передачі частини прав, 

компетенції, відповідальності і фінансових ресурсів у бюджетній сфері від 

центральної влади на користь місцевих органів державної виконавчої влади і 

місцевого самоврядування. Наслідком бюджетної децентралізації є 

збільшення частки місцевих бюджетів у доходах і витратах зведеного 

бюджету. 

          Бюджет розвитку – складова спеціального фонду, в якому 

зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для здійснення інвестиційної 

та інноваційної діяльності. 

          Бюджет місцевого самоврядування – бюджети територіальних 

громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань . 

          Бюджетна дотація – бюджетні кошти, які передаються з бюджету 

вищого рівня до бюджетів нижчого рівня на безоплатній і без поворотній 

основі для покриття їх дефіциту в частині поточних видатків. 
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          Бюджетна звітність – звітність , розпорядників коштів за 

використання бюджетних коштів та фінансових органів за виконання 

відповідного бюджету. Поділяється за призначенням (зовнішня і внутрішня), 

за обсягом показників (первинна, зведена), за термінами складання і подання 

(періодична, річна). 

          Бюджетна інвестиція – вкладення коштів у певні об’єкти і проекти з 

метою забезпечення економічного зростання або досягнення соціального 

ефекту. 

          Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування 

доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно 

до законодавства України та міжнародних стандартів. 

          Бюджетна позичка – надання коштів з вищого рівня бюджету 

нижчого рівня на покриття тимчасових касових розривів (випередження в 

часі фінансування видатків відносно надходження доходів) на короткий 

термін і повернення до кінця поточного бюджетного періоду. 

          Бюджетна політика – складова фінансової політики, зо відображає 

сукупність державних заходів у сфері бюджету з метою регулювання 

економічних і соціальних процесів. 

          Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на 

досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та 

реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до 

покладених на нього функцій. 

          Бюджетна резолюція – постанова Верховної Ради України, що 

окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний 

період. 

          Бюджетна система – сукупність бюджетів країни, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-

територіального устроїв і врегульована нормами права. 

          Бюджетна субвенція – цільова субсидія з бюджету вищого рівня 

бюджету нижчого рівня на умовах пайової участі цих бюджетів у 

фінансуванні певних цільових видатків, об’єктів, програм, проектів та 

заходів, яка обумовлена вкладенням коштів з боку утримувача. У разі 

порушення цільового використання бюджетна субсидія підлягає поверненню 

до бюджету, що її видав. 

          Бюджетна субсидія – надання коштів з бюджету вищого рівня 

бюджету нижчого рівня на фінансування певних програм чи цільових 

видатків без необхідності вкладення коштів з боку утримувача. 

          Бюджетна установа – орган, установа чи організація, визначена 

Конституцією України, а також установа чи організація створена у 

встановленому порядку органами державної влади, органами Автономної 

Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування , яка повністю 

утримується за рахунок відповідного державного чи місцевих бюджетів. 

Бюджетні установи неприбуткові. 

          Бюджетне асигнування – повноваження , надане розпорядникові 

бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття 
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бюджетного зобов’язання  та здійснення платежів з конкретною метою в 

процесі виконання бюджету. 

          Бюджетне відшкодування – сума , що підлягає поверненню 

платникові податку з бюджету у зв’язку з сплатою податку надміру. 

          Бюджетне зобов’язання – будь - яке  здійснене відповідно до 

бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, 

придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій 

протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснювати 

платежі протягом цього періоду або у майбутньому. 

          Бюджетне планування – процес складання, розгляду та 

затвердження бюджету на наступний бюджетний період. Охоплює комплекс 

організаційних заходів та методику розрахунку окремих статей бюджету. 

          Бюджетне право – сукупність фінансово-правових норм, що 

регламентують формування та використання коштів бюджету та бюджетний 

процес. 

          Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника 

коштів, надане Бюджетним кодексом України, законом про Державний 

бюджет України ( рішенням про місцевий бюджет) яке має кількісні, часові і 

цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування. 

          Бюджетне прогнозування – передбачення майбутніх бюджетних 

доходів і видатків у багаторічному часовому інтервалі між прийняттям 

рішення і початком дій. 

          Бюджетне регулювання – діяльність органів законодавчої і 

виконавчої влади вищого рівня  щодо розподілу і перерозподілу доходів та 

нормування видатків, яка здійснюється з метою збалансування бюджетів 

нижчого рівня. 

          Бюджетне фінансування – надання з бюджету у безповоротному 

порядку коштів на видатки, пов’язані зі здійсненням державних замовлень, 

виконання державних програм, утримання державних і комунальних установ 

та організацій. 

          Бюджетний аудит – форма контролю за рухом, ефективним 

використанням бюджетних коштів і фондів, фінансовими операціями з 

виконання бюджету. 

          Бюджетний дефіцит – перевищення видатків над доходами 

бюджету. 

          Бюджетний запит – документ підготовлений розпорядником 

бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями 

щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на 

наступний бюджетний період. 

          Бюджетний кодекс України – документ, який визначає засади 

функціонування бюджетної системи України, її структуру, принципи, 

правові норми, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 

          Бюджетний кредит – надання коштів з бюджету на засадах 

поворотності, строковості і платності. 
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          Бюджетний період – період протягом якого бюджет є чинним. В 

Україні  він збігається із календарним роком. 

          Бюджетний процес – регламентований бюджетним законодавством 

процес складання, розгляду, затвердження виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. 

          Бюджетний розпис – документ, у якому встановлюється розподіл 

доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним 

розпорядником бюджетних коштів за певними періодами відповідно до 

бюджетної класифікації. 

          Бюджетний устрій – організація та принципи побудови бюджетної 

системи, її структура, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної 

системи. 

          Бюджетний федералізм – специфічна форма організації 

міжбюджетних відносин, заснована на розподілі повноважень між органами 

державної влади різних рівнів і місцевим самоврядуванням. 

          Бюджетні кошти – належні відповідно до законодавства 

надходження бюджету та витрати бюджету. 

          Бюджетні обмеження – фінансові обмеження на витрачання 

грошових коштів з бюджету, які виражаються у формі гранично допустимих 

видатків. 

          Бюджетні повноваження – права і обов’язки учасників бюджетних 

правовідносин. 

          Бюджетні трансферти – передання коштів з одного бюджету до 

іншого у формі бюджетного субсидіювання чи вилучення бюджетного 

надлишку. 

          Бюджетування – сукупність технологічних процедур роботи з 

аналітично –  розрахункової підготовки бюджетів на основі врахування 

широкого кола чинників, які обумовлюють потреби й відповідні затрати 

коштів. 

          Валовий внутрішній продукт – сумарна вартість товарів та послуг, 

які надходять у розпорядження країни за певний період часу, як правило, за 

рік.  

          Взаємні розрахунки – передання коштів з одного бюджету до 

іншого для відновлення збалансування цих бюджетів у зв’язку з 

перерозподілом між ними доходів або видатків після затвердження бюджету. 

          Видатки бюджету – кошти, що спрямовуються на здійснення 

програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків 

бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; 

розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 

повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх 

бюджетного відшкодування. 
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          Виконання бюджету – забезпечення повного і своєчасного 

надходження всіх, передбачених відповідним бюджетом доходів і 

спрямування цих коштів на фінансування видатків, включених до бюджету. 

          Виписка з рахунків клієнта – документ, що засвідчує залишок 

коштів на рахунку клієнта та інформує про операції , здійснені за останній 

операційний день.  

          Витрати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, 

погашення боргу та розміщення коштів на депозитах, придбання цінних 

паперів. 

          Відомча структура класифікації видатків бюджету – групування 

видатків, що відображає розподіл бюджетних асигнувань між 

міністерствами і відомствами – безпосередніми отримувачами коштів із 

бюджету на заплановані заходи. 

          Відомчий бюджетний контроль – контроль, який здійснюється 

контрольно-ревізійними управліннями чи відділами міністерств і відомств. 

          Власні надходження бюджетних установ та організацій – плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними 

повноваженнями, надходження від господарської та виробничої діяльності, 

плата за оренду майна бюджетних установ, кошти від реалізації майна. 

          Внутрішньогосподарський бюджетний контроль – система 

заходів, що організовані керівником і здійснюються в бюджетній установі з 

метою забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних 

коштів, виявлення порушень фінансової дисципліни та запобігання їм. 

          Внутрішній державний борг – заборгованість держави юридичним і 

фізичним особам, яка утворилася у зв’язку із залученням їх коштів на 

внутрішньому фінансовому для фінансування видатків бюджету та 

виконання державних програм і замовлень. 

          Головний розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в 

особі керівника, якому надане головне право розпоряджатися виділеними 

бюджетними асигнуваннями, а також спрямовувати їх для використання за 

бюджетними призначенням. 

          Грант – фінансова допомога, що надається донором отримувача на 

безповоротній основі, для реалізації певної програми чи виконання 

конкретних робіт. 

           Громадські слухання – загальні збори значної частини членів 

територіальної громади, що скликається для розгляду найбільш важливих та 

актуальних питань, які торкаються інтересів усієї громади або її переважної 

частини. 

          Декрементальне бюджетування – складання і виконання бюджетів 

з деяким зменшенням бюджетних призначень порівняно з попереднім 

періодом. 

                    Делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої 

влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також 

повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються 
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відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, 

обласних рад. 

          Депресивна територія – регіон чи його частина (район, місто 

обласного значення, або кілька районів, міст обласного значення), рівень 

розвитку яких за показниками, визначеними в законодавстві, є найнижчими 

серед територій відповідного типу. 

          Державна регіональна політика – система заходів, що 

здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування з 

метою забезпечення управління політичним, економічним та соціальним 

розвитком держави, регіонів і територіальних громад. 

          Державний борг – загальна сума заборгованості (Автономної 

Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх 

випущених і непогашених боргових зобов’язань, включаючи боргові 

зобов’язання, що вступають у дію в результаті виданих гарантій, або 

зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору. 

          Державний кредит – сукупність економічних відносин між 

державою в особі її органів влади й управління, з одного боку, та фізичними 

і юридичними особами – з іншого боку, за яких держава виступає 

позичальником, кредитором і гарантом. 

          Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні 

розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, 

соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені 

законами та іншими нормативно – правовими актами, які забезпечують 

рівень життя, не нижче прожиткового мінімуму. 

          Державні соціальні стандарти – встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, 

на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. 

          Дефолт – неспроможність здійснювати обслуговування боргового 

зобов’язання. 

          Документальна перевірка – перевірка правильності розрахунків 

платників із бюджетом, що проводиться безпосередньо в платника на 

підставі даних бухгалтерського та податкового обліку й первинних 

документів. 

          Дотація – кошти, які виділяються з одного бюджету до іншого на 

безповоротній основі. 

          Дотації вирівнювання – міжбюджетні трансферти на вирівнювання 

дохідної спроможності бюджету, який їх отримує. 

          Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження 

на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством 

України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). 

          Доходи від операцій з капіталом – доходи бюджету у вигляді 

надходжень від продажу  основного капіталу, державних запасів товарів, 

землі та нематеріальних активів. 

          Економічна структура видатків бюджетів – групування видатків 

бюджетів усіх рівнів за їх економічним змістом і цільовим призначенням. 
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          Економічна ефективність – ступінь досягнення цілей політики чи 

програми за умов мінімальних економічних затрат. 

          Єдиний банк даних платників податків-юридичних осіб – 

автоматизована система збору, накопичення та обробки інформації про 

платників податків – юридичних осіб. 

          Єдиний казначейський рахунок – система бюджетних рахунків 

органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за 

відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, 

інші обов’язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших 

джерел, установлених законодавством України, і з яких органами 

Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь 

суб’єктів господарської діяльності, що виконали роботи або надали послуги 

розпорядникам бюджетних коштів. 

          Єдність бюджетної системи – означає, що всі бюджети, які 

формуються в країні та окремих адміністративно-територіальних одиницях, 

утворюють єдине ціле. Забезпечується затвердження на кожному рівні 

бюджетної системи єдиного бюджету даної території. Ґрунтується на єдиній 

дохідній базі всіх бюджетів та керівництві бюджетним процесом з єдиного 

центру. 

          Загальнодержавні податки – обов’язкові платежі, що 

встановлюються органами законодавчої влади і є обов’язковими для 

справляння на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету 

вони зараховуються. 

          Загальний фонд бюджету – складова бюджету, в якій акумулюються 

кошти, що не мають конкретного цільового призначення та підлягають 

подальшому перерозподілу. 

          Закріплені доходи – доходи, які повністю або частково надходять до 

відповідних бюджетів. 

          Залишок бюджетних коштів – обсяг коштів відповідного бюджету, 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець 

звітного періоду. 

          Змішана система касового виконання бюджету – одна із систем 

зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них. Що 

передбачає можливість відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію 

коштів, як в установах банківської системи так і в казначействі. 

          Запозичення – операції, пов’язані з отриманням бюджетом коштів 

на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких 

виникають зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим або органів 

місцевого самоврядування перед кредиторами. 

          Затрати – вигоди – у контексті бюджетного менеджменту метод 

аналізу фінансово – господарських альтернатив при формуванні бюджету 

під кутом зору порівняльної вартості і одержаних результатів. 

          Зведений бюджет – сукупність показників бюджетів, що 

використовуються для аналізу та прогнозування економічного та 

соціального розвитку держави. 
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          Індекс відносної податкоспроможності – коефіцієнт, що визначає 

рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці 

порівняно з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на 

одного мешканця. 

          Інкрементальне бюджетування – складання і виконання бюджетів з 

деяким збільшенням бюджетних призначень порівняно з попереднім 

періодом.  

          Казначейство – державний або муніципальний орган, головним 

завданням якого є здійснення касового виконання бюджету. 

          Казначейська система касового виконання бюджету – 

зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що 

передбачає відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію коштів та 

фінансування видатків через органи Державної казначейської служби.  

          Коефіцієнт вирівнювання – коефіцієнт, що застосовується при 

розрахунку обсягу дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 

Держаного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення 

дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування. 

          Комунальна власність – самостійна форма власності, яка за 

Конституцією України є власністю територіальної громади. 

          Комунальний кредит сукупність економічних відносин між 

органами місцевого самоврядування, з одного боку, та фізичними і 

юридичними особами – з іншого боку, за яких органи місцевого 

самоврядування виступають позичальниками чи кредиторами. 

          Кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних 

трансфертів – доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок 

яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам. 

          Кошик доходів місцевих бюджетів – доходи загального фонду, 

закріплені Бюджетним кодексом України на постійній основі за місцевими 

бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів. 

          Кошторис – фінансовий документ, що містить інформацію про 

утворення і використання грошових коштів згідно з їх цільовим 

призначенням. Кошторис є основним плановим документом, що визначає 

розмір, цільове спрямування та поквартальний розподіл бюджетних коштів, 

які використовуються для утримання установи. 

          Кошторис доходів і видатків - фінансовий план бюджетної 

установи, організації; основний документ, який визначає загальний обсяг, 

цільове надходження і поквартальний розподіл коштів установи. 

          Кошторисне фінансування – метод покриття витрат установ і 

організацій відповідно до затвердженого кошторису. 

          Методи бюджетного регулювання – конкретні прийоми та 

механізми збалансування доходів і видатків бюджетів. 

          Міжбюджетні відносини – відносини між державою, Автономною 

Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення 
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відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання 

функцій, передбачених Конституцією та законами України. 

          Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно та безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого. 

          Мінімальна бюджетна забезпеченість – мінімально допустима 

вартість послуг держави у грошовому виразі, наданих органами державної 

влади або органами місцевого самоврядування в розрахунку на душу 

населення за рахунок коштів відповідних бюджетів. 

          Місцева позика (запозичення) – залучення органами місцевої влади 

і місцевого самоврядування коштів на умовах повернення, терміновості і 

платності. 

          Місцеве самоврядування в Україні – гарантоване державою право 

та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 

міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції та законів України. 

          Неподаткові надходження – доходи від власності та 

підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та 

фінансових санкцій; інші неподаткові надходження. 

          Непрямі податки – податки, суми яких долучаються до ціни 

продукції, робіт, послуг, вони непов’язані безпосередньо з доходами 

(майном) споживача. 

          Норматив мінімальної бюджетної забезпеченості – розрахунковий 

показник мінімально необхідної потреби в бюджетних коштах на одного 

мешканця територіальної громади по поточних витратах. 

          Нормативи витрат (фінансування) – показники поточних і 

капітальних видатків з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення 

потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і 

нормативів. 

          Облік надходжень податків – накопичення інформації в картках 

особових рахунків про платежі в бюджет у розрізі окремих платників 

податків та обов’язкових платежів. 

          Облік платників – реєстрація  платників податків, включення їх та 

даних про них до відповідних облікових реєстрів, вжиття заходів щодо 

виявлення платників з метою забезпечення повноти обліку. 

          Обов’язкові платежі – платежі податкового і неподаткового 

характеру до бюджету і державних фондів цільового призначення, внесення 

яких передбачено відповідними законодавчими актами. 

          Оборотна касова готівка – встановлений при затвердженні бюджету 

ліміт залишку коштів на його рахунку для фінансування видатків у разі 

виникнення тимчасового касового розриву (фінансування видатків 

випереджає в часі надходження доходів). 
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          Операційний час – частина операційного дня казначейства, 

протягом якої приймаються розрахунково-платіжні документи клієнтів, що 

мають бути взяті до виконання протягом цього самого робочого дня. 

          Органи стягнення – податкові, митні та інші державні органи, яким 

відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів 

(обов’язкових платежів) та інших надходжень. 

          Паспорт бюджетної програми – документ, що визначає мету, 

завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних 

виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної 

програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом 

про Державний бюджет України ( рішенням про місцевий бюджет). 

          Первинний документ – містить дані про господарську операцію та 

підтверджує її здійснення, що забезпечує юридичну спроможність даних 

бухгалтерського обліку. 

          Періодична бюджетна звітність – звітність, що подається 

розпорядниками коштів за певні проміжки часу (місяць, квартал) у 

законодавчо встановлені терміни. 

          План рахунків – схема, відповідно до якої за кожним типом операцій 

та бюджетним підрозділом у рамках організації (наприклад, заробітна плата, 

податок на нерухомість) закріплюється свій номер. План рахунків 

забезпечує систему відображення надходжень та видатків у рамках 

структурної організації. 

          План рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджету – 

систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для детальної та 

повної реєстрації всіх бюджетних та фінансових операцій і забезпечення 

потреб складання фінансової звітності. 

          Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи 

та сукупність відносин, що виникають між ними і забезпечують проведення 

переказу коштів. 

          Платіжні інструменти – засіб певної форми на паперовому, 

електронному чи інші види носіїв інформації визначеної форми. 

Застосування яких ініціює переказ  грошей з відповідного рахунку платника. 

          Податкові надходження – передбачені податковими законами 

України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові 

платежі. 

          Податкова міліція – підрозділ Державної податкової служби, у 

функції якого входить боротьба з податковими правопорушеннями, 

контроль за додержанням податкового законодавства, оперативно – 

розшукова, кримінально – процесуальна та охоронна діяльність. 

          Показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, які 

забезпечують виконання бюджетної програми. 

          Показники продукту – дані про продукт та послуги, які надаються в 

ході реалізації програми або діяльності. 

          Показники результативності – показники, що використовуються в 

бюджетах для відображення: 1) обсягів виконаних робіт; 2) ефективності 
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роботи; 3) результативності програми, яка часто визначається як ступінь 

виконання завдання. 

          Показники якості – дані про економічні або соціальні зміни, 

спричинені реалізацією програми або напрями діяльності. Показник якості 

відрізняються від показників продукту, які відображають безпосередній 

ефект програми або виду діяльності. 

          Поточні видатки – витрати бюджетів на фінансування мережі 

підприємств, установ, організацій та органів, яка склалася на початок 

бюджетного, а також на фінансування заходів із соціального захисту 

населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. 

          Програмна структура класифікації видатків бюджету – 

передбачає групування видатків за бюджетними програмами. 

          Проектне фінансування – фінансування інвестиційних проектів на 

підставі затвердженої проектно – кошторисної документації за рахунок 

власних коштів, банківських кредитів чи бюджетних асигнувань. 

          Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод 

управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за 

рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності 

використання бюджетних коштів на усіх стадіях бюджетного процесу. 

          Профіцит бюджету – перевищення доходів над його видатками. 

          Прямі податки – податки, які стягуються безпосередньо з доходів чи 

майна юридичних осіб і громадян. 

          Рахункова палата – центральний орган державного управління, 

вищий орган зовнішнього фінансового контролю, який утворюється  

Верховною Радою України і здійснює контроль за використанням 

бюджетних коштів та коштів цільових фондів розпорядниками бюджетних 

коштів. 

          Регіональна політика – система заходів, які здійснюються 

державою  з метою управління процесом утворення, розподілу, 

перерозподілу та використання фінансових ресурсів в окремих регіонах та 

інших адміністративно-територіальних одиницях. 

          Резервний фонд бюджету – фонд, який формується для здійснення 

непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути 

передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів 

з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України. 

          Реєстраційні рахунки – відкриваються в органах Державної 

казначейської служби України розпорядниками бюджетних коштів за 

кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання 

загального фонду бюджету. 

          Розмежування видатків – розподіл видатків між ланками 

бюджетної системи відповідно до розподілу функцій держави між рівнями 

державної влади і управління. 

          Розмежування доходів – розподіл встановлених податків та 

обов’язкових платежів між ланками бюджетної системи. 
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          Розпис – документ, згідно з яким головним розпорядникам 

бюджетних коштів встановлюється розподіл доходів та фінансування 

бюджету, бюджетних асигнувань за певними періодами відповідно до 

бюджетної класифікації. 

          Розпис бюджетних асигнувань (видатків бюджету) – детальне 

відображення запланованих видатків бюджету відповідно до бюджетної 

класифікації з розбивкою по місяцях. 

          Розпис доходів бюджету – план розподілу доходів згідно з 

бюджетною класифікацією і термінами надходження і витрачання 

бюджетних коштів протягом року. 

          Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх 

керівників, уповноваженні на отримання бюджетних асигнувань, прийняття 

бюджетних зобов’язань і здійснення видатків з бюджету. 

          Самооподаткування – форма залучення на добровільній основі за 

рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення 

відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-

побутового характеру. 

          Самостійність місцевих бюджетів – принцип організації місцевих 

бюджетів у бюджетній системі; гарантується власними та закріпленими за 

ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також 

правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих 

бюджетів. 

          Сансет – бюджетно – процесуальна процедура, що легітимізує 

припинення фінансування певної установи, програми або проекту, якщо 

тільки  право на їх діяльність чи виконання не продовжують на новий 

термін. 

          Секвестр бюджету – пропорційне скорочення видатків з усіх статей 

бюджету ( крім захищених) протягом часу, що залишається до закінчення 

поточного бюджетного періоду. 

          Спеціальні реєстраційні рахунки – відкриваються в органах 

Державної казначейської служби України розпорядниками бюджетних 

коштів за кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з 

виконання спеціального фонду бюджету. 

          Система електронних платежів НБУ – державна платіжна система, 

що забезпечує переказ коштів у межах України між банками на виконання 

зобов’язань їх клієнтів, а також власних зобов’язань цих банків. 

          Спеціальний фонд бюджету – складова бюджету, в якій 

зосереджуються кошти, що підлягають подальшому перерозподілу та мають 

конкретне цільове призначення. 

          Субвенція – міжбюджетні трансферти для використання на певну 

мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про 

надання субвенції. 

          Субсидія – сума грошових коштів, яка виділяється з бюджету 

вищого рівня до бюджету нижчого рівня, має цільове призначення, підлягає 

поверненню у випадку порушення цільового призначення. 
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          Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням 

у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох 

сіл, що мають єдиний адміністративний центр. 

          Транспарентність (прозорість) – доведення до загального відома 

широкої громадськості інформації про рішення та дії органів влади та 

взагалі про діяльність будь – яких установ, організацій, суб’єктів 

господарювання, посадових осіб. 

          Трансферти – кошти, що передаються з Державного бюджету до 

місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів 

нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах. 

          Управління бюджетними коштами – сукупність дій учасника 

бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з 

формуванням та використанням бюджетних коштів, здісненням контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення 

цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення 

ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів. 

          Управління фінансовими ресурсами – сукупність заходів, що 

забезпечують своєчасне і у повному обсязі надходження коштів до бюджетів 

та цільових державних фондів, як і проведення розрахунків та здійснення 

видатків за зобов’язаннями держави. 

          Учасники бюджетного процесу – органи та посадові особи, які 

наділені бюджетними повноваженнями. 

          Управлінський (внутрішньогосподарський ) облік – система 

збору та обробки облікової інформації, яка призначена тільки для керівника 

органу, що здійснює облік. 

          Управлінська звітність – звітність про стан і результати діяльності 

казначейської служби, що використовується для планування, контролю і 

прийняття управлінських та економічних рішень. 

          Фінансова звітність – система взаємопов’язаних узагальнюючих 

показників, що відображає фінансовий стан бюджету та результати його 

виконання за звітний період. 

          Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування – 

незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних 

рішень щодо місцевих проблем і забезпечення їх вирішення відповідними 

фінансовими ресурсами. 

          Фінансова політика це діяльність держави щодо цілеспрямованого 

використання фінансів. Фінансова політика це частина економічної політики 

держави;  

         Фінансова стратегія це комплекс заходів, спрямованих на 

досягнення цілей на перспективу. 

          Фінансова тактика це вирішення завдань конкретного етапу 

розвитку суспільства шляхом своєчасного перегрупування фінансових 

ресурсів і змін способів організації фінансових відносин. 
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          Фінансове вирівнювання – приведення у відповідність витрат 

місцевих бюджетів (за економічною та функціональною класифікацією) до 

гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на одного 

мешканця, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні бюджетних 

видатків на окремих територіях. 

          Фінансове планування – діяльність щодо формування, 

використання централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів, 

призначених для цілей розширеного відтворення, матеріального 

стимулювання працівників, задоволення соціальних та інших потреб 

суспільства. 

          Фінансове право – система фінансових правових норм та законів, 

що регламентують відносини щодо мобілізації, розподілу і використання 

коштів, зосереджених у суб’єктів господарювання з метою забезпечення 

виконання функцій держави, які визначаються Конституцією України. 

          Фінансовий облік – забезпечує збір звітної інформації для 

бухгалтерського обліку та реєстрації бюджетних операцій, а також 

складання фінансової звітності. 

          Фінансові нормативи – нормативи, які характеризують певний 

рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів усіх 

рівнів. 

          Фінансові ресурси – акумулювання, розподіл, перерозподіл та 

використання коштів, необхідних державі для виконання своїх функцій. 

          Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування – 

сукупність фондів грошових коштів, які згідно з чинним законодавством 

надходять у розпорядження органів місцевого самоврядування для 

виконання покладених на ці органи завдань і функцій. 

          Фінансові санкції – штрафи, пені, які стягуються з платників 

податків за порушення податкового законодавства. 

          Фінансування бюджету – визначається надходженням та витратами 

у зв’язку зі зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів 

по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і 

видатками бюджету.                     

          Форма бухгалтерського обліку – система взаємопов’язаних 

облікових регістрів (хронологічних і систематичних), що забезпечують 

відображення в них операцій за певною методикою. 

          Функціональна структура класифікації видатків бюджету – 

групування видатків бюджетів усіх рівнів, що відображає напрями 

використання коштів на виконання основних функцій держави. 

          Цільове фінансування – виділення коштів на фінансування 

конкретних об’єктів і суб’єктів, витрат, програм і проектів. 

          Цільові позики – позики, кошти від розміщення яких призначені для 

фінансування конкретних цілей з метою вирішення певних соціально-

економічних завдань і які обумовлені емісією позики. 
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