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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни “Експертиза та аналіз державного 
бюджету” — оволодіння теорією та методологією, а також набуття 
практичних навичок з організації  і проведення аналізу державного 
бюджету, державного фінансового контролю, аудиту, бухгалтерської 
експертизи, а також теоретичних знань і практичних навичок щодо 
здійснення експертизи проекту державного бюджету з метою конт-
ролю за ефективністю та обґрунтованістю формування дохідної час-
тини і цільовим використанням грошових коштів для правильного 
прийняття управлінських рішень при формуванні та виконанні дер-
жавного бюджету.

Основні завдання дисципліни:
• оволодіння знаннями щодо сутності, призначення і структури 

державного бюджету;
• оволодіння правовою базою функціонування бюджетної систе-

ми в Україні;
• засвоєння теоретичних основ здійснення аналізу та експертизи 

державного бюджету;
• засвоєння теоретичних основ методологічних прийомів держав-

ного фінансового контролю та аудиту;
• організація проведення судово-бухгалтерської експертизи бюд-

жетів усіх рівнів.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ЕКСПЕРТИЗА  ТА  АНАЛІЗ  ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

2

3

змістовий модуль I. теоретико-методологічні засади 
експертизи та аналізу державного бюджету
Сутність, призначення та правове забезпечення державного 
бюджету
Сутність, особливості та правове забезпечення формування 
дохідної частини державного бюджету
Сутність і правові основи видатків державного бюджету
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Бюджетні правопорушення та економічні злочини. 
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства 
і використанням бюджетних коштів
Загальні теоретико-методологічні засади експертизи 
та аналізу державного бюджету

6
7

8
9

10

змістовий модуль іі. Організація й методика експертизи 
та аналізу державного бюджету
Аналіз та експертиза доходів державного бюджету
Аналіз та експертиза видатків і використання видаткової 
частини державного бюджету
Казначейська система обслуговування державного бюджету
Місце Рахункової палати у проведенні експертизи 
та аналізу Державного бюджету
Інформаційне забезпечення проведення аналізу 
та експертизи державного бюджету

Разом годин: 108

ЗМІСТ 
 дисципліни 

“ЕКСПЕРТИЗА  ТА  АНАЛІЗ  ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ”

змістовий модуль і.  теоретико-методологічні засади 
експертизи та аналізу державного 
бюджету

Тема 1. Сутність, призначення та правове забезпечення 
державного бюджету

Сутність і призначення державного бюджету. Бюджет як еконо-
мічна категорія. Функції бюджету держави. Бюджетна політика. Су-
часні бюджетні відносини. Сутність бюджетного механізму. Бюджет 
як фінансовий план держави, зв’язок бюджету з іншими фінансовими 
планами. Фактори, що впливають на формування бюджету. Сутність 
і структура бюджетної системи України. Основи бюджетного устрою. 
Міжбюджетні відносини. Бюджетна класифікація. Сутність бюджет-
ного процесу. Застосування програмно-цільового методу у бюджет-
ному процесі. Бюджетне право та його роль у побудові бюджетної 
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системи та організації бюджетного процесу. Бюджетний кодекс Ук-
раїни. 

Основні напрями розвитку бюджетної системи України. 
Література [1; 11; 12; 1�; 16; 17; 2�; 26; 28; 31; 39; ��]

Тема 2. Сутність, особливості та правове забезпечення 
формування дохідної частини державного бюджету 

Сутність доходів державного бюджету. Методи формування до-
ходів бюджету. Джерела формування доходів. Склад і структура 
доходів бюджету України, їх класифікація. Правове регулювання 
формування бюджетних надходжень. Вплив внутрішніх і зовнішніх 
факторів на доходи державного бюджету. Податкові надходження до 
бюджету, їх сутність і склад. Функції Державної податкової адмініст-
рації. Неподаткові доходи бюджету, їх сутність і склад. Офіційні 
трансферти та їх роль у формуванні державного і місцевих бюджетів. 
Юридичні та економічні аспекти розподілу доходів між ланками бюд-
жетної системи. Закріплені та регулюючі доходи. Державні цільові 
фонди. Розмежування доходів у процесі бюджетного регулювання 
згідно із Бюджетним кодексом України. 

Література [1–�; 17; 2�–26; 28; 31; 39; ��]

Тема 3. Сутність і правові основи видатків державного 
бюджету

Сутність видатків державного бюджету, їх класифікація. Прин-
ципи, форми та методи бюджетного фінансування. Розмежування 
видатків між бюджетами. Видатки, що здійснюються з Державного 
бюджету України. Сутність видатків місцевих бюджетів. Міжбюджет-
ні трансферти. Сутність кошторисів бюджетних установ. Принципи 
кошторисного фінансування. Розпорядники бюджетних коштів та 
їхні повноваження. Загальні основи правового регулювання видатків 
згідно із Бюджетним кодексом України. 

Література [1; 17; 2�; 26; 28; 31; 39; ��]

Тема 4. Бюджетні правопорушення та економічні 
злочини. Контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства і використанням бюджетних коштів

Поняття і сутність бюджетного правопорушення та економічних 
злочинів. Характеристика адміністративних правопорушень і еко-
номічних злочинів у бюджетній сфері. Фінансовий контроль як ме-
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тод запобігання фінансовим правопорушенням. Роль економічного 
контролю у виявленні правопорушень у бюджетній сфері. Система 
органів контролю за дотриманням бюджетного законодавства у фі-
нансово-господарській діяльності в Україні, їх повноваження. Ос-
новні функції Державної контрольно-ревізійної служби. Стандарти 
державного фінансового контролю. Відповідальність за бюджетні 
правопорушення.

Література [1–3; 5–1�; 19–21; 23; 25; 27; 33; 38; �0–�2]

Тема 5. Загальні теоретико-методологічні засади експертизи 
та аналізу державного бюджету

Предмет і об’єкт аналізу бюджету. Метод аналізу бюджету, його 
елементи. Види аналізу бюджету. Основні принципи аналізу бюджету. 
Системний підхід до аналізу бюджету. Методика комплексного аналі-
зу бюджету, його послідовність. Взаємозв’язок аналітичних явищ. Ін-
формаційна база аналізу бюджету. Загальні методологічні принципи 
організації аналізу державного бюджету. Поняття експертизи бюдже-
ту, її види. Використання методів аналізу при проведенні ревізії та 
бухгалтерської експертизи. Предмет, метод, завдання та організація 
бухгалтерської експертизи. Використання документів і матеріалів 
інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів. 
Робота інвентаризаційної комісії. Організація судово-бухгалтерської 
експертизи. Вимоги до судових експертів, їх права, обов’язки та від-
повідальність. Типова структура висновку судово-бухгалтерської 
експертизи бюджетних відносин. Особливості призначення судово-
бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопору-
шення та при здійсненні виконавчих дій.   

Література [6; 7; 18–21; 23; 27; 29; 33; �0–�2]

змістовий модуль іі. Організація й методика експертизи 
та аналізу державного бюджету

Тема 6. Аналіз та експертиза доходів державного бюджету 
Загальний аналіз доходів бюджету, їх виконання загалом і за 

окремими категоріями. Виявлення та аналіз тенденцій динаміки до-
ходів різних категорій. Аналіз структури доходів бюджету. Аналіз 
частки доходів бюджету у валовому внутрішньому прибутку та у 
доходах консолідованого бюджету, а також її динаміки. Аналіз фак-
торів, що впливають на доходи державного бюджету. Еластичність 
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податкової системи. Аналіз рівня і пропорцій надходжень до держав-
ного бюджету з регіонів. Аналіз рівня і пропорцій доходів місцевих 
бюджетів. Аналіз державних цільових фондів. Експертиза основних 
операцій бюджетного процесу з обліку доходів. Експертиза доходів 
Державного бюджету України. 

Література [3; �; 18; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 33; �0–�2]

Тема 7. Аналіз та експертиза видатків і використання 
видаткової частини державного бюджету

Аналіз здійснення видатків. Аналіз складу і структури видатків 
державного бюджету. Аналіз основних напрямів видатків державного 
бюджету. Аналіз видатків бюджету на економічну діяльність, соціаль-
ний захист населення і соціальну сферу, науку, оборону та забезпе-
чення правопорядку, на управління і міжнародну діяльність. Аналіз 
структури видатків місцевих бюджетів згідно із Бюджетним кодек-
сом України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні”. Аналіз та експертиза міжбюджетних трансфертів. Експертиза 
механізму видачі готівки. Експертиза основних операцій бюджетного 
процесу з обліку витрат.

Література [19–21; 23; 25; 27; 29; 33; �0–�2]

Тема 8. Казначейська система обслуговування державного 
бюджету

Державне казначейство України, як повноважний учасник бюд-
жетного процесу. Становлення та розвиток Державного казначейства 
України.

Поняття та сутність платіжної системи виконання бюджету та її 
розвиток в Україні. Сутність внутрішньої платіжної системи Держав-
ного казначейства. Єдиний казначейський рахунок. Характеристика 
рахунків, що відкриваються в органах Державного казначейства, та 
порядок їх відкриття.

Казначейське обслуговування Державного бюджету за доходами.
Казначейське обслуговування Державного бюджету за видатка-

ми.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.
Сутність бухгалтерського обліку виконання бюджетів та його роз-

виток. План рахунків бухгалтерського обліку як інструмент відобра-
ження операцій з виконання бюджетів. Бухгалтерський облік опера-
цій з виконання бюджетів.
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Економічна сутність і види фінансової звітності про виконання 
Державного бюджету. Принципи складання та загальні вимоги до 
звітності при казначейському виконанні бюджетів. Звітність розпо-
рядників бюджетних коштів про виконання кошторисів, що подаєть-
ся до органів Державного казначейства. Практика складання звітності 
про виконання бюджету за доходами та видатками. Строки подання 
та порядок розгляду звітності про виконання бюджету.

Сутність фінансового контролю в системі Державного казначейс-
тва. Принципи та методи організації контролю в системі Державного 
казначейства. Зміст контролю, що здійснюється органами Державно-
го казначейства в процесі виконання видаткової частини бюджету.

Література [19; 22; 30; 32; 33; 36; �3; �5]

Тема 9. Місце Рахункової палати в проведенні експертизи 
та аналізу Державного бюджету

Контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Дер-
жавного бюджету України. Контроль за утворенням і погашенням 
внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності 
та доцільності видатків державних коштів, валютних і кредитно-фі-
нансових ресурсів. Контроль за фінансуванням загальнодержавних 
програм економічного, науково-технічного, соціального і національ-
но-культурного розвитку. Контроль над законністю та своєчасністю 
руху коштів загального і спеціального фондів державного бюджету 
в установах Національного банку України та уповноважених банках. 
Аналіз встановлених відхилень від показників державного бюджету.

Література [1; 7; 19; 23–25; 27; 33]

Тема 10.  Інформаційне забезпечення проведення аналізу 
та експертизи державного бюджету

Інформатика і бюджетний процес. Інформаційно-аналітична сис-
тема “Держбюджет” Міністерства фінансів України. Організаційно-
технічне забезпечення проведення аналізу та експертизи державного 
бюджету з використанням комп’ютерної технології обробки даних. 
Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і 
обробки інформації, яка підлягає дослідженню. Інформаційний потік 
в автоматизованій системі. Режим доступу до інформації. Структура 
корпоративної мережі. Рівень захисту інформації. Інтенсивність об-
робки інформації. Основні напрями захисту інформації.

Література [2; 19; 20; 3�; 35; 37]
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання. Кон-
трольна робота містить три теоретичних питання. У відповідях 
обов’язковими є посилання на нормативно-правову регламентацію 
певного питання. Контрольну роботу потрібно виконувати в руко-
писному або машинописному вигляді. Номер залікової книжки і но-
мер варіанта контрольної роботи зазначається на титульній сторінці. 
У разі відсутності цих даних робота повертається студенту без рецен-
зії. Номер варіанта контрольної роботи студенти вибирають за остан-
ньою цифрою своєї залікової книжки (див. таблицю).

Остання цифра залікової книжки 
студента (номер варіанта)

Теми контрольних робіт

0 1, 11, 21

1 2, 12, 22

2 3, 13, 23

3 �, 1�, 2�

� 5, 15, 25

5 6, 16, 26

6 7, 17, 27

7 8, 18, 28

8 9, 19, 29

9 10, 20, 30

Титульний аркуш контрольної роботи оформлюється відповідно 
до методичних рекомендацій, розроблених у МАУП. Далі подається 
зміст роботи, текст завдання і стислі, але вичерпні відповіді на пи-
тання. Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особис-
тий підпис і дату закінчення роботи. Список використаної літерату-
ри складається відповідно до загальноприйнятих вимог. Контрольна 
робота повинна бути написана на аркушах паперу формату А�. За-
гальний обсяг — 10–15 сторінок. На рецензування подається оригі-
нал роботи.
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Сутність і призначення державного бюджету. Бюджет як еконо-
мічна категорія.

 2. Сутність бюджетного процесу. Програмно-цільовий метод у бюд-
жетному процесі.

 3. Основні засади і сутність бюджетної системи України, принципи 
її побудови.

 �. Аналіз  сучасних бюджетних відносин.
 5. Аналіз бюджетного механізму.
 6. Фактори, що впливають на формування бюджету.
 7. Складові бюджетної системи, інші складові економічної системи, 

що впливають на її функціонування.
 8. Основні напрями розвитку бюджетної системи України.
 9. Роль економічного контролю у виявленні правопорушень у бюд-

жетній сфері.
 10. Система органів державного контролю за дотриманням бюджет-

ного законодавства у фінансово-господарській діяльності в Ук-
раїні, їх повноваження.

 11. Структура податкової системи України.
 12. Характеристика неподаткових доходів бюджету.
 13. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів України.
 1�. Сутність і значення доходів державного бюджету.
 15. Джерела формування доходів бюджету.
 16. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на доходну частину дер-

жавного бюджету.
 17. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку до-

ходів.
 18. Розмежування доходів у процесі бюджетного регулювання згідно 

із Бюджетним кодексом України.
 19. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація.
 20. Аналіз складу видатків державного бюджету.
 21. Аналіз основних напрямів видатків державного бюджету.
 22. Державний фінансовий контроль як метод запобігання фінансо-

вим правопорушенням.
 23. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку 

витрат.
 2�. Загальні правила правового регулювання видатків згідно із Бюд-

жетним кодексом України.
 25. Аналіз структури видатків згідно із Законом України “Про Дер-

жавний бюджет України на ______рік”.
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 26. Система державного контролю за виконанням бюджету.
 27. Аналіз видатків місцевих бюджетів згідно із Бюджетним кодек-

сом України і Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”.

 28. Контроль за фінансуванням загальнодержавних програм еконо-
мічного, науково-технічного, соціального і національно-культур-
ного розвитку.

 29. Аналіз видатків бюджету на соціальну сферу, на науку та оборо-
ну.

 30. Організація проведення судово-бухгалтерської експертизи. Ти-
пова структура висновку судово-бухгалтерської експертизи бюд-
жетних відносин.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність і призначення державного бюджету. Бюджет як еконо-
мічна категорія. 

 2. Функції бюджету держави. 
 3. Бюджетна політика. 
 �. Сучасні бюджетні відносини. Сутність бюджетного механізму. 
 5. Бюджет як фінансовий план держави, зв’язок бюджету з іншими 

фінансовими планами. 
 6. Фактори, що впливають на формування бюджету. 
 7. Сутність і структура бюджетної системи України. 
 8. Основи бюджетного устрою. Міжбюджетні відносини. 
 9. Бюджетна класифікація. 
 10. Сутність бюджетного процесу. 
 11. Бюджетне право та його роль у побудові бюджетної системи та 

організації бюджетного процесу. Бюджетний кодекс України. 
 12. Сутність доходів державного бюджету. Склад і структура доходів 

бюджету України, їх класифікація.
 13. Методи формування доходів бюджету. 
 1�. Джерела формування доходів. 
 15. Правове регулювання формування бюджетних надходжень. 
 16. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на доходи державного 

бюджету. 
 17. Податкові надходження до бюджету, їх сутність і склад. Функції 

Державної податкової адміністрації. 
 18. Неподаткові доходи бюджету, їх сутність і склад. Офіційні транс-

ферти та їх роль у формуванні державного і місцевих бюджетів. 
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 19. Юридичні та економічні аспекти розподілу доходів між ланками 
бюджетної системи. 

 20. Закріплені та регулюючі доходи. Державні цільові фонди. 
 21. Сутність видатків державного бюджету, їх класифікація. 
 22. Принципи, форми та методи бюджетного фінансування. 
 23. Розмежування видатків між бюджетами. 
 2�. Сутність видатків місцевих бюджетів. 
 25. Міжбюджетні трансферти. 
 26. Сутність кошторисів бюджетних установ. Принципи кошто-

рисного фінансування. 
 27. Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження. 
 28. Загальні основи правового регулювання видатків згідно із Бюд-

жетним кодексом України. 
 29. Поняття і сутність бюджетного правопорушення та економічних 

злочинів. Характеристика адміністративних правопорушень і 
економічних злочинів у бюджетній сфері. 

 30. Фінансовий контроль як метод запобігання фінансовим правопо-
рушенням. Роль економічного контролю у виявленні правопору-
шень у бюджетній сфері. 

 31. Система органів контролю за дотриманням бюджетного зако-
нодавства у фінансово-господарській діяльності в Україні, їх 
повноваження. 

 32. Основні функції Державної контрольно-ревізійної служби. 
 33. Стандарти державного фінансового контролю. 
 3�. Відповідальність за бюджетні правопорушення.
 35. Предмет і об’єкт аналізу бюджету. 
 36. Метод аналізу бюджету, його елементи. 
 37. Види аналізу бюджету. 
 38. Основні принципи аналізу бюджету. 
 39. Системний підхід до аналізу бюджету. 
 �0. Методика комплексного аналізу бюджету, його послідовність. 
 �1. Інформаційна база аналізу бюджету. 
 �2. Поняття експертизи бюджету, її види. 
 �3. Використання методів аналізу при проведенні ревізії та бухгал-

терської експертизи. 
 ��. Предмет, метод, завдання та організація бухгалтерської експер-

тизи. 
 �5. Використання документів і матеріалів інвентаризації при вияв-

ленні та розслідуванні корисливих злочинів. 
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 �6. Робота інвентаризаційної комісії. Організація судово-бухгал-
терської експертизи. 

 �7. Вимоги до судових експертів. Права, обов’язки та відповідаль-
ність судових експертів. 

 �8. Типова структура висновку судово-бухгалтерської експертизи 
бюджетних відносин. 

 �9. Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у 
справах про адміністративні правопорушення та при здійсненні 
виконавчих дій.   

 50. Загальний аналіз доходів бюджету, їх виконання загалом і за 
окремими категоріями. 

 51. Виявлення та аналіз тенденцій динаміки доходів різних кате-
горій. 

 52. Аналіз структури доходів бюджету. 
 53. Аналіз частки доходів бюджету у валовому внутрішньому при-

бутку та доходах консолідованого бюджету, а також її динаміки. 
 5�. Аналіз факторів, що впливають на доходи державного бюджету. 
 55. Еластичність податкової системи. 
 56. Аналіз рівня і пропорцій надходжень до державного бюджету з 

регіонів. 
 57. Аналіз державних цільових фондів. 
 58. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку до-

ходів. 
 59. Експертиза доходів Державного бюджету України. 
 60. Аналіз здійснення видатків. 
 61. Аналіз складу і структури видатків державного бюджету. 
 62. Аналіз основних напрямів видатків державного бюджету. 
 63. Аналіз видатків бюджету на економічну діяльність, соціальний 

захист населення і соціальну сферу, науку, оборону та забезпечен-
ня правопорядку, на управління і міжнародну діяльність. 

 6�. Аналіз та експертиза міжбюджетних трансфертів. 
 65. Експертиза механізму видачі готівки. 
 66. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку вит-

рат.
 67. Державне казначейство України як повноважний учасник бюд-

жетного процесу. Становлення та розвиток Державного казна-
чейства України.

 68. Поняття та сутність платіжної системи виконання бюджету та її 
розвиток в Україні. 
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 69. Сутність внутрішньої платіжної системи Державного казначейс-
тва. 

 70. Єдиний казначейський рахунок. 
 71. Характеристика рахунків, що відкриваються в органах Держав-

ного казначейства, та порядок їх відкриття.
 72. Казначейське обслуговування Державного бюджету за доходами.
 73. Казначейське обслуговування Державного бюджету за видатка-

ми.
 7�. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.
 75. Сутність бухгалтерського обліку виконання бюджетів та його 

розвиток. План рахунків бухгалтерського обліку як інструмент 
відображення операцій з виконання бюджетів. 

 76. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів.
 77. Економічна сутність і види фінансової звітності про виконання 

державного бюджету. 
 78. Принципи складання та загальні вимоги до звітності при казна-

чейському виконанні бюджетів. 
 79. Звітність розпорядників бюджетних коштів про виконання кош-

торисів, що подається до органів Державного казначейства. 
 80. Практика складання звітності при виконання бюджету за дохода-

ми та видатками. 
 81. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання 

бюджету.
 82. Сутність, принципи та методи фінансового контролю в системі 

Державного казначейства. 
 83. Зміст контролю, що здійснюється органами Державного казна-

чейства в процесі виконання видаткової частини бюджету.
 8�. Контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Держав-

ного бюджету України. 
 85. Контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішньо-

го боргу України, визначення ефективності та доцільності видат-
ків державних коштів, валютних і кредитно-фінансових ресурсів. 

 86. Контроль за фінансуванням загальнодержавних програм еконо-
мічного, науково-технічного, соціального і національно-культур-
ного розвитку. 

 87. Контроль над законністю та своєчасністю руху коштів загального 
і спеціального фондів державного бюджету в установах Націо-
нального банку України та уповноважених банках. 

 88. Аналіз встановлених відхилень від показників державного бюд-
жету.
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 89. Інформатика і бюджетний процес. Інформаційно-аналітична сис-
тема “Держбюджет” Міністерства фінансів України. 

 90. Організаційно-технічне забезпечення проведення аналізу та екс-
пертизи державного бюджету з використанням комп’ютерної тех-
нології обробки даних.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ 

Основна

 1. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 № 25�2-ІІІ.
 2. Закон України “Про Державну податкову службу в Україні” від 

05.02.98 № 83/98-ВР.
 3. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників 

податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” від 
21.12.2000 № 2181-ІІІ.

 �. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
28.12.9� № 33�/9�-ВР із змін. і допов.

 5. Закон України “Про Державну контрольно-ревізійну службу в 
Україні” від 26.01.91 № 2939-ХХІ.

 6. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.9� № �038-ХІІ.
 7. Закон України “Про Рахункову палату” // Відомості Верховної 

Ради України.  — 1996. — № �3.
 8. Цивільний кодекс України. К.: Влад і влада, 1997.
 9. Кримінальний кодекс України. — К.: Велес, 2005.  — 152 с.
 10. Кримінально-процесуальний кодекс України.
 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: текст від-

повідає офіц. — К.: Школа, 2003.  — 208 с.
 12. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 

№ 27�7-IV.
 13. Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення ефек-

тивності контрольно-ревізійної роботи” (2000 р.).
 1�. Указ Президента України “Про зміцнення фінансової дисципліни 

та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері” (2001 р.).
 15. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.07 № 228.

 16. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Мініс-
терства фінансів України від 27.12.07  № 60�.

 17. Аведян Л. Й. Бюджетна система України: Конспект лекцій / Харк. 
нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 68 с.



16

 18. Анализ экономики: Страна, рынок, фирма: Учебник / Под ред. 
В. Е. Рыбалкина. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 303 с.

 19. Базась М. Ф. Методика та організація фінансового контролю: 
Підручник. — К.: МАУП, 200�. — ��0 с.

 20. Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгал-
терської експертизи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: 
МАУП, 2007. — �88 с.

 21. Білуха М. Т. Судово-бухгалтерська експертиза. — К.: Вища шк., 
1992.

 22. Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В., Сушко Н. І., Колодій О. Т., Чечулі-
на О. О. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т / С. О. Булгакова (ред.). — 2-ге вид., 
переробл. та допов. — К.: КНТЕУ, 2005. — �18 с.

 23. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., На-
зарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. — 
К.: НВП “АВТ”, 200�, — 301 с.

 2�. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова полі-
тика України. — К.: Наук. думка, 1999. — 301 с.

 25. Завгородный В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: 
А.С.К., 2001.

 26. Загорський В. С., Благун І. Г., Медведєв В. П. Бюджетна система: 
Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. студ. спец. 6.05010� 
“Фінанси” / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л.: 
Вид-во Львів. комерц. академії, 2006. — 276 с.

 27. Лазуренко В. И., Волошин А. Г. Аудит, ревизия, судебно-бухгалтер-
ская экспертиза в работе контролирующих органов. — Донецк: 
ООО “Лебедь”, 2000.

 28. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної 
економіки України / Наук.-дослід. фінансовий ін-т. — К.: НДФІ, 
2006. — 58� с.

 29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Навч. посіб. — К.: 
КНЕУ, 2000. — 208 с.

 30. Свірко С. В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посіб. для 
самост. вивч. дисц. для студ. магістерської прогр. “Облік і аудит” 
/ Київ. нац. екон. ун-т — К.: КНЕУ, 200�. — 290 с.

Додаткова

 31. Алєксєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Бюджетна система: 
Навч. посіб. для студ. � курсу спец. 7.5010� “Фінанси” базового 
напряму 6.0501 “Економіка і підприємництво”: Для студ. дистанц. 



17

форми навч. / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. Ін-т дистанц. 
навч. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 200�. — 
161 с.

 32. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах: Навч. 
посіб. — К.: Центр навч. літ-ри, 2005. — 288 с.

 33. Александров В. Т., Ворона О. І., Германчук П. К. Планування, обмін, 
звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення 
та державні закупівлі. — К.: НВП “АВТ”, 200�, — 528 с. (Інтегро-
ваний навчально-атестаційний комплекс).

 3�. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских 
систем. — М.: Единая Европа, 199�.

 35. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных 
системах обработки данных. — М.: Энергоиздат, 199�.

 36. Казначейська система виконання бюджету: Опорний конспект / 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т / Уклад.: С. О.  Булгакова, Л. В. Єрмо-
шенко. — К.: КНТЕУ, 200�. — 151 с.

 37. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей “Энциклопедия”. — 
СПб.: Питер, 2000, — 70� с.

 38. Матусовський Г. А. Проблеми формування методики розсліду-
вання економічних злочинів // Правова держава Україна: про-
блеми, перспективи розвитку. — Х., 1995.

 39. Омелянович Л. О., Чайковська О. В., Кавиршин О. Г., Левченко В. С., 
Свинаренко Т. І. Бюджетна система: Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Ту-
ган-Барановського / Л. О. Омелянович (наук. ред.). — Х.: ВД  “Ін-
жек”, 200�. — 253 с.

 �0. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Под ред. В. Д. Поникаро-
ва. — Х.: Арис, 2002.

 �1. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів / За ред. 
С. Р. Станік, Л. М. Горбунової, О. Г. Пушенка, Л. М. Головчен-
ко. — К.: ВД “Ін Юре”, 2001.

 �2. Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. — 
К.: ДІЯ, 2002. — Т. 3. — 582 с. 

 �3. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система. — Т.: 
Карт-Бланш, 2006. — 818 с.

 ��. Старостенко Г. Г. Булгаков Ю. В. Бюджетна система: Навч. 
посіб. — К.: ЦНЛ, 2006. — 2�0 с.

 �5. Казначейська справа в Україні. — К.: Комп’ютерпрес, 200� с. — 
316 с.



ЗМІСТ

Пояснювальна записка .........................................................................  3

Тематичний план дисципліни “Експертиза та аналіз 
державного бюджету” ...........................................................................  3

Зміст дисципліни “Експертиза та аналіз 
державного бюджету” ...........................................................................  �

Вказівки до виконання контрольної роботи ................................  9

Теми контрольних робіт.......................................................................  10

Питання для самоконтролю ...............................................................  11

Список літератури .................................................................................  15

Відповідальний за випуск   А. Д. Вегеренко
Редактор    О. В. Лебідь
Комп’ютерне верстання   О. Л. Лапшина

Зам. № ВКЦ-31�2

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП


