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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Казначейська справа
Викладач (-і) д.е.н., доц. Щур Р.І.
Контактний телефон 
викладача

+38(097)8536687

E-mail викладача romanwur@ukr.net
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 4 кредити EСTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Дисципліна “Казначейська справа” входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця
з  фінансів.  Майбутній  фахівець  з  фінансів  має  володіти  глибокими  теоретичними  та
практичними  знаннями  щодо  питань  виконання  державного  та  місцевих  бюджетів  в
органах  Державної  казначейської  служби  України  (ДКСУ).  Предметом  дисципліни
“Казначейська справа” є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів,
які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих
коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні
звітності про касове виконання бюджетів.

3. Мета та цілі курсу 

Метою  вивчення  дисципліни  є  вивчення  основних  напрямів,  форм  і  методів  регулювання
діяльності органів ДКСУ. Завдання дисципліни – всебічно 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.

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим;  здатність  дискутувати,  аргументовано обстоювати свої  думки та переконання,
правильно  оцінювати,  вибирати  та  аналізувати  інформацію  з  різних  джерел,  робити
правильні та обґрунтовані висновки; здатність приймати обґрунтовані рішення; аналізувати
бюджетні повноваження казначейства властивих ринковій економіці; визначати учасників
бюджетного  процесу; класифікувати  доходи  та  видатки  бюджету,  а  також  фінансування
бюджету та державного боргу; аналізувати механізм взаємовідносин користувачів коштів з
казначейською системою; механізм перерахування бюджетних коштів через органи ДКСУ;
знати  механізм  функціонування  казначейської  системи  виконання  бюджетів;  володіти
методичним  інструментарієм  касового  виконання  державного  та  місцевих  бюджетів  за
доходами та видатками органами ДКСУ.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 год.
самостійна робота 56 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий



VIІІ 072«Фінанси,
банківська  справа
та страхування»

ІV нормативний

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1.  Система  державного
казначейства, її становлення на
Україні,  структура  та  функції.
Передумови  створення  та
проблеми  становлення
казначейської  системи  виконання
бюджетів  в  Україні.  Етапи
створення  і  розвитку  Державної
казначейської  служби  України.
Сутність  діяльності  та  функції
казначейства.  Організаційна
структура  Державної
казначейської  служби  України.
Розрахункові  палати  у  системі
казначейства:  сутність  та
призначення.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,2] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2.  Платіжна  система
виконання  бюджетів. Поняття
платіжних  систем.  Сутність
внутрішньої  платіжної  системи
Державного  казначейства.
Економічний зміст та призначення
єдиного  казначейського  рахунку.
Управління єдиним казначейським
рахунком.  Загальна
характеристика  рахунків,  які
відкриваються  в  органах
Державної казначейської служби.
Порядок  відкриття  реєстраційних
рахунків. Проведення операцій на
реєстраційних  рахунках.  Порядок
відкриття  спеціальних
реєстраційних  рахунків  та
проведення  операцій  на  них.
Єдиний  казначейський  рахунок,
реєстраційні  рахунки,  спеціальні
реєстраційні  рахунки,  особові
рахунки,  внутрішньобанківські
платіжні  системи,  системи
"клієнт-банк",  програмні
комплекси  "Операційний  день
банку".

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[7,12] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Казначейське
обслуговування  державного
бюджету  за  доходами. Склад
доходів  Державного  бюджету

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



України.  Порядок  касового
виконання  Державного  бюджету
за  доходами.  Функції  Державної
казначейської служби з виконання
державного бюджету за доходами.
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  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.

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

Тема  4.  Виконання  державного
бюджету за видатками в органах
Державної  казначейської
служби України.  Характеристика
видатків  бюджету.  Розмежування
видатків  між  бюджетами.
Принципи розмежування видатків
між  бюджетами.  Розпорядники
бюджетних  коштів.  Головні
розпорядники  бюджетних  коштів
та  їх  основні  функції.
Розпорядники  бюджетних  коштів
нижчого рівня. Організація роботи
щодо  виконання  державного
бюджету  за  видатками.  Порядок
перерахування коштів. Здійснення
видатків  розпорядників
бюджетних  коштів,  одержувачів
коштів  державного  бюджету  та
платежів  з  рахунків  інших
клієнтів.  Виплата  готівки
розпорядникам  бюджетних
коштів,  одержувачам  коштів
державного  бюджету  та  іншим
клієнтам.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

практично
го

заняття,
пройти

тестуванн
я до

попередні
х тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  5. Особливості
казначейського  виконання
місцевих  бюджетів.  Склад  та
структура  місцевих  бюджетів.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



Міжбюджетні  відносини  та  їх
регулювання.  Міжбюджетне
фінансування.  Організація
бюджетного процесу на місцевому
рівні.  Виконання  місцевих
бюджетів  органами  державного
казначейства.  Казначейське
обслуговування  місцевих
бюджетів  за  доходами  та
видатками. Операції за платежами
до  загального  та  спеціального
фондів. Операції  з платежами що
розприділяються.  Оформлення
змін,  що  виникають  у  процесі
виконання  місцевих  бюджетів.
Перерахування  міжбюджетних
трансфертів. Операції по взаємних
рахунках.  Облік,  складання
звітності про виконання місцевих
бюджетів.

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

Тема  6. Взаємодія  органів
Державної  казначейської
служби  України  з  державними
контролюючими  органами.
Взаємодія  фінансових  органів  та
органів  Державної казначейської
служби.  Співпраця  Державної
казначейської служби і  Державної
податкової  служби України.
Співпраця  Державної
казначейської  служби та  органів
Державної  митної  служби
України.  Особливості  взаємодія
органів  Державної  казначейської
служби  з  органами  державної
аудиторської служби.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6,9
]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  7.  Облік та  звітність  в
Державній казначейській службі
України. Звітність про виконання
Державного  бюджету.  Основні
принципи  складання  фінансової
звітності.  Порядок подання звітів
виконання  Державного  бюджету
за доходами та видатками. Строки
подання  зведених  річних  звітів
нижчими  органами  Державної
казначейської  служби.
Інформаційна база  для  складання
звіту  про  виконання  Державного
бюджету.  Баланс  виконання
кошторису  видатків.  Звіт  про
виконання  кошторису  видатків

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6,
10]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття,
пройти

тестуванн
я до

попередні
х тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



установи.  Аналіз  факторів,  що
вплинули  на  виконання
Державного  бюджету.  Порядок
звіряння  з  органами  Державної
податкової  служби щодо
надходження  доходів  до
Державного  бюджету  в  розрізі
доходів.  Порядок  складання
річного  звіту  про  касове
виконання  Державного  бюджету
за доходами та видатками.
Тема  8. Контроль  в  системі
Казначейства  України  та
управління  державним  боргом.
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.
Поняття  бюджетного  дефіциту,
причини  його  виникнення.
Сутність  управління  державним
боргом.  Класифікація  боргу.
Управління  внутрішнім
державним  боргом.  Управління
зовнішнім  державним  боргом.
Функції  Державної казначейської
служби  України щодо
обслуговування державного боргу.
Організація  обслуговування
державного  боргу.  Контроль
Державної казначейської  служби
України за  обслуговуванням
державного боргу.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  9.  Інформаційно-технічне
забезпечення діяльності органів
Державної  казначейської
служби.  Основи  організації
інформаційно-технічного
забезпечення  Державної
казначейської  служби  України.
Трансакційна  автоматизована
система  Казначейства.  Основна
характеристика  автоматизованої
системи  «Казна».  Удосконалення

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,6,
11]

Підготовк
а до

контрольн
ої роботи

5
балів

До
підсумковог

о заняття



інформаційно-технічного
забезпечення  Державної
казначейської служби.

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за  семестр –  набраних

протягом семестру як залік
“відмінно” –  студент  демонструє

повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові зв’язки;вільно володіє
науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання навчального матеріалу, але допускає
незначні  пропуски  фактичного  матеріалу,
вміє  застосувати  його  до  розв’язання
конкретних  прикладів  та  задач,  у  деяких
випадках  нечітко  формулює  загалом
правильні   відповіді,  допускає  окремі
несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати  набуті  знання  до  розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх



перевірка  та  оцінювання..  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні
заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (10
балів);

– оцінка за відповіді на всі основні
та  додаткові  запитання  під  час
аудиторних занять (60 балів);

– оцінка за контрольну роботу (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10
балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання  (для  осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з  обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.
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