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Пояснювальна записка робочої навчальної  програми 

1.   Вступ 

Робоча навчальна програма дисципліни "Казначейська справа" є складовою     частиною   

нормативно-методичного   забезпечення   навчального процесу   для   підготовки   

спеціалістів   напрямку   «Облік і аудит».   Зміст програми передбачає лекції, практичні, 

самостійну роботу. Форми семестрового контролю:  екзамен. 

2. Опис предмета навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Курс: підготовка 

молодших спеціалістів 

Напрям, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика начальної 

дисципліни 

Кількість: 

-кількість ЕСТ- 3 

- контрольних робіт  - 3 

Загальна кількість 

годин-108 

Тижневих - 

Аудиторних - 

Самостійної роботи - 

 

Шифр та назва напряму:  

6.030509 – «Облік і аудит» 

Шифр та назва спеціальності: 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

 

молодший спеціаліст 

Рік навчання: 2 

Семестр: 5-6 

Лекції –46 

Практичні – 16 

Самостійна робота – 46 

Вид контролю- залік 
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3.  Мета та завдання курсу 
  Основною метою викладання курсу «Казначейська справа» є формування навичок у 

студентів ефективно використовувати облікову інформацію в казначейській справі, оволодіти 

методикою відображення бюджетних операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності. 

Використати можливості навчального процесу для вивчення бухгалтерського обліку. 

Предметом навчальної дисципліни є господарські засоби та процеси,що відбуваються в 

господарській діяльності підприємства. 

Завданнями даної дисципліни є: 

- формування навиків реалізації отриманих знань на практиці; 

- вивчення роботи на всіх етапах облікової інформації. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 
           Тема №1  Історичне становлення та організаційні основи і діяльності Державної 

казначейської служби України (ДКСУ) 

 1.  Історичне становлення та розвиток казначейства. 

 2.  Суть діяльності та функції ДКСУ. 

 3.  Організаційна структура ДКСУ.  

 

           Тема №2   ДКСУ– повноважний учасник бюджетного процесу 

 

1. Організація бюджетного процесу в Україні. 

2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. 

3. Бюджетний процес: планування, затвердження, виконання, звітування. 

 

Тема №3  Казначейська система виконання бюджетів 

 

1.  Суть казначейської системи виконання бюджетів. 

2.  Бюджетна класифікація. 

3.  Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах ДКСУ. 

 

 Тема №4  Платіжна система виконання бюджету 

  

                            1.  Поняття платіжної системи. 

                            2.  Економічний зміст та призначення  єдиного казначейського рахунку. 

3.  Система електронних платежів Національного банку України 

 

 Тема №5  Виконання державного бюджету за доходами 

                             

1. Загальна характеристика державних доходів. 

2. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету. 

3. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету. 

             

            Тема №6  Виконання державного бюджету за видатками 

                       

1. Характеристика видатків бюджету. 

2. Розпорядники бюджетних коштів. 

3. Перерахування бюджетних коштів через органи ДКСУ. 

  

Тема №7  Казначейське виконання за доходами та видатками місцевих бюджетів 

                1. Склад та структура місцевих бюджетів. 

                2. Міжбюджетні відносини та міжбюджетне фінансування. .  

                3. Виконання місцевих бюджетів органами ДКСУ. 
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Тема №8  Казначейське обслуговування позабюджетних фондів 

              

1. Характеристика державних цільових фондів. 

2. Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів. 

 

Тема №9  Контроль в системі ДКСУ 

                  

1. Зміст і призначення фінансового контролю. 

2. Організація фінансового контролю в системі казначейства. 

 

Тема№10  Звітність про виконання бюджетів 

        

1. Основні засади складання фінансової звітності. 

2. Види фінансової звітності. 

3. Характеристика фінансової звітності про виконання державного та 

місцевих. 

 
Тема №11  Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення виконання бюджетів 

 

1.  Предмет, об`єкти, форми та методи бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 

2. Організація бухгалтерського обліку в органах ДКСУ. 

3. План рахунків як засіб реєстрації операцій в обліку. 

 

 

5.Зв`язок між дисциплінами 
 

Нормативний курс «Казначейська справа» є складовою частиною циклу фундаментальних 

дисциплін для економічної підготовки студентів. 

Теоретичною основою казначейської справи є дисципліна «Бухгалтерський облік в 

бюджетних установах», знання якої дозволять правильно зрозуміти природу та розвиток 

бюджетних відносин. Облік також тісно пов`язаний з такою економічною дисципліною, як облік 

і звітність бюджетних установ, так як широко застосовується ціла низка її категорій і понять. 

 
6. Структура курсу 

 Структура навчальної дисципліни 

 

Таблиця 2. Структура курсу 
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Нормативні дані (кількість годин) Контроль 

навчальної 

роботи 

Аудиторні 

заняття 

Самостійна робота ТК ПК 

Лекції ПР ЛР   

   

Денна 3 5 

6 

56 

52 

30 

16 

8 

8 

 26 

20 

    Залік 
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7.    Вимоги до знань і вмінь студентів  
Студент повинен знати  організацію роботи Державного казначейства. 

Студент повинен уміти: 

- вміти застосовувати одержані теоретичні знання в галузі обліку на практиці; 

- вміти користуватися формами бухгалтерської звітності; 

- вміти надавати практичні рекомендації щодо ведення бухгалтерії в казначействі; 

       -    вміти використовувати основні положення нормативних актів на практиці. 

 

8. Форми контролю 

При вивченні дисципліни передбачається два види контролю: поточний, тематичний  та 

підсумковий. 

8.1.Поточний контроль здійснюється  на практичних заняттях - шляхом самостійного 

розв'язку індивідуальних задач з використанням учбової літератури під керівництвом 

викладача;  

      8.2. Тематичний контроль здійснюється стосовно теоретичного (лекційного) курсу у 

вигляді письмових відповідей на контрольні  питання. 

8.3. Підсумковий контроль у вигляді  заліку проводиться при умові проходження 

студентом всіх етапів поточного і тематичного контролю у вигляді усної відповіді на 

питання та розв'язку типової контрольної задачі. 

 

 

 

9. Тематичне планування навчальної дисципліни 
 

Таблиця 3. Тематичне планування дисципліни 

№ 

п/п 

Назва теми Загальна 

кількість 

годин 

В тому числі 

аудиторні самостійна 

робота 

Лекції Практичні  

 Семестр І     

1. Тема 1. Історичне становлення та 

організаційні основи і діяльності 

Державної казначейської служби 

України (ДКСУ) 

 

10 4  6 

2. Тема 2. ДКСУ – повноважний учасник 

бюджетного процесу. 

 

8 4  4 

 

 Контрольна робота №1     

3. 

Тема 3. Казначейська система 

виконання бюджету 

 

14 4 2 6 

4. 

 

Тема 4. Платіжна система виконання 

бюджетів. 

6 3  4 

 Контрольна робота №2     

5. Тема 5. Виконання державного 

бюджету за доходами 

8 3 2 4 

6. Тема 6.  Виконання державного 

бюджету за видатками 

12 4 4 4 
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 Семестр ІІ     

7. Тема 7. Казначейське виконання 

за доходами та видатками 

місцевих бюджетів 

 

 

12 4 4 4 

8. Тема 8. Казначейське 

обслуговування позабюджетних 

фондів 

 

 

8 

 

4  4 

 Контрольна робота №3     

9. Тема 9 Контроль в системі ДКСУ 

 

 

8 4 2 2 

10. Тема 10. Звітність про виконання 

бюджетів 

 

. 

12 6 2 4 

11. Тема №11.  Бухгалтерський облік 

як основа 

інформаційного 

забезпечення 

виконання бюджетів 

 

 

10 6  4 

 Всього 108 46 16 46 

 
 

10. Теоретичне планування курсу 
 

Таблиця 4. Планування теоретичного курсу 

№ 

п/п 

Назва теми та її план Час відведений 

на 

опрацювання 

(годин) 

 
Бібліографія 

 Семестр І   

1. Тема №1  Історичне становлення та організаційні основи і 

діяльності Державної казначейської служби 

України (ДКСУ) 

 1.  Історичне становлення та розвиток 

казначейства. 

 2.  Суть діяльності та функції ДКСУ. 

 3.  Організаційна структура ДКСУ.  

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

Конспект 

лекцій 
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2.  Тема №2   ДКСУ– повноважний учасник бюджетного процесу 

 

1. Організація бюджетного процесу в Україні. 

2. Учасники бюджетного процесу та їх 

повноваження. 

3. Бюджетний процес: планування, 

затвердження, виконання, звітування. 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

Конспект 

лекцій 

3. Тема №3  Казначейська система виконання бюджетів 

 

1.Суть казначейської системи виконання 

бюджетів. 

2.  Бюджетна класифікація. 

                   3.  Загальна характеристика рахунків,                          

які відкриваються в органах ДКСУ  

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 Конспект 

лекцій.  

 

4. Тема №4  Платіжна система виконання бюджету 

  

 1.  Поняття платіжної системи. 

 2.  Економічний зміст та призначення  єдиного 

казначейського рахунку. 

3.  Система електронних платежів 

Національного банку України 

 

 

 

1 

1 

1 

Конспект 

лекцій. 

5. Тема №5  Виконання державного бюджету за доходами 

                             

1. Загальна характеристика державних 

доходів. 

2. Операції за надходженнями до загального 

фонду державного бюджету. 

3. Операції за надходженнями до спеціального 

фонду державного бюджету. 

             

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Конспект 

лекцій. 

 

6. Тема №6  Виконання державного бюджету за видатками 

                       

1. Характеристика видатків бюджету. 

2. Розпорядники бюджетних коштів. 

3. Перерахування бюджетних коштів через 

органи ДКСУ. 

  

 

 

1 

2 

1 

Конспект 

лекцій. 

 

  Семестр ІІ   

7. Тема №7  Казначейське виконання за доходами та 

видатками місцевих бюджетів 

  

1. Склад та структура місцевих бюджетів. 

2. Міжбюджетні відносини та міжбюджетне 

фінансування. .  

3. Виконання місцевих бюджетів органами 

ДКСУ. 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

Конспект 

лекцій. 
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8. Тема №8  Казначейське обслуговування позабюджетних 

фондів 

              

1. Характеристика державних цільових 

фондів. 

2. Порядок зарахування коштів до державних 

цільових фондів. 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Конспект 

лекцій. 

 

9. 

 

Тема №9  Контроль в системі ДКСУ 

                  

1. Зміст і призначення фінансового контролю. 

2. Організація фінансового контролю в 

системі казначейства. 

 

 

 

2 

2 

 

Конспект 

лекцій. 

 

10. Тема№10  Звітність про виконання бюджетів 

        

1. Основні засади складання фінансової 

звітності. 

2. Види фінансової звітності. 

3. Характеристика фінансової звітності про 

виконання державного та місцевих. 

 

 

 

 

2 

2 

2 

Конспект 

лекцій  

 

11. Тема №11  Бухгалтерський облік як основа інформаційного 

забезпечення виконання бюджетів 

 

4.  Предмет, об`єкти, форми та методи 

бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів. 

5. Організація бухгалтерського обліку в 

органах ДКСУ. 

6. План рахунків як засіб реєстрації операцій в 

обліку. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Конспект 

лекцій  

 

 Всього 46  

 
 
 

11. Планування практичних занять 
 

Таблиця 5. Планування практикчного курсу 

№ 

п/п 

Назва теми та її план Час 

відведений 

на 

опрацюван

ня (годин) 

 

Бібліографія 

 

 

Семестр І   

1. Тема №3  Казначейська система 

виконання бюджетів 

 

2 Методичні вказівки 

до практичних 

занять (Практичне 

заняття №1) 
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2. Тема №5  Виконання державного 

бюджету за доходами  
 

2 Методичні вказівки 

до практичних 

занять (Практичне 

заняття №2) 

3. Тема №6  Виконання державного 

бюджету за видатками 

4 Методичні вказівки 

до практичних 

занять (Практичне 

заняття №3) 

 Семестр ІІ   

4. Тема №7  Казначейське виконання за 

доходами та видатками місцевих 

бюджетів 

 

4 Методичні вказівки 

до практичних 

занять (Практичне 

заняття №4) 

5. Тема №9  Контроль в системі ДКСУ 

 

2 Методичні вказівки 

до практичних 

занять (Практичне 

заняття №5) 

6. Тема№10  Звітність про виконання 

бюджетів 

 

2 Методичні вказівки 

до практичних 

занять (Практичне 

заняття №5) 

 Всього 16  

 
 

12. Планування самостійної роботи 
 

Таблиця 6. Планування самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва теми Час 

відведений на 

опрацювання 

(годин) 

 

Бібліографія 

 СеместрІ   

1. Тема №1  Історичне становлення та організаційні основи 

і діяльності Державної 

казначейської служби України 

(ДКСУ) 

 1.Історичні умови започаткування 

казначейства. 

 2.Державна казна за часів Київської 

Русі. 

 3.  Скарбниця та фінанси в Запорізькій 

Січі. 

 4.Розвиток казначейства в 

закордонних країнах. 

 

6 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№1) 
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2. Тема №2   ДКСУ– повноважний учасник бюджетного 

процесу 

 

1. Правові засади забезпечення 

функціонування ДКСУ 

2. Бюджетні повноваження ДКСУ. 

 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№2) 

3. Тема №3  Казначейська система виконання бюджетів 

 

1.Передумови реформування 

механізму виконання бюджетів. 

2.Інформаційно-технічне забезпечення 

казначейської системи виконання     

бюджетів. 

3.Механізм взаємодії користувачів 

коштів з казначейською системою. 

 

 

6 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№3) 

4. Тема №4  Платіжна система виконання бюджету 

 

 1. Платіжна система як інструмент 

руху коштів, що перебувають у 

системі єдиного казначейського 

рахунку 

                                2.  Сутність внутрішньої  платіжної                   

системи ДКСУ. 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№4) 

5. Тема №5  Виконання державного бюджету за доходами 

                             

1. Бухгалтерський облік операцій з 

виконання загального фонду 

державного   бюджету за 

доходами. 

               2.  Бухгалтерський облік операцій з 

виконання спеціального фонду 

державного     бюджету за 

доходами. 

 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№5) 
 

6. Тема №6  Виконання державного бюджету за 

видатками 

                       

1. Бухгалтерський облік операцій з 

виконання загального фонду 

державного  бюджету за 

видатками. 

2. Бухгалтерський облік операцій з 

виконання спеціального фонду 

державного  бюджет за 

видатками. 

  

 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№6) 
 

 Семестр ІІ   

7. 

 

Тема №7  Казначейське виконання за доходами та 

видатками місцевих бюджетів 

  

1. Впровадження казначейського 

обслуговування місцевих 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 
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бюджетів. 

2. Складання, розгляд, 

затвердження, виконання 

місцевих бюджетів 

 

№7) 
 

8. Тема №8  Казначейське обслуговування позабюджетних 

фондів 

              

1. Порядок зарахування коштів до 

державних цільових фондів. 

2. Казначейське обслуговування 

коштів від приватизації 

державного майна. 

 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№8) 
 

9. 

 

Тема №9  Контроль в системі ДКСУ 

                

                 1. Види, форми і методи фінансового 

контролю. 

                  

 

2 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№9) 
 

10. Тема№10  Звітність про виконання бюджетів 

        

1. Загальні вимоги до фінансової 

звітності. 

2. Порядок складання та подання 

звітності бюджетними 

установами. 

3. Складання звітності про 

виконання бюджетів органами 

ДКСУ. 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№10) 
 

11. Тема №11  Бухгалтерський облік як основа 

інформаційного забезпечення 

виконання бюджетів 

1. Облікова політика ДКСУ. 

2. Документообіг як необхідний 

складник організації 

бухгалтерського обліку в органах 

ДКСУ. 

 

4 Методичні 

вказівки до 

самостійної 

роботи (Тема 

№11) 
 

 Всього 46  

 

13. Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 
 

Таблиця 7. Критерії оцінки 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих 

помилок. 
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«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані  висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

 
 

14. Науково-методичне забезпечення навчального процесу       

     Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державний стандарт освіти; 

навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчальні посібники; тестові запитання; 

методичні матеріали, Опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни. 

 

15.  Перелік питань які виносяться на залік          
  

  

1.  Історичне становлення та розвиток казначейства. 

2.  Суть діяльності та функції ДКСУ. 

3.  Організаційна структура ДКСУ.  

4.  Історичні умови започаткування казначейства. 

5.  Державна казна за часів Київської Русі. 

6.  Скарбниця та фінанси в Запорізькій Січі. 

7.  Розвиток казначейства в закордонних країнах. 

8. Організація бюджетного процесу в Україні. 

9. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. 

10. Бюджетний процес: планування, затвердження, виконання, звітування. 

11. Правові засади забезпечення функціонування ДКСУ 

12. Бюджетні повноваження ДКСУ. 

13.  Суть казначейської системи виконання бюджетів. 

14.  Бюджетна класифікація. 

15.  Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах ДКСУ. 

16.   Передумови реформування механізму виконання бюджетів. 
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17. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи виконання     

бюджетів. 

18.  Механізм взаємодії користувачів коштів з казначейською системою. 

              19.  Поняття платіжної системи. 

20.  Економічний зміст та призначення  єдиного казначейського рахунку. 

21.  Система електронних платежів Національного банку України 

22. Платіжна система як інструмент руху коштів, що перебувають у системі 

єдиного казначейського рахунку 

              23.  Сутність внутрішньої  платіжної системи ДКСУ. 

24. Загальна характеристика державних доходів. 

              25. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету. 

26. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету. 

27. Бухгалтерський облік операцій з виконання загального фонду 

державного   бюджету за доходами. 

28. Бухгалтерський облік операцій з виконання спеціального фонду 

державного     бюджету за доходами. 

29. Характеристика видатків бюджету. 

30. Розпорядники бюджетних коштів. 

31. Перерахування бюджетних коштів через органи ДКСУ. 

32. Склад та структура місцевих бюджетів. 

33. Міжбюджетні відносини та міжбюджетне фінансування. .  

34. Виконання місцевих бюджетів органами ДКСУ. 

35. Впровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

36. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів 

37. Характеристика державних цільових фондів. 

38. Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів. 

39. Зміст і призначення фінансового контролю. 

40. Організація фінансового контролю в системі казначейства. 

41. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного 

майна. 

42. Основні засади складання фінансової звітності. 

43. Види фінансової звітності. 

44. Характеристика фінансової звітності про виконання державного та 

місцевих. 

45.  Види, форми і методи фінансового контролю. 

46. Загальні вимоги до фінансової звітності. 

47. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами. 

48. Складання звітності про виконання бюджетів органами ДКСУ. 

49. Предмет, об`єкти, форми та методи бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів. 

50. Організація бухгалтерського обліку в органах ДКСУ. 

51. План рахунків як засіб реєстрації операцій в обліку. 

52. Облікова політика ДКСУ. 

53. Документообіг як необхідний складник організації бухгалтерського 

обліку в органах ДКСУ. 
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16. Рекомендована література 
 

   1.  Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р.- К.: 
Україна, 1996. 

2 . Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 

2003. Бюджетний кодекс України // ВВРУ. – 2001. - № 37-38. 

     3. П. Г. Петрашко« Казначейська справа» ,Інтегрований посібник  Київ 2004 

     4. Казначейська справа. Конспект лекцій для студентів спеціальності 

«Фінанси»денної та заочної форми навчання/ Барський Ю.М. – Луцьк:ЛНТУ, 

2008.-112с. 

5. Казначейська справа: методичні вказівки до проведення практичних  занять/ 

Т.Ф. Будько − Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2014. – с.43. 

6. Казначейська справа: методичні вказівки до проведення самостійної роботи/ 

Т.Ф. Будько − Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2014. – с.46. 

 

17. Інформаційні ресурси 

 

1. www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Рахункової палати України 

2. www.customs.gov.ua- Офіційний сайт Державної митної служби 

3. www.kmu.gov.ua- Офіційний сайт Кабінету Міністрів України 

4. www.mfu.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

5. www.nbu.gov.ua-Офіційний сайт Національного банку України 

6. www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Верховної Ради України 

7. www.sta.gov.ua- Офіційний сайт Державної податкової адміністрації 

8. www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

9. www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України  

10. www.treasury.gov.ua- Офіційний сайт Державного казначейства України 

11. www.economicus/ ru – економічний портал, головна мета якого, - надання 

якісної інформації по найширшому спектру економічних дисциплін. 

12. www. Libertarium. ru – Колекція текстів російських вчених з проблем 

економічної теорії і економічної політики, переклади статей та книг відомих 

західних економістів. 

13. www. nber.org – Національне бюро економічних досліджень США.   


