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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Казначейська система 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 4.1 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – шостий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС 

/ годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 40,0 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50,0 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50,0 

 самостійна робота (годин) – 54 

 % від загального обсягу – 60,0 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,0 

 самостійної роботи – 3,0 

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО1 “Макроекономіка” 

 2) супутні дисципліни –   

 3) наступні дисципліни – ППО 19  “Бюджетна система”,  

ППВ 7.1  “Місцеві фінанси”,  

ППВ 7.3  “Фінанси територіальних 

громад”,  

ППВ 9.2  “Звітність бюджетних установ ” 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Програмні 

компетентності, 

які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні економічні явища. 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК 15. Розуміння особливостей функціонування місцевих фінансів і 

бюджетів місцевого самоврядування. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР 05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 27. Застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у  бюджетному 

процесі на рівні територіальних громад. 
 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату курсу; 
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1.2) називати нормативно-правові акти, що регулюють відносини, що виникають у сфері 

державних фінансових відносин; 

1.3) знати методи керування бюджетним дефіцитом і державним боргом України; 

1.4) відтворювати особливості касового виконання державного бюджету за доходами та 

витратами; 

1.5) структуру органів Державного казначейства України; структуру єдиного 

казначейського рахунка, порядок відкриття реєстраційних рахунків. 

 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст основних понять казначейського виконання державного й 

місцевих бюджетів; 

2.2) розуміти роль Державного казначейства України у забезпеченні виконання 

Державного бюджету України; 

2.3) розуміти організацію фінансових відносин на мікро-і макрорівні,  

2.4) виділяти переваги і недоліки банківської і казначейської систем виконання 

бюджету; 

2.5) пояснювати особливості касового виконання державного бюджету за доходами та 

витратами. 

 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) користуватися спеціальними нормативно-правовими документами, що 

регламентують функціонування системи казначейства; 

3.2) складати картину методів управління фінансами та контролю з боку органів 

казначейства; 

3.3) застосовувати на практиці знання щодо відкриття реєстраційних рахунків; 

3.4) оформляти документи, що стосуються касового виконання державного бюджету за 

доходами та витратами. 

 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між 

фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) порівнювати банківську і казначейську систему виконання бюджету; 

4.2) критично аналізувати проходження етапів бюджетного процесу в Україні; 

4.3) здійснювати аналіз форм та методів розрахунків у системі казначейства; 

4.4) визначати особливості різних систем виконання бюджету. 

 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати потребу подальшого реформування банківської і казначейської 

систем виконання бюджету; 

 

5.2) узагальнювати тенденції і закономірності розвитку фінансів макрорівня. 
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6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати сутнісні характеристики фінансових процесів,  

6.2) досліджувати фінансові явища у ринковій економіці. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати напрями самовдосконалення відповідно до вимог, які висовуються до 

сучасного фінансиста; 

7.2) опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці Державного 

казначейства України; 

7.3) надавати пропозиції щодо удосконалення нормативних актів з питань 

бухгалтерського обліку. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Становлення та розвиток, організаційні основи та правовий статус 

діяльності Державного казначейства України 

Передумови створення та проблеми становлення казначейства України. Державне 

казначейство як система органів державної виконавчої влади. Організаційна структура 

Державного казначейства України. Відділення Державного казначейства в районах. Права 

органів Державного казначейства. Взаємодія Державного казначейства та його 

територіальних органів з міністерствами, банками, податковою службою, місцевими 

фінансовими органами, органами державної виконавчої влади. 

Бюджетний процес та його сутність. Принципи бюджетного процесу. Повноваження 

учасників бюджетного процесу. 

Участь Державного казначейства у виконанні Державного бюджету України. 

Відповідальність посадових осіб Державного казначейства України за управління бюджетом. 

Порядок введення в дію Державного бюджету України. Бюджетні асигнування та їх 

використання. 

Контроль за надходженнями та видатками бюджету. Звітність Державного 

казначейства України щодо виконання бюджету. 

 

Тема 2. Бюджетна класифікація 

Сутність і призначення бюджетної класифікації. Організаційне значення бюджетної 

класифікації. Правове значення бюджетної класифікації. Класифікація доходів. 

Функціональна класифікація видатків. Економічна класифікація видатків. Відомча 

класифікація видатків. Програмна класифікація. Класифікація фінансування та боргу 

бюджету. 

 

Тема 3. Платіжна система виконання бюджетів 

Сутність національної платіжної системи. Платіжна система виконання Державного 

бюджету України як складова національної платіжної системи. Законодавчо-нормативна база 

регулювання платіжної системи. 

Елементи платіжної системи. Система норм і правил проходження платежів. Сутність 

казначейського виконання Державного бюджету за доходами і видатками. Сутність і 

призначення Єдиного казначейського рахунка. Можливості його функціонування. Структура 

Єдиного казначейського рахунка. 

Реєстраційні рахунки та їх сутність. Порядок відкриття реєстраційних рахунків. 

Реєстрація розпорядників коштів. Особові рахунки, їх сутність. Технічне забезпечення 

здійснення платежів. Застосування сучасних інформаційно-обчислювальних технологій. 

Автоматизація інформаційно-обчислювальних процедур. Єдина державна система 

передавання даних. 

 
Тема 4. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами 

Склад доходів Державного бюджету України. Порядок касового виконання 

Державного бюджету за доходами. Функції Державного казначейства з виконання 

Державного бюджету за доходами. Документи, що є підставою для зарахування платежів. 

Ставки платників платежів. 

Реєстр доходів — основний документ для здійснення аналітичного і синтетичного 

обліку надходжень до Державного бюджету. Аналітичний облік податків і неподаткових 

надходжень до Державного бюджету. Взаємодії Державного казначейства з Державною 

податковою адміністрацією та установами уповноважених банків. Порядок зарахування 

платежів. Операції за надходженнями до загального фонду Державного бюджету. 

Операції з платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами 

Державного бюджету. Операції з платежами до бюджету, які розподіляються між державним 
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і місцевим бюджетами. Операції з власними надходженнями бюджетних установ та 

організацій. 

Поняття та сутність нез’ясованих надходжень до бюджету. Розподіл 

загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів між бюджетами. Звіти 

про доходи державного бюджету. Зобов’язання установ банків при казначейській формі 

виконання Державного бюджету за доходами. 

Звітність за доходами Державного бюджету. Контроль за повнотою надходжень 

доходів до бюджету. 

 
Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками 

Сутність казначейського обслуговування Державного бюджету за видатками. Порядок 

касового виконання державного бюджету за видатками. Розпорядники коштів. Організація 

роботи з касового виконання Державного бюджету за видатками. Порядок доведення обсягів 

асигнувань і кошторисів видатків розпорядників коштів. 

Зведений кошторис доходів і видатків. Облік зобов’язань та оплата рахунків 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Організація роботи Державного 

казначейства у процесі касового виконання Державного бюджету за видатками. Здійснення 

видатків за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету. 

Оплата витрат розпорядників коштів. Відповідальність розпорядників коштів щодо 

правильності оформлення розрахункових документів. Попередній контроль за витрачанням 

коштів. Оформлення розрахункових документів на оплату. Видача готівки. Документи на 

отримання готівки. 

Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

 

Тема 6. Управління державним боргом 

Сутність управління державним боргом. Класифікація боргу. Кредити, отримані від 

міжнародних фінансових організацій. 

Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Європейський банк 

реконструкції та розвитку. Державні кредити, отримані від зарубіжних країн і зарубіжних 

приватних банків. Заборгованість держави за емітованими цінними паперами. Правові засади 

та напрями управління державним боргом. Розробка стратегії та боргової політики держави. 

Функції Державного казначейства щодо управління та обслуговування державного 

внутрішнього та зовнішнього боргу. Погашення боргу. 

 

Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та позабюджетних 

фондів 

Склад та структура місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини та їх регулювання. 

Міжбюджетне фінансування. Складання, розгляд, затвердження та виконання місцевих 

бюджетів. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні. Виконання місцевих 

бюджетів органами державного казначейства. 

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками. 

Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів. 

Перерахування міжбюджетних трансфертів. Операції по взаємних рахунках. Облік, складання 

звітності про виконання місцевих бюджетів. Порядок зарахування коштів до державних 

цільових фондів. Порядок проходження коштів державних цільових фондів. 

 

Тема 8. Звітність і контроль у системі казначейства 

Звітність про виконання Державного бюджету. Основні принципи складання 

фінансової звітності. Порядок подання звітів виконання Державного бюджету за доходами та 

видатками. Встановлення строку подання зведених річних звітів підприємницькими 

структурами. Строки подання зведених річних звітів нижчими органами Державного 
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казначейства. Інформаційна база для складання звіту про виконання Державного бюджету. 

Баланс виконання кошторису видатків. Звіт про виконання кошторису видатків установи. 

Аналіз факторів, що вплинули на виконання Державного бюджету. Порядок звіряння з 

органами Державної податкової адміністрації щодо надходження доходів до Державного 

бюджету в розрізі доходів. Порядок складання річного звіту про касове виконання 

Державного бюджету за доходами та видатками. 

Державний фінансовий контроль в Україні. Суб’єкт та об’єкт фінансового контролю. 

Контроль зовнішній і внутрішній. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

Відповідальність за бюджетні правопорушення. Етапи контролю. Фінансовий контроль у 

процесі виконання державного та місцевих бюджетів. Контроль на етапі прийняття 

зобов’язань. Контроль на етапі перевірки. Контроль на етапі оплати прийнятих зобов’язань. 

Попередній контроль на стадії прийняття зобов’язань. Контроль перед здійсненням платежу. 

Контроль після здійснення видатків. 

 

Тема 9. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи 

Необхідність створення та поняття інформаційних систем. Особливості організації 

автоматизованих інформаційних систем у казначействі.  

Структура та складові автоматизованих інформаційних систем. Функціональна 

складова автоматизованої інформаційної системи. Забезпечувальна складова автоматизованої 

інформаційної системи. Взаємодія функціональної та забезпечувальної складових 

автоматизованої інформаційної системи. 

Організація роботи автоматизованої інформаційної системи органів казначейства. 

Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетних коштів. Організація 

контролю за використанням бюджетних коштів за умови функціонування автоматизованої 

системи.  

Телекомунікаційна система казначейства. Захист інформації в системі казначейства. 

 
Тема 10. Казначейські системи зарубіжних країн 

Загальна характеристика зарубіжних казначейських систем. Міжнародні організації 

казначейських служб.  

Касове виконання бюджетів у Франції. Бюджетна система Франції. Бюджетний процес 

на загальнодержавному рівні. Повноваження Казначейства Франції в процесі виконання 

бюджету. Розмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерами. 

Бюджетні повноваження державних бухгалтерів. Політика фінансової децентралізації. 

Організація бюджетного процесу на місцевому рівні. Структура казначейської системи. 

Рахунки казначейства. Казначейські операції. підбір кадрів та управління персоналом у 

системі казначейства. 

Державне казначейство США. Бюджетний процес та розмежування повноважень між 

його учасниками. Участь державного казначейства у бюджетному процесі. організаційна 

структура казначейства. 

Державне казначейство Великобританії. Склад і структура бюджетної системи. 

Організація бюджетного процесу. Участь казначейства у бюджетному процесі. 

Виконання бюджету у Німеччині. Склад та структура бюджетної системи. Організація 

бюджетного процесу. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 
13 14 

1. Становлення та 

розвиток, 

організаційні основи 

та правовий статус 

діяльності 

Державного 

казначейства 

України. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

2. Бюджетна 

класифікація. 

5 1 1 - - 3 - - - - - - 

3. Платіжна система 

виконання бюджетів. 
5 1 1 - - 3 - - - - - - 

4. Казначейське 

обслуговування 

бюджетів за 

доходами. 

10 2 2   6       

5. Казначейське 

обслуговування 

бюджетів за 

видатками. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

6. Управління 

державним боргом 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

7. Казначейське 

обслуговування 

місцевих бюджетів 

та позабюджетних 

фондів. 

10 2 2   6       

8. Звітність і контроль 

у системі 

казначейства. 

10 2 2   6       

9. Інформаційно-

технічне 

забезпечення 

казначейської 

системи. 

10 2 2   6       

10. Казначейські 

системи зарубіжних 

країн. 

10 2 2   6       

 
Усього годин 90 18 18 - - 54 

- - - - - - 
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4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для 

підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми (окремих тем) та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і 

може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією 

викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї 

програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання та 10 тестових завдань. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за 

схемою, наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Бюджетний кодекс України : Закон України вiд 08. лип. 2010 р. № 2456-VI. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21. 

2. Бюджетна система: навч.посіб. / Т.Я.Андрейків, В. В. Оліярник. Львів: Вид-во 

Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 288 с. 

3. Бюджетна система в таблицях і схемах : навч. посібник / [Ситник Н.С.,               

Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. 180 с. 

4. Гаврилова Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання 

економіки / Л.В.Гаврилова //Агросвіт. 2019. № 3. С. 62–70. 

5. Галушка Е. О. Казначейська справа: підручник. 2-е вид.  Львів: Магнолія 2006,  

2018. 520 с. 

6. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 

16.07.1999 № 996-ХІУ. сайт Верховної ради України. URL:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/. 

7. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про платіжні системи та 

переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-ІV. сайт Верховної ради України.  URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

8. Сайт Державного казначейства України. URL: http://www.treasury.gov.ua. 

9. Сидор Г. В. Вплив макроекономічних показників на збалансування Державного 

бюджету України. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні 

особливості : колективна монографія. Чортків : ЧННІПБ, 2019. С. 176–184.  

10. Сушко Н. І. Класифікація надходжень і витрат в процесі казначейського 

обслуговування Державного бюджету в умовах євроінтеграції. Science Rise. 2016. № 2/1 

(19). С. 47–54. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія.  С. О. Булгакова; за 

заг. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. НАПН України   А. А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2010. 396 с.  

2. Вербовий М. П. Роль і місце казначейської системи обслуговування 

державного бюджету України у фінансуванні бюджетних установ. Науковий вісник 

ЧДІЕУ.  2011. № 1 (9).  С. 20-25. 

3. Голинський Ю. О. Роль державної казначейської служби у зменшенні 

наслідків економічної нестабільності. Бюлетень міжнародного нобелівського 

економічного форому. 2012. №1(5), Том 2. С. 61-67. 

4. Стоян, В. І. Казначейська система: підручник /  В. І. Стоян, О. С. Даневич,             

М.Й. Мац; за заг. ред. А. І. Крисоватого.– 3-тє вид., змін. і доповн. К.: ЦУЛ, 2014. 868 с. 

5. Стоян, В. І. Управління фінансовими ресурсами в системі Казначейства 

України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку. Фінанси 

України. 2015. № 5. С. 55-68. 

6. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету: навч. посіб. /                    

В. І. Стоян, В. М. Русін. Тернопіль : Астон, 2015. 372 с. 
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