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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

вибіркова дисципліна

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
4
120
3
24
15
80
2,6
5,3
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у майбутніх фахівців-фінансистів системи базових
знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи
та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.
Завдання: - підготувати студентів із теоретичних питань функціонування
казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи
організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та
вміння для подальшого практичного застосування.
Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і
використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Становлення й розвиток державного казначейства України
Тема 2. Державне казначейство України - повноважний учасник
бюджетного процесу
Тема 3. Бюджетна класифікація
Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів
Тема 5. Казначейське виконання державного бюджету по витратах
Тема 6. Касове виконання державного бюджету по доходах
Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та
позабюджетних фондів
Тема 8. Інформаційне забезпечення виконання бюджетів
Тема 9. Звітність та контроль у системі державного казначейства
Тема 10. Керування державним боргом
Тема 11. Казначейство закордонних країн

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інституту казначейської справи
Тема 1. Становлення й розвиток
13
2
1
10
державного казначейства України
Тема 2. Державне казначейство
13
2
1
10
України - повноважний учасник
бюджетного процесу
Разом за змістовим модулем 1
26
4
2
20
Змістовий модуль 2. : Казначейська система обслуговування державного бюджету.
Тема 3. Бюджетна класифікація
10
2
2
6
Тема 4. Платіжна система виконання
9
2
1
6
бюджетів
Тема 5. Казначейське виконання
9
2
1
6
державного бюджету по витратах
Тема 6. Касове виконання державного
6
10
2
2
бюджету по доходах
Тема 7. Казначейське обслуговування
1
6
місцевих бюджетів та позабюджетних
9
2
фондів
Разом за змістовим модулем 1
47
10
7
30
Змістовий модуль 3. : Забезпечення, облік і звітність виконання бюджетів
Тема 8. Інформаційне забезпечення
13
4
2
7
виконання бюджетів
Тема 9. Звітність та контроль у
9
2
7
системі державного казначейства
Тема 10. Керування державним
11
2
2
7
боргом
Тема 11. Казначейство закордонних
2
9
країн
13
2
Разом за змістовим модулем 3
47
10
6
30
Усього годин
120
24
15
80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар запитань і відповідей
Основи й правовий статус діяльності державного казначейства
України
Семінар з виконанням практичних задач Державне казначейство
2
України - повноважний учасник бюджетного процесу
3
Семінар - дискусія Бюджетна класифікація
Семінар запитань і відповідей Платіжна система виконання
4
бюджетів
Семінар з виконанням практичних задач
5
Казначейське виконання державного бюджету по витратах
Семінар запитань і відповідей
6
Касове виконання державного бюджету по доходах
Семінар з дискусія
7
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та
позабюджетних фондів
Семінар з виконанням практичних задач Інформаційне
8
забезпечення виконання бюджетів
Семінар запитань і відповідей Звітність та контроль у системі
9
державного казначейства
Семінар з виконанням практичних задач Керування державним
10
боргом
11 Семінар дискусія Казначейство закордонних країн
Всього
1

Кількість
годин
1
1
2
1
1
2
1

2

2
2
15

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами роботи казначейської
служби та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Зміст самостійної роботи
самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Сутність казначейської системи України
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінар - розгорнута
10
літератури для обговорення питань: Історичні умови
бесіда Тема 1.
започаткування інституту казначейства. Тлумачення казни
Становлення й
в широкому і вузькому розумінні. Функції казна¬чейства
розвиток державного
на різних етапах історичного розвитку. Необхідність і
казначейства України
передумови створення казначейської системи в Україні.
Вид та тема
семінарських занять

10
Семінар - розгорнута
бесіда Тема 2.
Державне
казначейство України
- повноважний
учасник бюджетного
процесу

2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Організація
бюджетного процесу в Україні, принципи бюджетного
процесу. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Складання, розгляд та прийняття Державного
бюджету України. Виконання Державного бюджету
України. Зведення, складання та надання звітності про
виконання державного бюджету. Бюджетне планування та
прогнозування. Бюджетні повноваження Державного
казначейства України.
Джерела [ 1 -4]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Засоби
діагностики
Семінар
розгор¬нута
бесіда
Становлення
й розвиток
держав¬ного
казначейства
України

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Разом змістовий
20
модуль 1
Змістовий модуль 2. Казначейська система обслуговування державного бюджету
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
6
Семінар запитань і
відповідей Тема 3.
Бюджетна
класифікація
6

Семінар - розгорнута
бесіда Тема 4.
Платіжна система
виконання бюджетів

літератури для обговорення питань: Сутність та призначення бюджетної класифікації. Класифікація доходів
бюджету. Класифікація видатків бюджету.
Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу.
Джерела [1-4, 10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття платіжних
систем.
Системи
міжбанківських
розрахунків.
Внутрішньобанківські платіжні системи. Системи “клієнтбанк”. Системи масових платежів. Елементи платіжних
систем. Сутність внутрішньої платіжної системи
Державного казначейства України. Принципи проведення
операцій у внутрішній платіжній системі казначейства.
Економічний зміст і призначення єдиного казначейського
рахунку.
Особливості
функціонування
єдиного
казначейського рахунку. Принципи управління єдиним
казначейським рахунком. Загальна характеристика
рахунків, які відкриваються в органах державного
казначейства. Порядок відкриття та закриття рахунків.
Проведення операцій на реєстраційних рахунках.
Проведення операцій на спеціальних реєстраційних
рахунках. Ознаки кодування та аналітичні параметри
рахунків
Джерела [1-4, 16, 27]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.

фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

6

Семінар запитань і
відповідей Тема 5.
Казначейське
виконання
державного бюджету
по витратах

6

Семінар запитань і
відповідей Тема 6.
Касове виконання
державного бюджету
по доходах

Семінар запитань і
відповідей Тема 7.
Казначейське
обслуговування
місцевих бюджетів та
позабюджетних
фондів

1 .1 . Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Видатки державного
та місцевих бюджетів. Економічна сутність і класифікація
видатків бюджету. Організація роботи щодо виконання
державного та місцевих бюджетів за видатками.
Формування бази даних про мережу розпорядників
бюджетних коштів. Взаємовідносини органів державного
казначейства з розпорядниками коштів бюджету.
Забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю
за їх дотриманням. Порядок оформлення змін, що
виникають у процесі виконання державного бюджету.
Облік і консолідація інформації за зобов’язаннями
розпорядників
бюджетних
коштів.
Перерахування
бюджетних коштів на здійснення видатків. Порядок
перерахування коштів.
Перерахування дотацій місцевим бюджетам.
Здійснення видатків за рахунок коштів загального та
спеціального фондів. Казначейське обслуговування
одержувачів коштів державного бюджету. Здійснення
видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів
коштів державного бюджету та платежів з розрахунків
інших клієнтів. Виплата готівки розпорядникам
бюджетних коштів, одержу вачам коштів державного
бюджету та іншим клієнтам. Відмови в оплаті рахунків
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Джерела
[1-4, 10]
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Загальна характеристика державних доходів. Доходи Державного бюджету
України в контексті чинного законодавства. Організація
касового виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами. Порядок зарахування платежів до бюджетів.
Операції за надходженнями до загального фонду
державного та місцевих бюджетів. Операції за коштами
від повернення бюджетних позичок та кредитів, поданих
під державні гарантії за рахунок загального фонду
державного та місцевих бюджетів. Операції за
надходженнями до спеціального фонду державного та
місцевих бюджетів. Операції за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів. Операції за платежами до
бюджету, які
розподіляються між державним та місцевим бюджетами.
Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів
бюджету, що підлягають розподілу. Операції за іншими
платежами, які тимчасово віднесені до доходів бюджету.
Операції за власними надходженнями бюджетних установ
і організацій. Зарахування платежів, що справляються
митними органами. Операції з повернення надмірно або
помилково сплачених платежів до бюджетів. Облік і
складання звітності про надходження коштів до
державного та місцевих бюджетів. Джерела [1-4, 10]

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня
повідомлень

2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

6

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літезатури для обговорення питань: 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

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

виникають у процесі виконання місцевих бюджетів.
Перерахування міжбюджетних трансфертів. Операції по
взаємних рахунках. Облік, складання звітності про
виконання місцевих бюджетів.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Разом змістовий
30
модуль 2
Змістовий модуль 3. Забезпечення, облік і звітність виконання бюджетів
1. Опрацювання

Семінар - розгорнута
бесіда Тема 8.
Інформаційне
забезпечення
виконання бюджетів

7

конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Бухгалтерський облік
в органах державного казначейства. Особливості
бухгалтерського обліку у бюджетній сфері. Основні
завдання системи бухгалтерського обліку Державного
казначейства по виконанню бюджетів. Організація бухгалтерського обліку в органах державного казначейства.
План рахунків як засіб реєстрації в обліку опатацій.
Структура плану рахунків. Внутрішня побудова рахунків.
Джерела [1-4, 31]
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань

Семінар запитань і
відповідей Тема 9.
Звітність та контроль
у системі державного
казначейства
7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Економічна сутність
і призначення фінансової звітності. Класифікація фінансової звітності за окремими ознаками. Інформаційна база
для складання звітів про виконання бюджетів.
Порядок складання та подання звітності бюджетними
установами. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства.
Строки подання та порядок розгляду звітності про
виконання бюджетів.
Джерела [1-4]
2. Самотестування.

Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 10. Керування
державним боргом

7

Семінар з виконанням
практичних задач

9

Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: 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.
Джерела [1-4, 22]
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом аналізу страхових операцій, факторів управління ризиком і фінансовими
результатами (прибутком і рентабельністю). Аналіз та
оцінка показників платоспроможності страховика, обсягу
страхових резервів і спеціальних фондів страховика.
Моделювання факторної моделі прибутку страховика.
Розрахунок
показників
інвестиційної
діяльності
страховика. Обргунтування ефективних варіантів інвестицій, аналіз інвестиційного середовища тощо.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Казначейство Франції.

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне

Тема 11.
Казначейство
закордонних країн

Разом змістовий
модуль 3
Разом

Державне казначейство СІЛА. Державне казначейство
Великобританії. Державне казначейство Латвійської
Республіки. Казначейство Австрії. Джерела [1-4, 7]
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

30
80

та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
Здатність породжувати нові ідеї
(креативність).Здатність генерувати
ідеї, які дозволяють реалізовувати
затребувані
конкурентоспроможні
інноваційні послуги у фінансовокредитній сфері та страхуванні
Здатність застосовувати знання на
практиці.
Здатність
ефективно
використовувати
на
практиці
отриманні знання з дисциплін
загальної та професійної підготовки
Відповідальність,
турбота
про
якість роботи, що виконується.
Здатність
сумлінно
виконувати
професійні обов’язки фінансиста
згідно посадових інструкцій
Професійне
володіння
комп’ютером та інформаційними
технологіями.
Здатність
використовуватисучасне прикладне
професійне програмне забезпечення у
фінансово-кредитній та страховій
діяльності
Культура усного професійного
мовлення.Здатність
оволодіти
нормами
мовного
етикету
та
правилами мовленнєвої поведінки
співрозмовників під час проведення
телефонної розмови, перемовин,
дискусій, публічних виступів, що
пов’язано з професійною діяльністю
фінансиста
Базові загальні знання. Володіти
базовими загальними знаннями з
фінансів, банківської справи та
страхування,
що
дозволяє
розв’язувати прикладні і наукові
завдання в цій області. Знання
базових підходів, методологій інших
дисциплін і здатність застосовувати
їх в контексті фінансово-кредитної та
страхової діяльності
Глибокі знання та розуміння.
Знання сутності і концептуальних
основ розвитку форм грошей, схем та

1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

+

+

+

+

+

+

структури грошових потоків на
мікро- та макрорівнях, структури
банківської системи України та
діяльності небанківських фінансовокредитних
установ.
Здатність
впевнено
орієнтуватися
в
теоретичних
та
практичних
проблемах
грошово-кредитного
характеру, прогнозувати майбутній
розвиток
грошово-кредитних
відносин, володіти професійними
знаннями з фінансування бізнесу та
підходами до прийняття рішень з
фінансування
Навички оцінювання. Здатність
виконувати професійні обов'язки
щодо здійснення оцінки поточної
фінансово-економічної
діяльності
господарюючих суб'єктів, розробляти
і надавати сучасні фінансовокредитні та страхові продукти та
послуги. Оцінити інформаційноаналітичне забезпечення розробки
стратегічних, поточних і оперативних
прогнозів,
планів,
бюджетів;
здійснювати
їх
моніторинг,
аналізувати і контролювати хід їх
виконання.
Здатність
оцінювати
ризики, здійснювати заходи щодо їх
зниження, оцінювати ефективність
використання фінансових ресурсів
для мінімізації фінансових втрат.
Оцінювати потребу в фінансових
ресурсах та їх вартість. Оцінювати
ефективність наявної організаційної
структури
Математичні навички. Здатність
використовувативідповідне
програмне забезпечення, математичні
моделі та методи для проведення
розрахунків
щодо
ефективності
інвестиційної
діяльності,
пріоритетності кредитних вкладень та
вибору
оптимального
методу
визначення
їх
дохідності.
Застосовувати на практиці конкретні
методи, засоби та інструменти
бюджетування основних напрямів
діяльності суб’єктів господарювання
та
фінансово-кредитних
установ.Застосовувати
практичні
методи планування потреби у

+

+

власному капіталі та вибирати
оптимальні
джерела
його
нарощування
Розв’язання проблем. Здатність
швидко та ефективно розв’язувати
широке
коло
проблеми,
які
виникають
під
часпрофесійної
діяльності, шляхом
практичного
використання
комунікаційних
навичок, спеціалізованих знань та
сучасних технологій

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку виставлення
заліку.
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1
Тема 2
Разом змістовий
модуль 1

1
4

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

2
2
2
2
2

5

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
1
4
5
5
5
Змістовий модуль 2
5
4
4
5
4
4
5
4

ПМК

Сума
балів

5

2
18

5

20

5

11
6
11
6
16

Разом змістовий
модуль 2

10

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Разом змістовий
модуль 3
Разом

2
2
2
2
8

15

20

Змістовий модуль 3
5
3
3
3
2
1
7

10

5

50

5

3
6
8
11

5

30
100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Юнацький М.О. Казначейська справа [Текст] : конспект лекцій / М.О.
Юнацький // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2017.- 165 с.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI. [Електронний
ресурс]:сайт
Верховної
ради
України.
Режим
доступу
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
3. Галушка Є. О. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка, О.В.
Охрімовський, И. С. Хижняк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. - 580 с.
4. Опалко К.С. Казначейська справа: навч. пос. / К.С.Опалко - К.: Аграрна освіта 2014. - 296 с.
5. Попова Л.М. Казначейська справа: [навч. посіб.] / Л.М. Попова, С.М. Попова,
В.І. Успаленко. - К.: Центр учбової літератури. - 2011. - 164 с.
6. Стоян, В. І. Казначейська система [Текст]: підручник /В. І. Стоян, О. С.
Даневич, М. И. Мац; за заг. ред. А. І. Крисоватого.- 3-тє вид., змін, і доповн.- К.:
ЦУЛ, 2014.- 868 с.
7. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: сайт
Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/cgibin/laws/.
8. 11. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI. [Електронний ресурс]:
сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgibin/laws/.
9. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне
замовлення та державні закупівлі / [Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук
П.К. та ш.] ; за ред. В.Т. Александров. - К.: НВП «ABT», 2004. - 593 с.
10.Юрій С. І. Казначейська система [Текст] : підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. И.
Мац. - Тернопіль, 2002. - 590 с.
11.Форкун, І.В. Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Форкун,
Н. Л. Фролова. - 3-тє вид., випр. та доповн. - Львів : "Новий Світ-2000", 2013. 514с.
12.Юнацький М.О. Бухгалтерський контроль: проблеми організації та звітність /
М.О. Юнацький //
Глобальні та національні проблеми економіки.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2016. –
Вип.10. – С. 124-136
13.Юнацький М.О. Концептуальна основа формування облікової політики
підприємства для цілей бухгалтерського обліку / М.О. Юнацький // Науковий

вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні
економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6/2016. – С. 159163
14.Юнацький М.О. Використання дискримінантного аналізу для оцінки
ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ «ЦГЗК») / М.О.
Юнацький // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : [Електронний
ресурс].– 2018. – Вип. 3 (14). – Режим доступу: http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr
15.Юнацький М.О. Аналіз фінансового стану підприємства роздрібної торгівлі ») /
М.О. Юнацький // Інфраструктура ринку : [Електронний ресурс].– 2018. – Вип.
18. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/16-2018
16.Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану
підприємства / М.О. Юнацький // Ефективна економіка : [Електронний ресурс].
–
2018.
–
Вип.
4.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232
17.Юнацький М.О. Огляд фінансових і не фінансових чинників впливу діяльності
ТНК на економіку / М.О. Юнацький // Економіка та суспільство : [Електронний
ресурс].
–
2018.
–
Вип.
15.
–
Режим
доступу:
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14
18.Юнацький М.О. Облікова політика казначейства щодо виконання бюджету /
М.О. Юнацький //
Глобальні та національні проблеми економіки :
[Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 23. – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-22-2018
Допоміжна
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
2. від 16.07.1999 № 996-ХІУ. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України.
- Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
3. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-IV. [Електронний
ресурс]:сайт
Верховної
ради
України.
Режим
доступу
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
4. Закон України „Про Національний банк України" від 20.05.1999 №679- XIV.
[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://
zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
5. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від
05.04.2001 №2346-111. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку подання ^
фінансової звітності" від 28.02.2000 р. №419. [Електронний ресурс]: сайт
Верховної ради України. - Режим доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/
laws/
7. Постанова Національного банку України „Про затвердження Інструкції про j у
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,, від 21.01.2004 №22.

[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим доступу - http://
zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
8. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від
15.12.2004 №637. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим
доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
9. Наказ Державного казначейства України „Про затвердження змін до деяких j 9
нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ" від
28.01.2002 №12. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. - Режим
доступу - http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
10.Юрій С. І. Казначейська система [Текст] : підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. И.
Мац. - Тернопіль, 2002. - 590 с.
Інформаційні ресурси
1.

2.

3.

4.

5.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України / Державна
казначейська
службаУкраїни.
–
Режим
доступу
:
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
Податковий Кодекс України : Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua
Бюджетний Кодекс України : Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua
Офіційний сайт Державної служби статистики / Державна служба
статистики
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Міністерства фінансів України / Міністерство фінансів
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua

